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CONGRESSO NACIONAL

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Jader Barbalho, Presidente do Senado Fede
ral, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO ~ 210, DE 2001

Aprova o ato que outorga permissão à Universidade Santa Cecrlia 
UNISANTA - para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Santos, Estado de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 321, de 21 de dezembro de 1998, que ou

torga permissão à Universidade Santa Cecflia - UNISANTA - para executar, por dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Santos, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de junho de 2001. - Senador Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal.

Faço saQer que o Congresso Nacional aprovou, !3 eu, Jader Barbalho, Presidente do Senado Fede
ral, nos termos do àrt. 48, item 28, do Regimento Interno,' promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 211, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão de Sali
nas a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Salinas, Estado de Mi
nas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 144, de 2 de setembro de 1999, que autori

za a Associação Comunitária de Radiodifusão de Salinas a executar, por três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Salinas, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de junho de 2001. - Senador Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Jader Barbalho, Presidente do Senado Fede
ral, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 212, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural José Ribeiro da Cunha a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Montividiu, Estado de Goiás.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 145, de 2 de setembro de 1999, que autori

za a Associação Cultural José Ribeiro da Cunha a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Montividiu, Estado de Goiás.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de junho de 2001. - Senador Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Jader Barbalho, Presidente do Senado Fede
ral, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 213, DE 2001

Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Oito de Setembro ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de Descalvado,
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n°, de 4 de fevereiro de 1998, que renova

por dez anos, a partir de 11 de dezembro de 1995, a concessão da Rádio Oito de Setembro Ltda. para explo
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de Descalvado,
Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de junho de 2001. - Senador Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal.
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N° 1.900/01 - Do Excelentíssimo Senhor

Neri da Silveira, Ministro do Supremo tribunal Fe-
deral, solicitando à Câmara dos Deputados pedi-
do de licença para que o STF possa apreciar a
queixa-erime constante do Inquérito nO 1.739. ...... 29197

N° 582/01 - Do Senhor Deputado Jutahy
Junior, Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB,
solicitando a substituição do Deputado Felix

Mendonça pelo Deputado Edir Oliveira na Comis
são Especial destinada a proferir parecer à PEC
n° 53-N99.............................................................. 29199

N° 588/01 - Do Senhor Deputado Jutahy
Junior, Líder do Bloco Parlamentar PSOB/PTB,
indicando o Deputado Bonifácio de Andrada para
integrar a CPI destinada a investigar a ocupação
de terras públicas na Região da Amazônia. 29199

N° 905/01 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Llder do Bloco Parlamentar
PFUPST, indicando os Deputados do referido
Bloco que farão parte da Comissão Especial des
tinada a apreciar e proferir parecer ao PL n°
3.481/00. 29199

N° 907/01 - Do Senhor Deputado Inocên-
cio Oliveira, Llder do Bloco Parlamentar
PFUPST, indicando os Deputados do referido
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N° 89/01 - Do Senhor Deputado Jorge Ta
deu Mudalen, Presidente em exercício da Comis
são de Finanças e Tributação, encaminhando o
PL n° 4.801-Al98, apreciado pela referida Comis-
são .

N° 59/01 - Do Senhor Deputado Antônio
Cambraia, Presidente da Comissão de Minas e

N° 91/01 - Do Senhor Deputado Jorge Ta
deu Mudalen, Presidente em exerclcio da Comis
são de Finanças e Tributação, encaminhando o
PL n° 2.362/00 e o PL n° 2.832/00, apensado,
apreciados pela referida Comissão .

N° 92/01 - Do Senhor Deputado Jorge Ta
deu Mudalen, Presidente em exerclcio da Comis
são de Finanças e Tributação, encaminhando o
PL n° 2.714/00, apreciado pela referida Comis-
são .

N° 93/01 - Do Senhor Deputado Jorge Ta
deu Mudalen, Presidente em exerclcio da Comis
são de Finanças e Tributação, encaminhando o
PL n° 3.276/00, apreciado pela referida Comis-
são .29202

N° 613/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PL n°
2.554-N92, apreciado pela referida Comissão.....

N° 617101 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição

Bloco que integrarão a Comissão Representativa e Justiça e de Redação, encaminhando o PR nO
do Congresso Nacional. 29200 144/97, apreciado pela referida Comissão ..

N° 386/01 - Do Senhor Deputado Geddel N° 654/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Vieira Lima, Llder do PMDB, comunicando que o Le~ão, Presidente da Comissão de Constituição
Deputado Flávio Derzi passa a integrar a Comis- e Justiça e de Redação, encaminhando o PR n°
são de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, 9/99, apreciado pela referida Comissão .

em substituição ao Deputado Renato Vianna......... 29200 N° 56/01 - Do Senhor Deputado Djalma

N° 130/01 - Do Senhor Deputado Miro Tei- Paes, Presidente da Comissão de Desenvolvi-
xeira, Líder do Bloco Parlamentar PDT/PPS, co- mento Urbano e Interior, comunicando que a re-
municando que o Deputado Ivan Paixão deixa de ferida Comissão apreciou o PL n° 4.340/98 .

participar da Comissão Especial destinada a pro- N0 68/01 _ Do Senhor Deputado Átila Lira,
ferir parecer à PEC n° 222-AlOO. 29200 Presidente em exerclcio da Comissão de Educa-

N° 133/01 - Do Senhor Deputado Miro Tei- ção, Cultura e Desporto, comunicando que a re-
xeira, Llder do Bloco Parlamentar PDT/PPS, indi- ferida Comissão rejeitou o PL n° 1.707/99 .
cando o Deputado Pimentel Gomes para integrar N° 101/01 _ Do Senhor Deputado Michel
a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica- Temer, Presidente da Comissão de Finanças e
ção e Informática. 29201 Tributa'ção, encaminhando o PL nO 2.411/00,

N° 333/01 - Do Senhor Deputado Roberto apreciado pela referida Comissão ..
Jefferson, L1der do PTB, indicando os Deputados N0 102/01 _ Do Senhor Deputado Michel
para os cargos de Vice-Uderes do referido Parti- Temer, Presidente da Comissão de Finanças e
do........................................................................... 29201 Tributação, encaminhando o PL n° 2.711/00,

N° 79/01 - Do Senhor Deputado Inaldo Lei- apreciado pela referida Comissão .
tão, Presidente da Comissão de Constituição e N0 87101 _ Do Senhor Deputado Jorge Ta-
Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n° deu Mudalen, Presidente em exerclcio da Comis-
681/00, apreciado pela referida Comissão. 29201 são de Finanças e Tributação, encaminhando o

N° 546/01 - Do Senhor Deputado Inaldo PL n° 848/95, apreciado pela referida Comissão..

Leitão, Presidente da Comissão de Constituição N0 88101 _ Do Senhor Deputado Jorge Ta-
e Justiça e de Redação, comunicando que a refe- deu Mudalen, Presidente em exerclcio da Comis-
rida Comissão apreciou o PL n° 4.697-C/94. ........ 29201 são de Finanças e Tributação, encaminhando o

N° 557/01 - Do Senhor Deputado Inaldo PL n° 3.788-Al97, apreciado pela referida Comis-
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição são ..
e Justiça e de Redação, comunicando que a refe-
rida Comissão apreciou o PL nO 4.594-8/94. ........ 29201

N° 560/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, comunicando que a refe
rida Comissão apreciou o PL nO 339-B/95 e o PL
n° 349/95, apensado.................. 29202

N° 581/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, comunicando que a refe-
rida Comissão apreciou o PL n° 3.206-B/97 . ...... :. 29202

N° 583/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando à PEC n°
78/95 e apensadas, apreciadas pela referida Co-
missão. 29202
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REQUERIMENTO
- Do Senhor Deputado José Carlos Aleluia,

requerendo a apensação do PL n° 4.114/00 ao
PL n° 2.905/00 .

COMUNICAÇÃO
- Do Senhor Deputado Almeida de Jesus,

comunicando que está reassumindo suas ativida-
des parlamentares ..

PROPOSTAS DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
Proposta de Emenda à Constituição n°

375, de 2001, (Do Sr. Marcos Cintra e outros) 
Dá nova redação aos incisos IV e VII do art. 29 fi
xando o número de Vereadores e estabelecendo
sua remuneração máxima nas Câmaras Munici-
pais .

Proposta de Emenda à Constituição n°
376, de 2001, (Do Senado Federal) - Acrescenta

N° 17/01 - Do Senhor Deputado Arolde de
Oliveira, Presidente da Comissão Especial desti
nada a proferir parecer ao PL n° 1.483/99 (Co
mércio Eletrônico), solicitando a prorrogação do
prazo da referida Comissão ..

N° 8/01 - Do Senhor Deputado Iberê Fer
reira, Presidente da Comissão Especial destina
da a proferir parecer à PEC n° 294-A/95 (Bata
lhão de Suez), solicitando a prorrogação do pra-
zo da referida Comissão ..

N° 32/01 - Do Senhor Deputado Reginaldo
Germano, Presidente da Comissão Externa des
tinada a "esclarecer em que circunstância ocor
reu a morte do ex-Presidente João Goulart, em 6
de dezembro de 1976, na Estância de sua proprie
dade, na Província de Corrientes, na Argentina",
solicitando a prorrogação do prazo da referida
Comissão .
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N° 11/01 - Da Senhora Deputada Rita Ca
mata, Presidenta da Comissão Especial destina
da a proferir parecer à PEC n° 20-A/95 (Parla
mentarismo), solicitando a prorrogação do prazo
da referida Comissão ..

N° 50/01 - Do Senhor Deputado Flávio
Derzi, Presidente da Comissão Especial destina
da a proferir parecer ao PL n° 2.186/96 (Asbes-

N° 191/01 - Da Senhora Deputada Laura
Carneiro, Presidente da Comissão de Segurida
de Social e Famflia, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL n° 3.859/97, e apensa-
dos .
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Energia, comunicando que a referida Comissão to/amianto), solicitando a prorrogação do prazo
aprovou o PL n° 3.809/00. 29205 da referida Comissão............................................. 29207

N° 146/01 - Da Senhora Deputada Laura N° 11/01 - Do Senhor Deputado Deusdeth
Carneiro, Presidente da Comissão de Segurida- . Pantoja, Presidente da Comissão Especial desti-
de Social e Famflia, comunicando que a referida nada a proferir parecer à PEC n° 639-A/99, solici-
Comissão apreciou o PL n° 2.025-A/96................. 29205 tando a prorrogação do prazo da referida Comis-

N° 190/01 - Da Senhora Deputada Laura são. 29208

Carneiro, Presidente da Comissão de Segurida- N° 42/01 - Do Senhor Deputado Gerson
de Social e Famflia. comunicando que a referida Gabrielli, Presidente da Comissão Especial desti-
Comissão apreciou o PL n° 3.290/97, e apensa- nada a proferir parecer à PEC nO 618/98, (Patri-
dos. 29205 mônio Genético), solicitando a prorrogação do

prazo da referida Comissão............ 29208

NO 43/01 - Do Senhor Deputado Gerson
Gabrielli, Presidente da Comissão Especial desti
nada a proferir parecer à PEC nO 618/98, (Patri
mônio Genético), solicitando a prorrogação do
prazo da referida Comissão, por mais 20 ses-
sões. 29209

N° 207/01 - Da Senhora Deputada Laura
Carneiro, Presidente da Comissão de Segurida
de Social e Famf1ia , comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL n° 542/99 .

NO 208/01 - Da Senhora Deputada Laura
Carneiro, Presidente da Comissão de Segurida
de Social e Famflia, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL n° 2.372/00 .

N° 48/01 - Do Senhor Deputado Philemon
Rodrigues, Presidente da Comissão de Viação e
Transportes, comunicando que a referida Comis-
são rejeitou o PL n° 1.039-A/99 ..

N° 59/01 - Do Senhor Deputado Philemon
Rodrigues, Presidente da Comissão de Viação e
Transportes, comunicando que a referida Comis-
são aprovou o PL n° 3.148/00 ; .

N° 60/01 - Do Senhor Deputado Philemon
Rodrigues, Presidente da Comissão de Viação e
Transportes, comunicando que a referida Comis-
são aprovou o PL nO 3.534/00 .

N° 61/01 - Do Senhor Deputado Philemon
Rodrigues, Presidente da Comissão de Viação e
Transportes, comunicando que a referida Comis-
são aprovou o PL n° 3.694/00 ..

NO 9/01 - Da Senhora Deputada Rita Ca
mata, Presidenta da Comissão Especial destina
da a proferir parecer à PEC nO 20-A/95 (Parla
mentarismo), solicitando a prorrogação do prazo
da referida Comissão .
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Recurso n° 144, de 2001, (Contra Decisão
Conclusiva de Comissão), - (Do Sr. Walter Pi
nheiro e outros) - Requer, na forma do art. 132,
§ 2", do Regimento Interno, que o Projeto de De-
creto Legislativo nO 869-A, de 2001, seja aprecia-
do pelo Plenário ..

Recurso n° 145, de 2001, (Contra Parecer
Terminativo de Comissão), - (Do Sr. Gilmar Ma
chado e outros) - Recorre, na forma do art. 58, §
3°, combinado com o art. 144, do Regimento
Interno, contra parecer da Comissão de Finanças
e Tributação, pela inadequação financeira e orça
mentária do Projeto de lei n° 2.889-B, de 2000....

Recurso nO 146, de 2001, (Contra Decisão
Conclusiva de Comissão), - (Do Sr. Arnaldo Ma
deira e outros) - Requer, na forma do art. 58, §
3°, combinado com o art. 132, § 2°, do Regimen
to Interno, que o Projeto de Lei n° 1.048-8, de
1991, com parecer favorável da Comissão de
mérito, seja apreciado pelo Plenário ..

Recurso n° 148, de 2001, (Do Sr. Saulo Pe
drosa) - Recorre, nos termos do art. 57, incíso
XXI, do Regimento Interno, contra decisão da
Presidência da Comissão de Viação e Transpor
tes em questão de ordem formulada durante a
apreciação de requerimento de convocação ..

Recurso n° 149, de 2001, (Contra Decisão,
em Questão de Ordem, de Presidência de Co
missão), - (Do Sr. Ricardo Barros) - Recorre,
nos termos do art. 57, inciso XXI, do Regimento
Interno, contra decisão da Presidência da Comis
são de Viação e Transportes em questão de or
dem formulada durante a apreciação de requeri-
mento de convocação. 29285
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29233
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Projeto de Lei n° 4.858, de 2001, (Do Sr.
Jorge Bittar) - Altera a Lei n° 9.504, de 30 de se-
tembro de 1997, a fim de estabelecer o uso de
Programas de Softwares Abertos no Sistema
Operacional da Urna Eletrônica .

Projeto de Lei n° 4.859, de 2001, (Do Sr.
Luiz Carlos Haufy) - Dispõe sobre a fiscalização
do cálculo, da destinação e da aplicação dos re
cursos provenientes das compensações financei
ras de que tratam as Leis nOs 7.990, de 28 de de-
zembro de 1989, e 8.001, de 13 de março de
1990 .

Projeto de lei n° 4.860, de 2001, (Do Sr.
Alberto Fraga) - Altera a Lei n° 5.917, de 10 de
setembro de 1973 (entroncamento com a
BR-020 ao entroncamento com a BR-040, no
Distrito Federal). .. 29235

Projeto de Lei n° 4.861, de 2001, (Do Sr.
Edinho Bez) - Restabelece a série de endossos
nos cheques pagáveis no Pais. 29236

PROJETOS DE LEI
Projeto de Lei nO 4.855, de 2001, (Dos Srs.

Gilmar Machado e Henrique Fontana) - Dá nova
redação e acrescenta dispositivos à Lei n° 9.615,
de 1998, que institui normas gerais sobre des-
portos e dá outras providências ..

Projeto de Lei n° 4.856, de 2001, (Do Sr.
Marcos Cintra) - Altera a Lei n° 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, relativa ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES - e dá outras providências.......

Projeto de lei n° 4.857, de 2001, (Do Sr.
Ricardo Ferraço) - Acrescenta parágrafos ao art.
2° da Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993......

artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Recu rso n° 143, de 2001, (Contra Decisão
Transitórias, dispondo sobre a regularização da Conclusiva de Comissão), - (Do Sr. Cunha Bue-
situação dos integrantes da carreira policial mili- no e outros) - Requer, na forma do art. 132, § 2°
tar do ex-Território Federal de Rondônia. 29219 do Regimento Interno, que o Projeto de Lei n°

3.215-A, de 2000, com parecer favorável da co
missão de mérito, seja apreciado pelo Plenário....

RECURSOS

Recurso n° 141, de 2001, (Contra Decisão
Conclusiva de Comissão), - (Do Sr. Severino Ca
valcanti e outros) - Requer, na forma do art. 132,
§ 2° do Regimento Interno, que o Projeto de Lei
n° 3.215-A, de 2000, com parecer favorável da
comissão de mérito, seja apreciado pelo Plená-
rio........................................................................... 29238

Recurso nO 142, de 2001, (Contra Decisão
Conclusiva de Comissão), - (Do Sr. José Egydio
e outros) - Requer, na forma do art. 132, § 2° do
Regimento Interno, que o Projeto de Lei n°
3.215-A, de 2000, com parecer favorável da co-
missão de mérito, seja apreciado pelo Plenário. ... 29244

Recurso n° 150, de 2001, (Contra Decisão
da Presidência em Questão de Ordem), - (Do Sr.
Arnaldo Faria de Sá) - Recorre, nos termos do
art. 95, § 8°, do Regimento Interno, contra deci
são da Presidência em questão de ordem acerca
de requerimento de prorrogação de funciona-
mento de CPI.......... 29286

Recurso n° 151, de 2001, (Contra Decisão
da Presidência e Comissão em Questão de
Ordem), - (Do Sr. Luciano Pizzatto) - Recorre,
nos termos do art. 57, inciso XXI do Regimento
Interno, contra decisão do Presidente da Comis
são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias. 29288
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LAIRE ROSADO (PMDB - RN) - Apelo ao
Governo Federal em favor da construção de ga
soduto para atendimento à indústria ceramista no
Estado do Rio Grande do Norte ..

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ) - Defesa de ma
nutenção do quadro de engenheiros do Banco do
Brasil. .

MANOEL VITÓRIO (PT - MS) - Visita do
orador ao Destacamento de Fronteira da 28 Com
panhia da Foz do Rio Apa, do Exército brasileiro.
Necessidade de preservação do Rio Paraguai e
do seu ecossistema .

AVENZOAR ARRUDA (PT - PB) - Protes
to contra a absolvição, pela Justiça do Estado da
Paraíba, do acusado de mandante do assassina-
to da Ifder sindical Margarida Maria Alves ..

WELLlNGTON DIAS (PT - PI) - Dificulda
de de cumprimento de compromissos bancários

MARCOS AFONSO (PT - AC) - Excelên
cia dos programas desenvolvidos pelo Governo
acreano para a melhoria do ensino público no
Estado .

PAULO GOUV~A (Bloco/PFL - SC) 
Ocorrência de elevado número de acidentes nas
rodovias federais em Santa Catarina. Conveniên
cia da interrupção, pelo Ministério da Justiça, do
processo de desaflvação de postos da Polfcia
Rodoviária Federal no Estado. Necessidade de
contratação de patrulheiros federais para atua
ção junto à 8a Superintendência da Polfcia Rodo-
viária Federal. ; .

à seca na Região Nordeste e nos Vales do Je
quitinhonha e do Mucuri no Estado de Minas
Gerais. Necessidade de implementação do Pro
jeto de Transposição de Águas do Rio São
Francisco. 29323

MÁRCIO BITTAR (Bloco/PPS - AC) - Sen
sacionalismo na divulgação pela mídia de crimes
contra a floresta amazônica. Cobiça internacional
pelas riquezas da região. Defesa, pelo Partido
Popular Socialista (PPS), de novo modelo político
no Estado do Acre. 29324

GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA) - Anúncio
de apresentação de projeto de lei sobre extinção
do Conselho Nacional de Educação .

DA. HÉLIO (Bloco/PDT - SP) - Relação
entre o alto fndice de falsificação de medicamen-
tos e a política de genéricos vigente no País. Maior
rigor do Conselho Federal de Medicina, da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária e da classe
médica brasileira na fiscalização da eficácia dos
medicamentos genéricos. Riscos do excesso de
propaganda de medicamentos .

29322

29322

29319

29305

29311

29306

29305

PHILEMON RODRIGUES (Bloco/PL 
MG) - Imediata implantação, pelo Governo Fe
deral, de programas permanentes de combate

IV - Homenagem
Homenagem à Comunidade Evangélica

Sara Nossa Terra .

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG),
PAULO OCTÁVIO (Bloco/PFL - DF), CABO
JÚLIO (Bloco/PL - MG), DE VELASCO (Blo
co/PSL - SP) - Homenagem à Comunidade
Evangélica Sara Nossa Terra ..

PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Agradeci
mento aos Parlamentares e convidados presen
tes. Excelência dos trabalhos realizados pela Co-
munidade Evangélica Sara Nossa Terra ..

V - Encerramento
2 - ATA DA 1158 SESSÃO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, DA 38 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 51 8

LEGISLATURA, EM 19 DE JUNHO DE 2001.
I - Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da ses-

são anterior
111 - Leitura do expediente
IV - Pequeno Expediente

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE) 
Entrevista concedida ao jornal Folha de S.Pau
lo pelo cientista polftico Michel Zaidan Filho, a
respeito da problemática da seca na Região
Nordeste .

OSMAR TERRA (PMDB - RS) - Realiza
ção, no Pafs, de manifestações a favor da polfti
ca governamental de combate à Sfndrome da
Imunodeficiência Adquirida - AIDS. Universali
zação do acesso aos medicamentos de controle
da doença : ·

GUSTAVO FRUET (PMDB - PR) - Anún
cio de apresentação, na Comissão de Desen
volvimento Urbano e Interior, do Relatório da
Conferência Habitat V, realizada pela Organiza
ção das Nações Unidas - ONU em Istambul,
Turquia. Transcurso do 90° aniversário de fun
dação do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Gráficas de Curitiba, Estado do Pa-
raná :

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Convite ao Vice-Governador do Distrito Federal,
Benedito Domingos, aos Bispos Robson Lemos
Rodovalho, Erasmo Coutinho Duarte, Maria Lú
cia de Brito Rodovalho, para composição da
Mesa dos trabalhos. Homenagem à Comunidade
Evangélica Sara Nossa Terra. Registro da pre
sença em plenário de personalidades polfticas e
religiosas : ..
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29340

29341

29342

29342

29341

29343

29344

29344

ARISTON ANDRADE (Bloco/PFL - BA) 
Solidariedade aos pronunciamentos sobre os efei
tos da estiagem na Região Nordeste. Homenagem
às populações nordestinas atingidas pela seca .

PAULO ROCHA (PT - PA) - Apoio ao Mo
vimento Contra a Redução da Maioridade Penal. .

MARCIO FORTES (PSDB - RJ) - Metas
da Frente Parlamentar de Energia Elétrica .

FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ) 
Aprovação, na Convenção Nacional do Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB, das propostas de
apoio à candidatura de Ciro Gomes à Presidên
cia da RepÚblica e de recondução do Deputado
José Carlos Martinez à Presidência do partido.....

PEDRO VALADARES (Bloco/PSB - SE) 
Conseqüências da inserção brasileira no proces
so de globalização econômica. Conveniência de
promoção, pelo País, de autoglobalização direci
onada ao desenvolvimento socioeconômico .........

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Ho
menagem à memória de D. Fernando Gomes dos
Santos, Arcebispo de Goiânia, Estado de Goiás,
ao ensejo do 16° aniversário de falecimento.
Especial atenção da Fundação Nacional do fndio
- FUNAI à reportagem publicada pelo Diário da
Manhã, de Goiânia, do jornalista Edson Sardi
nha, a respeito do trabalho desenvolvido pela an
tropóloga norte-americana Cale Goodwin Gomez
nas áreas de educação e etnolingüfstica junto
aos índios ianomâmi nos Estados de Roraima e
do Amazonas. Urgente adoção, pelo Governo Fe-
deral, de medidas a favor dos ianomâmi ..

MOREIRA FERREIRA (Bloco/PFL - SP) 
Necrológio de Carmen Annes Dias Prudente,

29335

29337

29337

29338

29338

29339

ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO) 
Despropósito da pretendida privatização da Com
panhia Energética de Goiás - CELG, pelo Gover-
no do Estado .

pelos pequenos e microempresários em face da CARLOS SANTANA (PT - RJ) - Apoio ao
implantação do racionamento de energia elétrica protesto dos moradores do Bairro da Grama, Mu-
no PaIs. Solicitação à Câmara de Gestão da Cri- niclpio de Nova Iguaçu, no Estado do Rio de Ja-
se de Energia Elétrica de busca de alternativas neiro, contra o crescimento do número de mortes
para o problema. Responsabilidade do Governo no bairro por motivo de doenças erradicadas no
Federal pela atual crise energética brasileira. Crl- País. Constatação da existência de quadro
ticas à queixa apresentada pelo Governo dos pré-epidêmico de meningite meningocócica no
Estados Unidos da América, junto à Organização bairro. Solicitação, ao Governador Anthony Garo-
Mundial do Comércio - OMC, contra a legislação tinho, de adoção de medidas para atendimento
brasileira de patentes. 29333 aos moradores. Reunião de profissionais da área

médica e de autoridades e representantes da so-
JOSÉ UNHARES (PPB - CE) - Necessi- ciedade civil para debate e busca de soluções

dade de adoção de politicas públicas permanen- á d 'd 'bl' E t dpara a rea e sau e pu Ica no s a o ..
tes para combate aos efeitos da seca na Região
Nordeste. 29334 DA. HÉLIO (Bloco/PDT - Sp, Pela ordem.)

- Anúncio de apresentação de projeto de lei so
bre inclusão de aprovados no Exame Nacional
do Ensino Médio - ENEM, no Fundo de Financi
amento ao Estudante do Ensino Superior. Enca
minhamento de indicação ao Ministério da Edu-
cação sobre o assunto .JOÃO MAGNO (PT - MG) - Movimentação

das Lideranças partidárias oposicionistas para
apresentação de programa de governo alternati
vo para o País. Contribuição do Instituto da Cida
dania na formulação das primeiras diretrizes........

INALDO LEITÃO (PSDB - PB) - Urgência
na adoção de medidas governamentais de assis
tência aos flagelados da seca nordestina. Pro
posta de criação de comissão externa destinada
ao acompanhamento das medidas de combate à
seca e dos seus efeitos ..

CORIOLANO SALES (PMDB - BA) - Elo
gio ao Presidente da República por decreto bai·
xado sobre a revitalização do Rio São Francisco..

EUR[PEDES MIRANDA (Bloco/PDT - RO)
- Presença em Brasllía, Distrito Federal, do Sr.
Dárcio Kischiner, Presidente da Câmara de Vere
adores do Município de Espigão d'Oeste, Estado
de Rondônia, e do empresário Antonio Gabiachi.
Expectativa quanto ao julgamento, pelo Superior
Tribunal de Justiça, de mandado de segurança
impetrado por servidores públicos demitidos pelo
Governo do Estado de Rondônia. Importância do
atendimento dos interesses do povo brasileiro na
votação, pelo Congresso Nacional, da Medida
Provisória na 2.080, de 2001. Visita à cidade de
Ji-Paraná. Participação da solenidade de inaugu
ração de obras em Ouro Preto do Oeste, por en
sejo do transcurso do 200 aniversário de emanci-
pação poHtico- administrativa do município ..

MARÇAL FILHO (PMDB - MS) - Visita ao
Município de Laguna Carapã, Estado do Mato
Grosso do Sul, para participação na solenidade
de entrega da rede de energia elétrica destinada
ao atendimento da zona rural. ..
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Presidenta da Rede Feminina de Combate ao do Estado de São Paulo, ao plano governamental
Câncer e co·fundadora do Hospital do Câncer, de racionamento de energia elétrica. Apreciação,
em São Paulo, Estado de São Paulo....... 29346 pela Casa, do Projeto de Lei de Diretrizes Orça-

NELSON MARQUEZELLI (PTB _ SP) _ mentárias - LDO. Recomendação ao eleitorado
Relevância dos Programas "O Menor pelo Espor- brasileiro para escolha, nas próximas eleições,
te Maior", "Esportesperança" e "Vila Olímpica", de candidatos comprometidos com a questão so-
desenvolvidos pela Secretaria de Esportes e Tu- cial e com a governabilidade do País. Realização
rismo de São Paulo, Estado de São Paulo. 29347 de investimentos permanentes no setor elétrico

nacional. 29358
WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Denúncia

de ameaça de morte contra o Vereador Agnaldo
Pataxó e o dirigente do Partido dos Trabalhado
res Odilon Nogueira, do Município de Pau Brasil,
Estado da Bahia. Solicitação ao Ministro José
Gregori, da Justiça, de adoção de providências
para garantia de vida dos ameaçados e restabe-
lecimento da paz no município ..

JOSt: DIRCEU (PT - SP) - Defesa de rejei
ção, pela Casa, da proposta de estabelecimento
de acordo entre o Governo brasileiro e o Gover
no norte-americano sobre utilização, pelos Esta
dos Unidos da América, do Centro de Lançamen-
to de Alcântara, no Estado do Maranhão .

JOSÉ CARLOS COUTINHO (Bloco/PFL 
RJ) - Ameaça de colapso no abastecimento de
água potável. Necessidade de preservação dos
mananciais brasileiros e de conscientização da
sociedade sobre a importância do uso racional
da água .

ARY KARA (PPB - SP) - Transcurso do
335°, do 350a e do 141 ° aniversários de funda
ção, respectivamente, dos Municípios de Parai
buna, Guaratinguetá e Santo Antônio do Pinhal,
no Estado de São Paulo - 13 de junho .

FEU ROSA (PSDB - ES) - Defasagem das
tarifas do transporte rodoviário de passageiros.
Correção de discrepâncias no tratamento entre
os transportes rodoviário e aéreo. Sugestões
apresentadas pela Associação Brasileira das
Empresas de Transporte Rodoviário Intermunici·
pai, Interestadual e Internacional de Passageiros
- ABRATI, para fortalecimento do setor. ..

OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS) - Trans
curso do 76° aniversário de fundação do jornal O
Nacional, do Município de Passo Fundo, Estado
do Rio Grande do Sul. Competência e profissio
nalismo como marcas da trajetória do periódico...

LUISINHO (Bloco/PST - RJ) - Ações ado
tadas por governantes para combate ao déficit
habitacional brasileiro. Proliferação de favelas no
País. Preferência de cidadãos pela fixação de re-
sidência em favelas .

V - Grande Expediente
NEUTON LIMA (Bloco/PFL - SP) - Adesão

patriótica da população brasileira, em especial a

29348

29349

29352

29353

29355

29356

29357

PAULO PAIM (PT - RS, Pela ordem.) - Ato
convocatório de reunião extraordinária do Movi
mento dos Servidores Públicos Aposentados e
Pensionistas...,. MOSAP e convite da diretoria da
instituição aos servidores públicos para presença
na sessão solene prevista para o dia 21 de junho,
às 13 horas, no plenário da Casa, pelo transcur
so do Dia Nacional do Servidor Público Aposen-
tado e Pensionista - 17 de junho .

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ, Pela ordem.) 
Expectativa quanto à divulgação do relatório da
comissão destinada à apuração das causas do
acidente da Plataforma P-36, da empresa Petró
leo Brasileiro SA - PETROBRAS para posiciona
mento sobre as reivindicações referentes à eleva
ção do nível de segurança na atividade de explo
ração de petróleo. Conveniência de aplicação pela
própria PETROBRAS do Curso de Salvatagem
aos servidores de empresas prestadoras de servi-
ços à estatal nas plataformas marítimas .

SILAS CÂMARA (PTB - AM, Pela ordem.)
- Transcurso do 900 aniversário da Assembléia
de Deus no Brasil. .

WELlNTON FAGUNDES (PSDB - MT, Pela
ordem.) - Necrológio do Sr. Ladislau Cristino
Côrtes, ex-Deputado Federal e ex-Prefeito Muni
cipal de Barra do Garça, Estado do Mato Grosso.
Falecimento do empresário João Ribeiro Tosta....

MAGNO MALTA (Bloco/PL - ES) - Home
nagem à Comunidade Evangélica Sara Nossa
Terra. Manifestação de pesar pelo falecimento do
Pastor Benedito Aurora, em São Gabriel da Pa
lha, no Estado do Espírito Santo. Críticas ao pia
no governamental de racionamento de energia
elétrica no País ..

SIMÃO SESSIM (PPB - RJ, Pela ordem.) 
Urgente assistência, pelo Ministró José Serra, da
Saúde, à população de Municípios da Baixada
Fluminense, Estado do Rio de Janeiro, tendo em
vista a ocorrência de mortes de moradores, víti-
mas de doença não diagnosticada ..

RENATO VIANNA(PMDB ~ SC, Pela or
dem.) - Apoio a movimento nacional dos aposen
tados em defesa da aprovação de projeto de lei
complementar de iniciativa popular referente a re-

29362

29363

29364

29365

29365

29368
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visão, reposição de valores e manutenção do se- Educação, para garantia da destinação de recur-
guro da Previdência SociaL » »..... 29369 sos para a área educacional. 29374

PASTOR AMARILDO (PPB - TO. Pela or
dem.) - Agradecimento ao Governador do Esta
do do Pará e ao Prefeito Municipal de Belém pela
decretação de feriado pelo transcurso do 90° ani
versário da presença da Igreja Assembléia de
Deus no País. 29370

ÁTILA LINS (Bloco/PFL - AM, Pela or
dem.) - Apresentação de requerimento de infor
mações ao Ministério' da Saúde sobre relação
dos Municípios brasileiros contemplados com re-
cursos extra-orçamentários no exercício de 2000. 29370

DA. HELENO (PSDB - RJ, Pela ordem.) 
Louvor ao trabalho desenvolvido pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualida
de Industrial- INMETRO. Realização, pelo Servi
ço Nacional de Aprendizagem Industrial 
SENAJ, da Olimpfada do Conhecimento 2001, na
Capital Federal. 29370

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Convocação dos Parlamentares a plenário para
apreciação da Ordem do Dia......... 29371

SILAS CÂMARA (PTB - AM, Pela ordem.)
- Crise no abastecimento de energia elétrica pro
vocada pela falta de investimentos no setor. Insu
ficiência dos recursos federais destinados à revi
talização do setor elétrico no Amazonas. Contra
riedade à pretendida redivisão territorial no Esta-
do........................................................................... 29371

MANOEL SALVIANO (PSDB - CE, Pela or
dem.) - Importância da observância aos princípi
os e ensinamentos deixados por Jesus Cristo.
Realização do 2° Congresso Eucarístico Dioce
sano, no Município de Juazeiro do Norte, Estado
do Ceará. Homenagem a D. Newton Holanda
Gurgel, Bispo da Diocese de Crato. 29372

WALDOMIRO BARANCELLI FIORAVANTE
(PT - RS, Pela ordem.) - Apoio ao projeto de Lei
extensivo aos profissionais do trânsito do benefí
cio de adicional de periculosidade sobre o valor
da remuneração.... 29373

GILMAR MACHADO (PT - MG, Pela or
dem.) - Gravidade dos vetos presidenciais ao
Plano Nacional de Educação, aprovado pelo
Congresso Nacional. Discordância com o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso e com o Mi
nistro Paulo Renato Souza, da Educação, pela
suspensão de financiamento destinado à execu
ção do fiano. Descaso do Governo Federal para
com a pré-escola e o ensino superior no País.
Apelo aos Parlamentares no sentido da derruba
da dos vetos presidenciais ao Plano Nacional de

EULER MORAIS (PMDB - GO, Pela or
dem.) - Aprovação pela Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, em caráter termina
tivo, do Projeto de Lei n° 1.077/99, de autoria do
orador, sobre criação da Área de Proteção Ambi-
entai Rio·Parque do Araguaia. 29374

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG,
Pela ordem.) - Conseqüências negativas da cri·
se do setor elétrico nacional sobre setores da so
ciedade civil. Conveniência de reexame do plano
de racionamento de energia elétrica. 29375

MILTON TEMER (PT - RJ, Pela ordem.) 
Conotação política da proposta de redução do
quorum necessário para a realização de refor
mas constitucionais. Críticas à política econômica
imposta ao Pais. 29376

CABO JÚLIO (Bloco/PL - MG, Pela or
dem.) - Balanço positivo do desempenho da Co
missão Parlamentar de Inquérito destinada à in
vestigação de ações do narcotráfico no País. Ne
cessidade da continuidade, pelo Ministério Públi
co, dos trabalhos da Comissão. Apoio à criação,
pela Casa, de Comissão Permanente para com-
bate à violência e ao narcotráfico. 29377

JOSÉ ROCHA (Bloco/PFL - BA,Pela or
dem.) - Excelência da atuação do Prefeito Se
bastião Nunes, do Município de Macaúbas, Esta-
do da Bahia ;............. 29378

MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS,
Pela ordem.) - Defesa de concessão de poderes
aos membros da próxima Legislatura para reali-
zação de reformas constitucionais. 29378

OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL - PR, Pela or
dem.) - Congratulações ao Pastor Alaerviton
Santana pela assunção da Igreja Pentecostal
Deus é Amor, no Estado do Paraná. Transcurso
do 25° aniversário de existência da Comunidade
Evangélica Sara Nossa Terra. Regozijo com a vi
gência da Lei n° 10.173, de 2001, sobre priorida
de de tramitação para processos judiciais envol
vendo idosos com idade igualou superior a 65
anos....................................................................... 29379

ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS, Pela or
dem.) - Contrariedade à pretendida retirada de
titularidade da água e do saneamento básico dos
Municípios. Sucesso da municipalização da água
em Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do
Sul. Transcurso do 5]0 aniversário do cantor e
compositor Francisco Buarque de Hollanda (Chi-
co Buarque). 29379

IVAN VALENTE (PT - SP, Pela ordem.) 
Paralisação do Congresso Nacional e do País
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pela falência do projeto neoliberal do Governo
Fernando Henrique Cardoso. Premência, para
resgate do Parlamento brasileiro, da instalação
da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
à investigação de denúncias de corrupção no
Governo Federal. Realização, pela Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, de debate sobre
os vetos presidenciais ao Plano Nacional de Edu
cação - PNE. Urgente necessidade de inclusão
dos vetos ao Plano na pauta de discussões. ........ 29380

ANTONIO JORGE (PTB - TO, Pela or
dem.) - Apelo ao Presidente da República e ao
Ministro dos Transportes no sentido da adoção
de providências para recuperação da malha ro
doviária brasileira, especialmente da Rodovia Be-
lém-Brasllia..... 29381

ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP, Pela
ordem.) - Solicitação à Presidência de definição
do horário de infcio da Ordem do Dia.................... 29381

GERSON PERES (PPB - PA, Pela ordem.)
- Convite aos Deputados para visita à Olimpfada
do Conhecimento 2001, realizada pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai na
Capital Federal. 29382

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Acolhimento
da solicitação do Deputado Arnaldo Faria de Sá
para posterior deliberação. 29382

ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP, Pela
ordem.) - Solicitação de encerramento da Ordem
do Dia às 16h30min, por inexistência de quorum
ou de início da votação dos projetos apresenta-
dos......................................................................... 29382

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Deslocamen
to do Deputado Aécio Neves ao plenário para inf
cio da Ordem do Dia. Solicitação de compareci
mento dos Deputados para apreciação da pauta
de votação. 29382

LUCI CHOINACKI (PT - SC, Pela ordem.)
- Realização, pela Comissão de Agricultura da
Assembléia Legislativa do Estado de Santa Cata
rina, de audiência pública para discussão do pro
blema da febre aftosa. Ausência do Governo do
Estado ao evento. Expedição, pelas entidades
presentes à audiência, de documento sobre a
obrigatoriedade de vacinação do gado catarinen
se e a concessão da vacina aos pequenos e mé
dios produtores gratuitamente. Cobrança ao Go
verno do Estado de medidas de prevenção da fe-
bre aftosa............................................................... 29382

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Convoca
ção dos Parlamentares a plenário para aprecia
ção da Ordem do Dia. Determinação de encerra
mento dos trabalhos nas Comissões Permanen-
tes.......................................................................... 29383

ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB .,... SP, Ques
tão de ordem.) - Solicitação à Presidência de
adoção de medidas mais enérgicas para obser
vância, pelos Deputados, do horário de infcio da
Ordem do Dia. 29383

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Reiteração
de apelo aos Deputados em favor de observân
cia do horário de início da Ordem do Dia. Resul·
tado expressivo do racionamento de energia elé-
trica adotado pela Casa......................................... 29383

NELa RODOLFO (PMDB - Sp, Pela or
dem.) - Encaminhamento à Presidência da Casa
de relatório sobre o impedimento do término dos
trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito
para investigação do contrato da empresa de ar
tigos esportivos Nike com a Confederação Brasi
leira de Futebol - CBF, para orientação sobre o
assunto. 29384

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Anúncio de
encaminhamento do documento à Secretaria-Ge-
rai da Mesa para análise. 29384

MATTOS NASCIMENTO (Bloco/PL - RJ,
Pela ordem.) - Apoio do orador ao Governo Fer-
nando Henrique Cardoso....................................... 29384

FERNANDO FERRO (PT - PE, Pela ar·
dem.) - Realização em Recife, Estado de Per
nambuco, do 10 Encontro Nacional de Comunica-
doras Comunitárias. 29384

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votos de
boas-vindas ao Chanceler Adalberto de Avarine
e ao Embaixador Juan Jose Uranga, da Repúbli-
ca da Argentina, em visita à Casa. 29385

VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT - RJ,
Pela ordem.) - Saudação ao Chanceler argentino
presente em plenário. Anúncio da apresentação,
pela Frente Parlamentar Nacionalista, de projeto
de decreto legislativo sobre revogação de dispo
sitivos lesivos ao Erário constantes de contrato
existente entre empresas geradoras e distribuido-
ras de energia. 29385

VI - Ordem do Dia
PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação de

requerimento para tramitação em regime de ur
gência do Projeto de Lei na 1.733, de 1996, que
dá nova redação ao art. 392 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
na 5.452, de 1° de maio de 1943. 29397

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
(PPB - SP). 29397

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputada
FÁTIMA PELAES (PSDB - AP). 29397
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LUCI CHOINACKI (PT - SC, Pela or
dem.) - Repúdio à decisão da Justiça do Esta
do da Parafba de absolvição de Zito Buarque,
acusado de envolvimento no assassinato da 11
der sindical Margarida Maria Alves. Urgente
votação, pelo Senado Federal, de projeto de
lei sobre transferência para o âmbito federal
do julgamento de crimes contra os direitos hu-
manos. 29412

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Comunica
ção ao Plenário sobre o sucesso do esforço de
contenção de energia realizado pela Casa, se-

29411

29411

29402

29411

29411

29402

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
(PPB-SP) .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra
mento da votação. Aprovação do requerimento.
Inclusão da matéria na Ordem do Dia da sessão
de 20 de junho de 2001 ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) -Votação de
requerimento para tramitação em regime de ur
gência do Projeto de Lei n° 3.242-C, de 2000,
que altera dispositivos das Leis nOs 4.947, de 6
de abril de 1996, 5.868, de 12 de dezembro de
1972,6.015, de 31 de dezembro de 1973, do De
creto-Lei n° 1.989, de 28 de dezembro de 1982,
da Lei n° 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e
dá outras providências ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ILDEFONÇO
CORDEIRO (Bloco/PFL - AC) ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ
ALEKSANDRO (Bloco/PSL - AC), EDUARDO
CAMPOS (Bloco/PSB - PE), DR. HÉLIO (Blo
co/PDT - SP), ODELMO LEÃO (PPB - MG),
HENRIQUE FONTANA (PT - RS), MENDES
RIBEIRO FILHO (PMDB - RS), INOCt:NCIO
OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE), SAULO PEDROSA
(PSDB - BA), DUILlo PISANESCHI (PTB - SP) ..

Usaram da palavra pela ordem, para re
gistro de voto, os Srs. Deputados NICE LOBÃO
(Bloco/PFL - MA), SÉRGIO CARVALHO (PSDB
- RO), IVAN VALENTE (PT - SP), SERAFIM
VENZON (Bloco/PDT - SC), JOSÉ ROCHA
(Bloco/PFL - BA), ANGELA GUADAGNIN (PT -
SP). 29412

DANILO DE CASTRO (PSDB - MG, Pela
ordem.) - Apresentação de projeto de lei sobre
financiamento de unidades geradoras de energia
para consumidores residenciais e rurais. 29412

29400

29400

29399

MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS,
Pela ordem.) - Justificativa da ausência de mem
bros do Partido do Movimento Democrático Bra
sileiro - PMDB, em face da realização de reunião
dos diretórios regionais do partido ..

ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ, Pela ordem.) - Reclamação contra o funcio
namento de Comissões simultaneamente à apre-
ciação da Ordem do Dia ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Alexandre Cardoso. Convocação
dos Deputados para comparecimento ao plená-
rio .

Usaram da palavra para orientação das Partido Comunista do Brasil - PCdoB, na cidade
respectivas bancadas, os Srs. Deputados do Rio de janeiro '" ..
ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP),
PHILEMON RODRIGUES (Bloco/PL - MG),
JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB - RJ),
FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC),
ODELMO LEÃO (PPB - MG), GERALDO
MAGELA (PT - DF), INOCt:NCIO OLIVEIRA
(Bloco/PFL - PE), ZULAIt: COBRA (PSDB -
SP), DARClslO PERONDI (PMD8 - RS). 29398

NELSON PELLEGRINO (PT - BA, Pela or
dem.) "- Realização de reunião do Fórum Nacio
nal de Entidades de Direitos Humanos para avali
ação da VI Conferência Nacional de Direitos Hu
manos. Reivindicação de celeridade na tramita
ção de projetos de lei relevantes para o combate
à violência e à impunidade. 29399

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado FERNANDO
GONÇALVES (PTB - RJ). 29400

POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT - RS,
Pela ordem.) - Urgente liberação, pelo Ministério
de Minas e Energia, de recursos para construção
de pequenas usinas no Estado do Rio Grande do
Sul. 29400

VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT - RJ,
Pela ordem.) - Rejeição da proposta de redução
do quorum necessário para a reformulação de
dispositivos constitucionais..................... 29401

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esclareci-
mentos ao Deputado Vivaldo Barbosa sobre o
assunto. 29401

CUNHA BUENO (PPB - SP, Pela ordem.) 
Elogio ao processo eleitoral recém-realizado na
Bulgária. 29402

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA)............................. 29402

INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE,
Pela ordem.) - Realização do X Congresso do
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gundo medições efetuadas pela Companhia
Energética de Brasília - CEB. 29412

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados LUIZ DURÃO
(Bloco/PFL - ES), ROBERIO ARAÚJO (Blo-
co/PL- RR). 29413

WELLlNGTON DIAS (PT - Pl, Pela or
dem.) - Ocorrência de casos de dengue hemor
rágica em Teresina, Estado do Piauí. Necessida
de de providências das autoridades governamen-
tais com relação ao assunto. 29413

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado FERNANDO
GONÇALVES (PTB - RJ)...................................... 29413

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PEDRO CANEDO
(PSDB - GO). 29413

ARMANDO ABfLlO (PSDB - PB, Pela or
dem.) - Solicitação ao Governo Federal de inclu
são de todos os Municípios paraibanos em esta
do de calamidade pública na relação das locali
dades beneficiadas com cestas básicas de ali-
mentos. 29413

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados ALCESTE ALMEIDA
(PMDB - RR), JOÃO MAGALHÃES (PMDB 
MG), RENATO VIANNA (PMDB - RO), ELCIONE
BARBALHO (PMDB - PA), MÁRIO DE OLIVEIRA
(PMDB - MG), RICARDO FERRAÇO (PSDB -
ES), OSCAR ANDRADE (Bloco/PL - RO). ........ ..... 29414

ANGELA GUADAGNIN (PT - SP, Pela or
dem.) - Problemática do contingenciamento, pelo
Governo Federal, de recursos do Programa Naci·
anal de Fortalecimento da Agricultura Familiar -
PRONAF. 29414

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados LUIS ,CARLOS
HEINZE (PPB - RS), CARLOS ALBERTO
ROSADO (Bloco/PFL - RN), GEOVAN FREITAS
(PMDB - GO), MARCONDES GADELHA (Blo
co/PFL - PB), TETÉ BEZERRA (PMDB - MT),
OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PR), MARCOS
LIMA (PMDB - MG), IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB
- MG}..................................................................... 29414

ANGELA GUADAGNIN (PT, SP - Pela or
dem) - Solicitação à Presidência de rigor na proi-
bição de fumo em plenário. 29415

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apelo aos
Deputados em favor de observância do dispositi
vo regimental proibitivo da prática do fumo em
plenário. 29415

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ PIMENTEL
(PT - CE), LEUR LOMANTO (PMDB - BAlo

ALEXANDRE SANTOS (PSDB RJ),
HERÁCLITO FORTES (Bloco/PFL - PI). 29415

ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ, Pela ordem.) - Pedido de esclarecimentos à
Presidência sobre o funcionamento da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali-
zação concomitantemente à Ordem do Dia. ......... 29415

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta à
solicitação do Deputado Alexandre Cardoso. ........ 29415

JOÃO LEÃO (PSDB - BA, Pela ordem.) 
Indignação com a derrubada do "pórtico chapéu
de couro", slmbolo da presença e cultura nordes-
tina em São Paulo, Estado de São Paulo. 29415

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados GIVALDO
CARIMBÃO (Bloco/PSB AL), ARNON
BEZERRA (PSDB - CE), SAULO COELHO
(PSDB - MG), MARISA SERRANO (PSDB -
MS), EDINHO BEZ (PMDB - SC). .. 29416

LUIS CARLOS HEINZE (PPB - RS, Pela
ordem.) - Anúncio de realização, pela Comissão
de Agricultura e Política Rural, da Casa, de deba·
te sobre o processo de endividamento agrfcola
do produtor rural brasileiro.......................... 29416

ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - Sp, Pela
ordem.) - Apreciação, pelo Congresso Nacional,
de medida provisória referente ao reajuste do va
Iar dos benefícios dos aposentados e pensionis-
tas da Previdência Social. 29416

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados NORBERTO
TEIXEIRA (PMDB - GO), MARINHA RAUPP
(PMDB - RO), MURILO DOMINGOS (PTB -
MT), XICO GRAZIANO (Bloco/PSDB - SP).......... 29417

MARIA DO CARMO LARA (PT - MG, Pela
ordem.) - "Carta de Brasllia", documento resul
tante do Primeiro Congresso Nacional dos Cata
dores de Materiais Recicláveis, realizado na Ca-
pital Federal. 29417

RICARDO BARROS (PPB - PR, Pela or
dem.) - Continuidade do funcionamento da Co
missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização após o encerramento da presente
Ordem do Dia. 29419

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados CARLOS DUNGA
(PTB - PB), WANDERLEY MARTINS (Blo
co/PSB - RJ), ENI VOLTOLlNI (PPB - SC), LUIZ
ANTONIO FLEURY (PTB - SP), HELENILDO
RIBEIRO (PSDB - AL). 29419

INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE,
Pela ordem.) - Solicitação do Partido da Frente
Liberal à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização em favor de destinação
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29433

29433

29433

29433

29433

29433

29433

29434

29435

29434

29434

29435

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado SÉRGIO MIRANDA (Blo-
co/PCdoS - MG) ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados MAURfLlO
FERREIRA LIMA (PMDB - PE), LAVOISIER
MAIA (Bloco/PFL - RN), MUSSA DEMES (Blo
co/PFL - PI), TILDEN SANTIAGO (PT - MG),
WALFRIDO MARES GUIA (PTB - MG) .

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado PEDRO EUG~NIO (Blo-
co/PPS - PE) .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados EULER MORAIS
(PMDB - GO), ITAMAR SERPA (PSDB - RJ) .......

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Prorroga-
ção da sessão até às 19h .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados BISPO
RODRIGUES (Bloco/PL RJ), SÉRGIO
MIRANDA (Bloco/PcdoB,MG), PEDRO
EUG~NIO (Bloco/PPS - PE), ODELMO LEÃO

29422

29423

29423

29423

29423

de maior volume de recursos para investimentos (PTB - RS), SÉRGIO BARCELLOS (Bloco/PFL-
nos setores de energia elétrica, transporte, recur- AP) .
sos hidricos e saúde.............................................. 29420 PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri-

ELIAS MURAD (PSDB - MG, Pela ordem.) mento de urgência para votação do Projeto de
- Registro de voto. Cumprimentos à Mesa Direto- Decreto Legislativo n° 84, de 1999, que susta os
ra pela economia de 30% de energia elétrica ob- efeitos de aprovação da Nota Conjur-MINFRA n°
tida pela Câmara dos Deputados. 29421 24/92, por meio da Exposição de Motivos n°

PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Extensão 19/92, do Ministro de Estado da Infra-estrutura,
dos agradecimentos aos Srs. Parlamentares e publicada em 24 de março de 1992 .

funcionários do Poder Legislativo pela contribui- PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação
ção às medidas de racionamento de energia........ 29421 do requerimento ..

Usou da palavra pela ordem, para registro ASDRÚBAL BENTES (PMDB - PA, Pela
de voto, o Sr. Deputado PADRE ROQUE (PT - ordem.) - Agradecimentos ao ex-Deputado Fede-
PR). 29421 ral Sebastião Curió pelo apoio obtido de Lideran-

IVAN PAIXÃO (Bloco/PPS - SE, Pela or- ças da Casa para a aprovação de decreto legis-
dem.) - Problemática do racionamento de ener- lativo de interesse dos garimpeiros de Serra Pe-
gia elétrica na Região Nordeste. Boletim da lada, Estado do Pará ..

Associação Brasileira da Indústria de Álcalis e Usou da palavra pela ordem, para registro
Cloro Derivados - ABICLOR, sobre o assunto...... 29421 de voto, a SI'" Deputada LAURA CARNEIRO

Usou da palavra pela ordem, para registro (Bloco/PFL - RJ) .

de voto, o Sr. Deputado NELSON OTOCH (PSDB PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação de
- CE) :............................................. 29422 requerimento de urgência para apreciação do

ALBERTO GOLDMAN (PSDB _ Sp, Pela Projeto de Lei n° 3.744, de 2000, do Poder Exe-
ordem.) - Considerações acerca da solicitação cutivo, que institui o Conselho de Gestão Fiscal e'
do Partido da Frente Liberal à Comissão Mista de dispõe sobre sua composição e forma de funcio-
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, re- namento nos termos do art. 67 da Lei Comple-
ferida no pronunciamento do Deputado Inocêncio mentar n° 101, de 4 de maio de 2000 ..

Oliveira :......... 29422 Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados FERNANDO
DINIZ (PMDB - CE), ROBERTO PESSOA (Blo-
co/PFL - CE) ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados MARCELO
TEIXEIRA (PMDB - CE), PEDRO CHAVES
(PMDB - GO), FRANCISCO COELHO (Blo
co/PFL - MA), JULIO SEMEGHINI (PSDB - SP).

LÚCIA VÂNIA (PSDB - GO, Pela ordem.)
Cumprimentos ao Deputado Inocêncio Oliveira
por seu pronunciamento em relação ao projeto
de lei de diretrizes Orçamentárias para 2002........

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados ADOLFO MARINHO
(PSDB - CE), LUIZ MOREIRA (Bloco/PFL - BA),
CHIQUINHO FEITOSA (PSDB - CE), DR.
HELENO (PSDB - RJ), IARA BERNARDI (PT -
SP), JOÃO MENDES (PMDB - RJ) .

HENRIQUE FONTANA (PT - RS, Pela or
dem.) - Contradita ao pronunciamento do Depu
tado Alberto Goldman. Obsessão governamental
pela cifra de R$31 ,5 bilhões proposta para supe
rávit primário. Protesto contra o sucateamento
das políticas sociais e da infra-estrutura do Pais..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra
mento da votação. Aprovação do requerimento ....

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados EDIR OLIVEIRA



29442

29442

29443

29443

29441

29441

29441

29441

29440

29441

29440

29440

29439

29438

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Retirada da
matéria da pauta ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação do requerimento de urgência para
apreciação do Projeto de Resolução n° 139-A, de
2001 , que dá nome ao hall de entrada do edifício
do Anexo 11 da Câmara dos Deputados de Depu-
tado Mário Covas .

ZULAIÊ: COBRA (PSDB - SP, Pela ordem.)
- Contentamento com a homenagem prestada
pela Casa ao ex-Deputado Mário Covas ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados BABÁ (PT - PA),
DARC{SIO PERONDI (PMDB - RS), MAX
ROSENMANN (PSDB - PR), CLOVIS VOLPI
(PSDB - SP), ANIVALDO VALE (PSDB - PA),
DAMIÃO FELlCIANO (PMDB - PB). JOSÉ
CARLOS COUTINHO (Bloco/PFL - RJ), MARIA
LÚCIA (PMDB - MG), PAULO PAIM (PT - RS),
LUIZ RIBEIRO (PSD8 - RJ), ARACELY DE
PAULA (Sloco/PFL - MG) .

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Concor
dância com o retorno da matéria às Comissões,
conforme acordo do Deputado Arnaldo Madeira...

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ARY KARA (PPB
- SP), LUISINHO (Bloco/PST - RJ) .

ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP, Pela
ordem.) - Contrariedade às críticas do Deputado
Arnaldo Madeira ao trabalho realizado pelas Co-
missões .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados WALTER PINHEIRO (PT - BA),
GERSON PERES (PPB - PA), INOCÊNCIO
OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE), ARNALDO
MADEIRA (PSDB - SP) ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Consulta
ao Deputado Walter Pinheiro sobre acordo do
Deputado Arnaldo Madeira de retorno da matéria
às Comissões .

ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP, Pela or
dem.) - Retirada do requerimento de urgência
para apreciação do Projeto de Lei nO 3.744, de
2000 ..
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(PPB - MG), HENRIQUE FONTANA (PT - RS), RICARDO BARROS (PPB - PR, Pela or-
MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS), dem.) - Convocação dos Parlamentares mem-
INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE), bras da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA), ROBERTO Públicos e Fiscalização ao plenário da Comissão
JEFFERSON (PTB - RJ). 29435 para continuidade da votação da Lei de Diretrizes

ODELMO LEÃO (PPB _ MG, Pela ordem.) Orçamentárias, após a presente Ordem do Dia.... 29442

- Apelo ao Líder do Governo, Deputado Arnaldo Usaram da palavra pela ordem, para r~gis-

Madeira, para retirada do requerimento de urgên- tro de voto, os Srs. Deputados ODILlO
eia da matéria. 29438 BALBINOTII (PSDB -PR), AUGUSTO ,NARDES

(PPB - RS), ANTONIO JOAQUIM ARAUJO (PPB
- MA). 29442

ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - Sp, Pela
ordem) - Imediata aprovação do projeto de reso
lução sobre denominação de Deputado Mário
Covas do hall de entrada do ediffeio do Anexo II
da Câmara dos Deputados..... 29442

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Resolução n° 139,
de 2001, que dá nome ao hall de entrada do edi-
frcio do Anexo II da Câmara dos Deputados. ........ 29442

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da discussão..... 29442

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação da emenda adotada pela Mesa ..

Votação e aprovação do projeto ..

Votação e aprovação da redação final. .
Promulgação da Resolução ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ZEZÉ PERRELLA (Blo-
eo/PFL - MG). 29443

BABÁ (PT - PA, Pela ordem.) - Saudação
aos garimpeiros presentes na Esplanada dos Mi-
nistérios, em Brasflia, Distrito Federal. 29443

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados SÉRGIO REIS (PTB 
SE), DOMICIANO CABRAL (PSDB - PB), TILDEN
SANTIAGO (PT - MG), VlnORIO MEDIOLl
(PSDB - MG), RONALDO VASCONCELLOS (Blo
co/PL - MG), CORNELlO RIBEIRO (Bloco/PL 
RJ), JOSÉ BORBA (PMDB - PR), ALBERTO
GOLDMAN (PSDB - SP), JAIME MARTINS (Blo
co/PFL - MG), ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR),
VIC PIRES FRANCO (Bloco/PFL - PA), JOSÉ
CHAVES (PMDS - PE), JOSUÉ BENGTSON
(PTB - PA), UNO ROSSI (PSDB - MT), MANOEL
VITÓRIO (PT - MS), MAnOS NASCIMENTO
(Bloco/PL - RJ), ORLANDO DESCONSI (PT -
AS), JOSÉ JANENE (PPB - PR). 29443

ORLANDO DESCONSI (PT - RS, Pela or
dem.) - Registro de voto. Satisfação pelo arqui
vamento do projeto, do ex-Deputado Caio Riela,
sobre realização de plebiscito para criação de
novo Estado da Federação, através do desmem
bramento da metade sul do território do Estado
do Rio Grande do Sul. Implantação, pelo Gover-



29448

29448

29449

29450

29450

29450

29450

TELMA DE SOUZA (PT - SP, Pela ordem.)
- Registro de voto. Apoio à manifestação da Pa
rada Gay, ocorrida na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo. Defesa da participação da
Prefeita Marta Suplicy no evento ..

MÁRIO NEGROMONTE (PSDB - BA, Pela
ordem.) - Possibilidade de crise na área de
transportes no Pafs. Necessidade de liberação,
pelo Governo Federal, de recursos para investi
mentos na área. Urgência na criação da Agência
Nacional de Transportes Terrestres e de Trans
portes Aquaviários, do Conselho Nacional de
Integração de Polfticas de Transportes e do De
partamento Nacional de Infra-Estrutura de Trans
portes. Premência na aprovação do Fundo Naci
onal de Transportes. Descaso do Governo Fede-
ral com a malha rodoviária do País ..

JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA, Pela or
dem.) - Aplausos ao Departamento Nacional de
Produção Mineral - DNPM, ao Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno
váveis -IBAMA, à Secretaria Executiva de Ciência,
Tecnologia e Meio Ambiente - SECTAM, do Estado
do Pará, e à Prefeitura Municipal de Parauapebas,
pela assinatura de convênio destinado à fiscaliza-
ção da atividade mineral naquele Município ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado EVANDRO MILHOMEN
(Bloeo/PSB -AP) :..: ..

IVAN VALENTE (PT - SP, Pela ordem.) 
Apoio à manifestação democrática e de cidada
nia realizada po~ gays na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, e à Prefeita Marta Suplicy,
autora de projeto de lei referente à legalização da
união estável entre pessoas do mesmo sexo........

ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ, Pela
ordem.) . - Discriminação praticada pela Casa
contra homossexuais. Cumprimentos ao movi
mento responsável pela realização da passeata
gay na cidade de São Paulo. Estado de São Pau
lo, e à Prefeita Marta Suplícy, autora do projeto
de lei para legalização da união estável entre
pessoas do mesmo sexo ..

IARA BERNARDI (PT - SP, Pela ordem.) 
Congratulação à Prefeita Marta Suplicy pela pre
sença na Parada Gay realizada na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo. Repúdio aos
discursos preconceituosos contra homossexuais.29448

29447
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no Estadual, de polfticas de desenvolvimento COSTA FERREIRA (Bloco/PFL - MA, Pela
para a região. Reconhecimento da necessidade ordem.) - Protesto contra o movimento dos
de mudanças estruturais na atividade econômica gays, homossexuais e lésbicas realizado em São
regional. Ações políticas do Governo gaúcho Paulo, Estado de São Paulo. Contrariedade à
para integração do sul com o norte do Estado. pretendida legalização da união estável entre
Definição de metas e prioridades por meio do pessoas do mesmo sexo. 29448
Orçamento Participativo. 29444

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SILAS BRASILEIRO
(PMDB - MG). 29445

ARY KARA (PPB - SP, Pela ordem.) - Re
gistro de voto. Cumprimentos ao Presidente da
Casa pela economia de aproximadamente 40% no
consumo de energia elétrica. Solicitação de apoio
para projeto sobre suspensão do uso de equipa
mentos eletrônicos de trânsito no País, para coibi-
ção de abuso cometido pela indústria da multa. ...... 29445

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, osSrs. Deputados RAIMUNDO
SANTOS (Bloco/PFL PA), WELlNTON
FAGUNDES (PSDB - MT), GERVÁSIO SILVA
(Bloco/PFL - SC), BADU PICANÇO (PSDB -
AP), VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT - RJ). ....... 29446

MARCOS ROLlM (PT - RS, Pela ordem.) 
Realização, no Estado de São Paulo, da 58 Para-
da do Orgulho Gay. 29446

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado HAROLDO LIMA (Blo-
eo/PedoB - BA). 29446

CORAUCI SOBRINHO (Bloco/PFL - Sp,
Pela ordem.) - Transcurso do 1450 aniversário de
emancipação político-administrativa do Município
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. 29447

SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP, Pela
ordem.) - Contrariedade à pretendida aprovação
de projeto de lei sobre legalização da união está
vel entre pessoas do mesmo sexo. Repúdio à
participação da Prefeita da Capital paulista na
Parada Gay realizada em São Paulo e ao anún·
cio de criação da Semana dos Gays, Lésbicas e
Simpatizantes. 29447

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados RENILDO LEAL,
EDUARDO BARBOSA (PSDB - MG). 29447

EDIR OLIVEIRA (PTB - RS, Pela ordem.)
- Registro de voto. Satisfação com a conquista,
pelo Grêmio de Football Portoalegrense, do te·
tracampeonato da Copa do Brasil. 29447

SILVIO TORRES (PSDB - SP, Pela oro
dem.) - Anúncio de apresentação de projeto de
lei modificativo da legislação desportiva ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados REINALDO
GRIPP (PSDB - RJ), FEU ROSA (PSDB - ES)....



29196 Quarta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUrADOS Junho de 2001

WALFRIDO MARES GUIA (PTB - MG,
Pela ordem.) - Realização, pela Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, de audiência pú
blica para debate do Fundo Escola. Sugestão
nos debates de acoplamento do Programa Fundo
Escola. de atendimento aos alunos pelo lado da
demanda. com o Fundo Escola, de atendimento
pelo lado da oferta, para melhoramento da quali-
dade da educação no Pais. 29451

POMPEO DE MAnOS (Bloco/POT - RS.
Pela ordem.) - Matéria publicada pelo jornal O
Globo referente à abertura, pelo Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso, da Semana Antidrogas. 29451

MAX ROSENMANN (PSDB - PR, Pela or
dem.) - Excelência da adm inistração do Prefeito
Mário Roque, do Município de Paranaguá, Esta
do do Paraná. Empenho do Prefeito para a eleva
ção do número da oferta de empregos. Realiza
ção, pela Prefeitura Municipal, de fórum para de
bate sobre a implantação do Parque Paranaguá
Industrial e Logfstica, destinado ao crescimento
da geração de empregos no Municfpio. Urgência
na adoção, pelo Governo do Estado, de plano de
desenvolvimento para o litoral paranaense. Ne
cessidade de ações decisivas das lideranças po
IIticas e das esferas administrativas estaduais
para o crescimento e o desenvolvimento econô-
mico do Estado do Paraná. 29451

Apresentação de proposições: GASTÃO
VIEIRA, BISPO RODRIGUES, DA. HELIO,
ELCIONE BARBALHO E GEDDEL VIEIRA LIMA,
CLEMENTINO COELHO, ÁTILA LINS, HAROLDO
LIMA, SERGIO NOVAIS E FERNANDO FERRO,
ANTONIO FEIJÃO, DR. HÉLIO, RUBENS
BUENO, ENIO BACCI, .LUCIANO CASTRO,
EDUARDO CAMPOS. ALOIZIO MERCAOANTE,
NELSON MARCHEZAN, SRS. LÍDERES,
WELLlNGTON DIAS, DANILO DE CASTRO,
ENIO BACCI, MILTON TEMER, SILVIO TORRES
E OUTROS, JOSE CARLOS COUTINHO,
CUNHA BUENO E OUTROS.. 29453

VII - Encerramento
3 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Nomeação: Igor Flávio de Aguiar Ger

mano, Katiane Coelho Wrotashi Nsky, Mizael Go-
mes dos Santos, Silvana do Nascimento Santos.. 29509

4- DIVERSOS
a) Centro de Documentação e Informação,

Edital n° 2/01; 29511
b) Centro de Formação, Treinamento e

Aperfeiçoamento, Edital nO 7/01. 29545

COMISSÕES
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ral, 148 Reunião (Audiência Pública), em
19-6-01; 29546
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Redação, Termo de Reunião, em 19-6-01 ;............ 29564
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Reunião (Ordinária), em 19-6-01 ;.......................... 29564
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Controle, *]& Reunião (Ordinária), em 16-5-01,
*8" Reunião (Ordinária), em 22-5-01, *98 Reunião
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23-5-01, *108 Reunião (Ordinária), em 29-5-01,
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ria), em 5-6-01, *138 Reunião (Ordinária), em
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Reunião (Ordinária), em 19-6-01;.......................... 29565
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em 7-6-01 e *58 Reunião, em 19-6-01; 29675

f) Comissão Especial destinada a proferir
parecer à PEC n° 53-A/99 (Sistema Financeiro),
*68 Reunião (Audiência Pública), em 19-6-01 . ...... 29765
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Ata da 114a Sessão, Solene, Matutina,
em 19 de junho de 2001

Presidência dos Srs.: Severino Cavalcanti, 10 Secretário, Lincoln Portela,
§ 2° do art. 18 do Regimento Interno.

1- ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 26 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
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.

,,- LEITURA DA ATA

O SR. L1NCOlN PORTElA, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. CABO JÚLIO, servindo como 1° Secretá
rio, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

Do Exmo Sr. Neri da Silveira, Ministro do Su
premo Tribunal Federal, nos seguintes termos:

Ot. n° 1.900/R

Brasília, 6 de junho de 2001

INQUÉRITO N° 1.739
QUERELANTE: José Luiz Galante Rocha
QUERELADO José Mendonça Bezerra

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência se digne submeter

à Câmara dos Deputados, nos termos do artigo 53,
§ 1°, da Constituição, pedido de licença, para que o
Supremo Tribunal Federal possa apreciar a quei
xa-crime constante dos autos do processo acima
referido (cópia anexa), oferecida contra o Deputado
Federal José Mendonça Bezerra.

Apresento a Vossa Excelência o testemunho de
apreço e consideração. - Ministro Néri da Silveira,
Relator.

Exmos. Srs. Ministro Presidente e demais Mi·
nistros do Supremo Tribunal Federal

1. José Luiz Galante Rocha, brasileiro, solteiro,
empresário, portador da cédula de Identidade n°
16.261.931-5 SSP/SP, inscrito no CPF. (ME) sob n°
065.648.078-56, residente e domiciliado à Rua Ouro
Branco, 124, apto. 71, São Paulo/Sp, vem mui respei·
tosamente perante V. Exas, por intermédio de seu ad
vogado abaixo assinado, constituído mediante instru
mento procuratório (doc. 01) e com endereço profissi
onal constante no timbre infra-impresso, propor a
presente

Ação Penal Privada Originária com pedido de li
cença Prévia à Câmara dos Deputados Federais,
contra José Mendonça Bezerra,casado, Presidente
Executivo do Santa Cruz Futebol Clube de Pernam·
buco e Deputado Federal pelo PFL de Pernambuco,
residente e domiciliado na Av. Bemardo Vieira de
Melo, n° 1.370, Ed. Monte dos Guararapes,. apto.
1801, Piedade, Jaboatão dos Guararapes-PE, pelo
cometimento dos crimes de calúnia, difamação e in
júria, previstos nos arts. 20,21 4 22, da Lei n°
5.250/67, expondo e requerendo o seguinte:

2. No dia 7 de abril do corrente ano, o Jornal Fo
lha de Pernambuco, publicou matéria jornalística
(doc. 02), por onde se constata que o querelado fez
afirmações caluniosas, difamatórias e injuriosas con
tra o querelante.

Na referida matéria o querela do atribuiu quali
dades negativas ao querelante chamando-o de viga·
rista e chantagista, o que além de não ser verdade,
caracteriza o crime de injúria a previsto no art.22, da
lei n° 5.250/67, sem dúvida.

3. Alem disso, o querelado ofendeu a honra e a
reputação do querelante quando atribuiu ao mesmo,
falsamente, fato tido como criminoso, dizendo do, ver
bis:

"Além de aliciar 17 jogadores nossos
das bases, ele (o querelante) anda dizendo
por ar que está com o santa Cruz está nas
mãos".

4. E na mesma matéria, o querelado, na qualida
de de Presidente Executivo do Santa Cruz Futebol
clube de Pernambuco, com o animus de difamar a



O querelado tomou alguma medida judicial no
âmbito cível ou criminal contra o querelante?

Não.

1 Essa solenidade ocorreu no dia anterior à publicação da matéria
em comento, a partir das 17:00hs., no audit6rio Arist6fanes de
Andrade que fica situado na própria sede do Santa Cruz Futebol
Clube, na Av. Beberibe, 1285, arruda, Recife-PE.
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pessoa do querelante, imputou-lhe fatos ofensivos à Então não resta dúvida sobre a falsidade das
sua reputação, dizendo o seguinte: afirmações. Eassim, esse agir por parte do querelado

"O futebol brasileiro está vivendo esta constitui crime de calúnia, previsto no art. 20, da Lei
realidade graças a pessoas como ele (o n° 5.250/67.
querelante)." . Por outro lado, quando o querelado convocou a

E r . d I d b" imprensa para dar notícia de que o querelante estaria
con Inua aln a o quere a o, ver IS: dizendo que o Santa Cruz está nas mãos dele (quere-

"... ele ele (o querelante) anda dizendo lante), e ainda, que o mesmo aproveitou-se da admi-
por ar que está com o Santa Cruz nas nistração passada para se auto-beneficiar, e de que o
mãos". futebol brasileiro está vivendo esta realidade graças a

Também afirmou, verbis: pessoas como ele, evidencia-se inequívoco animus
de difamar, restando assim violado o art. 21, da Lei n°

"Aquele vigarista aproveitou-se da ami- 5.250/67, no ponto.
zade com a administração passada para ti-
rar proveito do nosso clube". 5. É público e notório que o futebol brasileiro

esta atravessando um dos momentos mais difíiceis
Ressalte-se que tais afirmações, além de terem devido aos recente escândalos de corrupção, contra-

sido publicadas no jornal Folha de Pernambuco, fo- tos ilícitos e aliciamento de jogadores investigados
ram feitas pela querelado na qualidade de Presidente pela CPI do Futebol. Se esta realidade aconteceu e
Executivo de Santa Cruz Futebol Clube de Pernam- continua acontecendo, não é graças a pessoa do que-
buco, em meio a uma solenidade que tinha como ob- relante que é um cidadão de bem, vida pregressa lim-
jetivo a apresentação do novo patrocinador das cami- pa, se qualquer mácula pretérita.
sas de Santa Cruz, no caso, a PEIXE1, na presença 6. De resto, é bom esclarecer que os fatos delitu-
de diversos desportistas, autoridades e jornalistas, osos praticados pelo querelado não se deram no sa-
convidados pelos próprios dirigentes do clube futebo- lutar exercfcio das funções de deputado federal, mas
Iístico. sim, no munus de Presidente Executivo da Santa

A calúnia, assim, restou bem presente na falsa a Cruz Futebol Clube de Pernambuco.
afirmação de que o querelante cometera crime de ali-
ciamento de jogadores. . Ora, como Presidente do clube, o querelado é o

principal interessado em rechaçar "supostas" amea-
Acresça-se um detalhe: o próprio vice-presiden- ças ao clube que representa e que, também, vão "su-

te jurídico do Santa Cruz e também advogado, o no- postamente" contra seus interesses.
bre o e culto Dr. IIdefonso Pereira, afirmou, na mesma
matéria, que se verdadeira fosse a acusação feita Diante disso, pergunta-se:
pelo querelado, poderia caracterizar crime previsto no a) houve livre exercício das funções próprias de
CPB. Deputado Federal?

É que o limO advogado, embora não afirmando Não.
que o querelante cometera crime de aliciamento de b) estava o querelado discursando em sua casa
jogadores, explicou em entrevista para o já menciona- legislativa, perante seus pares, na defesa dos interes-
do jornal, o seguinte: ses daqueles que o elegeram?

"Vamos confirmar essa acusação e Claro que não.
convencer os pais a voltar atrás nesta deci- c) estava falando em juízo?
são. No entanto, caso fique configurado ali- Também não.
ciamento de trabalhadores, iremos enqua- Ademais, se existisse alguma prova de alicia-
drá-Io no Código Penal, pois é um crime." mento de jogadores, o que não há, mas só ad argu-

No ponto, é de se indagar: mentandum, essa deveria ser apresentada perante a
CPI do Futebol recentemente instaurada para investi
gar tais casos.

7. Assim, requer-se que V. Ex" oficie à Câmara
dos Deputados Federais, para que a mesma se pro
nuncie quanto ao pedido de licença prévia para se ver
processar José de Mendonça Bezerra pela prática
dos crimes de calúnia, difamação e injúria previstos



Brasília, 12 de junho de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da' Câmara dos Deputados

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

Deputado Bonifácio de Andrada como membro su
plente, para integrar a Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar a ocupação de terras
públicas na Região da Amazônia.

Atenciosamente, - Deputado Jutahy Maga
lhães, L1der do Bloco PSDB/PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presiden-

te.

Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder
do Bloco Parlamentar PFUPST, nos seguintes
termos:
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nos arts. 20, 21 e 22, da Lei n° 5.250/67, preservando 4. Cópia xerox ampliada da matéria especifica.

com isso, o que estabelece o § 1° do art. 53 da CF. À Comissão de Constituição e Justiça
Se acatado o pedido de licença prévia pela Câ- e de Redação. Publique-se.

rnara dos Deputados Federais, requer-se que seja Em 19-6-2001. - Deputado Aécio Ne-
notificado o querelado, para, querendo, oferecer res- ves, Presidente.

posta à presente. Do Sr. Deputado Jutahy Júnior, Uder do
Ao depois, recebida a presente ação, requer-se Bloco Parlamentar PSDB/PTB:

seja citado o querelado para, querendo, comparecer OF. PSDB/PTB/I/N° 58212001
a audiência de interrogatório; e que na referida au- B fI' 6 d . h d 2001
diência, seja o mesmo intimando para apresentar, se ras la, e lun o e
quiser, defesa prévia, no prazo legal. A Sua Excelência o Senhor

No mais, requer-se que sejam inquiridas as tes- Dep~tado Aécio ANeves
temunhas do rol em anexo, e, ao final, tudo feito, seja PreSidente da Camara dos Deputados
a presente Ação Penal Originária julgada procedente, Senhor Presidente, '
condenando-se o réu nas penas previstas nos arts. Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
20,21 e 22, da Lei n° 5.250/67. de determinar a substituição do Deputado Felix Men-

Nestes termos, dança, pelo Deputado Edir Oliveira, como membro ti-
Pede deferimento. tular, e do Deputado Edir Oliveira, pelo Deputado Fe-
De Recife para Brasflia, 7 de maio de 2001. - lix Mendonça, como membro suplente, na Comissão

Fábio Vieira de Melo, OAB/PE 18.911. Especial destinada a proferir parecer à PEC n0

Rol de testemUnhas: 53-A/99, que "Altera o inciso V do art. 163 e o art. 192
1. ILDEFONSO PEREIRA, brasileiro, advogado da Constituição Federal, e o caput do art. 52 do Ato

e vice-presidente jurídico do Santa Cruz Futebol Clu- das Disposições Constitucionais Transitórias".
be de Pernambuco, podendo ser encontrado na sede Atenciosamente, - Deputado Jutahy Júnior, LI-
do Santa Cruz Futebol Clube situada na Av. Beberibe, der do Bloco do PSDB/PTB.
nO 1.285, Arruda, Recife-PE. Defiro. Publique-se.

2. BRENO FEITOSA DA LUZ, brasileiro, solteiro, Em 19-6-2001. - Deputado Aécio Ne-
estudante, residente na Rua Gramado, n09.172, Can- ves, Presidente.

deias, Jaboatão dos Guararapes-PE. OF. PSDB/PTB N° 58812001
3. PAULO SEVCIVC-brasileíro, casado, profes

sor, residente na Rua Peixoto Gomide, n° 1.772, ap.
92, São Paulo-SP.

4. ÁLVARO ALMEIDA DE CASTRO - brasileiro,
casado, empresário, residente na Rua Silveira Moura,
nO 67, Bairro da Conceição, Itabuna-BA.

5. Repórter do jornal Folha de Pernambuco
que participou da reportagem.

Documentos anexos:

1. Procuração;
2. Original do exemplar do jornal Folha de Per

nambuco do dia 7 de abril de 2001, onde está publi
cada a matéria "José Mendonça acusa ex-dirigente"
na parte do Indice denominada Geral, p. 2;

3. Outro original do exemplar do jornal Folha de
Pernambuco anteriormente mencionado, para ser
entregue juntamente com a cópia da presente Ação
Penal Privada para o querelado.
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Offcio n° 090S-L-PFU01

Brasília, 19 de junho de 2001

Excelentlssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Blo

co Parlamentar PFUPST que farão parte da Comis
são Especial destinada a apreciar e proferir parecer
ao Projeto de Lei n° 3.481, de 2000, do Deputado Ge
raldo Simões, que "obriga as indústrias de cigarro e
de derivados de tabaco a custear a recuperação dos
dependentes de fumo".

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL.

Publique-se.
Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Offcio n° 0907-L-PFU01

Brasflia, 19 de junho de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência os Deputados Lu
ciano Castro, Paes Landim e José Carlos Fonseca
Júnior como membros titulares, e Ariston Andrade,
Vilmar Rocha e Kátia Abreu, como membros su
plentes, para a Comissão Representativa do Con
gresso Nacional.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olive
ira, Líder do Bloco Parlamentar PFUPST.

Publique-se.
Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Depu
tado Ivan Paixão deixa de participar, na condição
de Suplente, da Comissão Especial destinada a
proferir parecer à Proposta de Emenda à Consti
tuição n° 222-A, de 2000, que dá nova redação·
ao art. 145, li, e § 2° da Constituição Federal (ilu
minação Pública).·

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e elevada consideração. - Deputado
Miro Teixeira, Líder do Bloco PDT/PPS.

Defiro. Publique-se.
Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Brasflia, 7 de junho de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD.Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente.
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Flávio Derzi passa a integrar, na qualidade de su
plente, a Comissão de Relações Exteriores e de De
fesa Nacional, em substituição ao Deputado Renato
Vianna.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 19-6-01. - Aécio Neves. Presi

dente.

Do Sr. Deputado Miro Teixeira, Líder do
Bloco Parlamentar POTIPPS, nos seguintes ter
mos:

OF./GAB/l/N° 130/ Bloco PDT/PPS.

Brasflia, 4 de junho de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

OF.lGABJI/N° 386

Suplentes

Deputado Adauto Pereira

Deputado Chico Sardelli

Deputado FrancistOnio Pinto

Deputado Ivânio Guerra

Deputado Lael Varella

Deputado Mauro Fecury

Titulares

Deputado Aldir Cabral

Deputada AJmerinda de Carvalho

Deputado Luiz Durão

Deputado Ney Lopes

Deputado Ursicino Queiroz

Deputado Yvonilton Gonçalves
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OF.lGAB.lI/N° 133 - Bloco PDT/PPS. OF. N° 79-P/2001 - CCJR.

Brasflia, 5 de junho de 2001 Brasflia, 23 de março de 2001

A Sua Excelência o Senhor A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta Nesta

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o nome do Deputa
do Pimentel Gomes para integrar, na condição de
suplente, a Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e elevada consideração. - Deputado
Miro Teixeira, Líder do Bloco PDT/PPS.

Defiro. Publique-se.
Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

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

Of. n° 333/2001

Brasflia, 13 de junho de 2001

A Sua Excelência
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, como 1°

Vice-Líder do PTB o Senhor Deputado Fernando
Gonçalves e como Vice-Líderes os Senhores Depu
tados Eduardo Seabra, Félix Mendonça, Josué
Bengtson, Antônio Jorge e José Carlos Elias.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vos
sa excelência nossa expressão de elevado apreço.
- Deputado Roberto Jefferson, Líder do PTB.

Defiro. Publique-se. - Ao Sr. Dire
tor-GeraI.

Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Inaldo Leitão, Presidente
da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, nos seguintes termos:

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabfveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 681/00, apreciado por este Órgão Téc
nico, em 22 de março do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

OF. N° 546-P/2001 - CCJR.

Brasflia, 18 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da 'Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, em 16 de maio do corrente, do
Projeto de Lei n° 4.697-C/94.

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

Cordialmente, - Deputado Inaldo Leitão, Presi
dente.

Publique-se.
Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presidente.

OF. N° 557-P/2001 - CCJA.

Brasrlía, em 18 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao Art. 58 do Regimento Interno a apreciação por
este Órgão Técnico em 17 de maio do corrente, do
Projeto de Lei n° 4.594-8/94.
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Brasflia, 24 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Publique-se.
Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica- OF. N° 583-P/2001 - CCJR.
ção do referido projeto e parecer a ele oferecido.

Cordialmente, - Deputado Inaldo Leitão, Presi
dente.

OF. ND 560-P/2001 - CCJR.

Brasília, 18 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumpri

mento ao Art. 58 do Regimento Interno, a aprecia
ção por este Órgão Técnico, em 17 de maio do cor
rente, dos Projetos de Lei nOs 339-B/95 e 349/95,
apensado.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção dos referidos projetos e parecer a eles ofereci
dos.

Cordialmente, - Deputado Inaldo Leitão, Presi
dente.

Publique-se.
Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

OF. ND 581-P/2001 - CCJR.

Brasflia, 24 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, em 22 de maio do corrente, do
Projeto de Lei n° 3.206-B/97.

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

Cordialmente, - Deputado Inaldo Leitão, Presi
dente.

Publique-se.
Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presi·

dente.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabfveis, das Propostas de
Emenda à Constituição nOs 78/95 e 112199, 176/95,
177/95,270100,522197 e 553/97, apensadas, apreci
adas por este Órgão Técnico, em 22 de maio do cor
rente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

OF. ND 613-P/2001 - CCJR.

Brasllia, 30 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabfveis, do Projeto de Lei n°
2.554-A/92, apreciado por este Órgão Técnico, em 24
de maio do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada de estima e distinta consi
deração. - Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

OF. ND 617-P/2001 - CCJR.

Brasflia, 30 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabfveis, do Projeto de Resolu-



Publique-se.
Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presí

dente.

Do Sr. Deputado Michel Temer, Presidente,
da Comissão de Finanças e Tributação, nos se
guintes termos:

Ofício n° P-68/2001

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumpri
mento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno,
a rejeição do Projeto de Lei n° 1.707/99, do Sr. Pau
lo Sérgio Paranhos de Magalhães, que "altera a Lei
na 9.131, de 24 de novembro de 1995", para publi
cação da referida proposição e do parecer a ela ofe
recido.

Atenciosamente, - Deputado Átila Lira, Presi
dente em exercício.

Brasília, 16 de maio de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Of.P-n° 101/2001

OF. N° 654-P/2001 - CCJR.

Brasllia, 8 de junho de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
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ção n° 144/97, apreciado por este Órgão Técnico, em Do Sr. Deputado Átila Lira, Presidente, em
24 de maio do corrente. exercício, da Comissão de Educação, Cultura e

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce- Desporto, nos seguintes termos:
lência protestos de elevada estima e distinta conside-
ração. - Deputado Inaldo leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, ao Projeto de Resolu
ção n° 9/99, apreciado por este Órgão Técnico, em 7
de junho do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Inaldo leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Djalma Paes, Presidente
da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Inte
rior, nos seguintes termos:

Ofício n° 56/2001-P

Brasília, 14 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n04.340/98.

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

Atenciosamente, - Deputado Djalma Paes,
Presidente.

Publique-se.
Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presidente.

Brasflia, 30 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as provi
dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n°
2.411/00 apreciado,para nesta data, por este Órgão
Técnico.

Cordiais Saudações. - Deputado Michel Te
mer, Presidente.

Publique-se.
Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.
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Brasflia, 30 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providên

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n° 2.711/00
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Cordiais Saudações. - Deputado Michel Temer,
Presidente.

Publique-se.
Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Pre
sidente, em exercício, da Comissão de Finanças
e Tributação, nos seguintes termos:

Of.P-n° 87/2001

Brasília, 30 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as cabíve

is, o Projeto de Lei n° 848/95 apreciado, nesta data,
providências regimentais por este Órgão Técnico.

Cordiais Saudações.

Publique-se.
Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Of.P-n° 88/2001

Brasília, 30 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providên

cias regimentais cabfveis, o Projeto de Lei n° 3.788-A/97
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Cordiais Saudações, - Deputado Jorge Tadeu
Mudalen, Presidente em exercfcio.

Publique-se.
Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Brasília, 30 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providên

cias regimentais cabfveis, o Projeto de Lei n° 4.801-A/98
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Cordiais Saudações, - Deputado Jorge Tadeu
Mudalen.

Publique-se.
Em l'9-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Of.P-n° 91/2001

Brasflia, 30 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, que as providênci

as regimentais,cabrveis de Lei n° 2.362/00, apensa
do,apreciados nesta data, por este Órgão Técnico.

Cordiais Saudações, - Deputado Jorge Tadeu
Mudalen, Presidente em exercfcio.

Publique-se.
Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Of.P-n° 92/2001

Brasília, 30 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabfveis, o Projeto de Lei n°
2.714/00 apreciado, nesta data, por este Órgão Téc
nico.

Cordiais Saudações, - Deputado Jorge Tadeu .
Mudalen, Presidente em exercfcio.

Publique-se.
Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.
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Brasilia, 30 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as pro
vidências regimentais cabíveis, o Projeto de ~ei n°
3.276/00 apreciado, nesta data, por este Orgão
Técnico.

Cordiais Saudações, - Deputado Jorge Tadeu
Mudalen, Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Antonio Cambraia, Presi
dente da Comissão de Minas e Energia, nos se
guintes termos:

Oficio n° 59/01

BrasWa, 30 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a V. Exa. para co
municar que este Órgão Técnico, em reunião ordi
nária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o Pro
jeto de Lei n° 3.809/2000, do Sr. Max Rosenmann.
Solicito a V. Exa., nos termos regimentais, que seja
autorizada a publicação da referida proposição, com
os respectivos pareceres.

Na oportunidade, apresento a V. Exa. meus
protestos de consideração e apreço. - Deputado
Antônio Cambraia, Presidente

Publique-se.
Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Da Sra. Deputada Laura Carneiro, Presiden
te da Comissão de Seguridade Social e Família,
nos seguintes termos:

Brasflia, 16 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aecio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 2.025-AlI996.

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

Respeitosamente, Deputada Laura Carneiro,
Presidente.

Publique-se.
Em 19-6-01. - Aécio Neves Presi

dente.

Ofício n° 190/2001-P

Brasília, 23 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aecio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apreci
ação, por Órgão Técnico, do Projeto de Lei na
3.290/1997 e dos de 4.005/1997, 1.176, 1.44811999 e
2.425/2000, apensados.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção referidos projetos e do respectivo parecer.

Respeitosamente, - Deputada Laura Carneiro,
Presidente.

Publique-se. .
Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Ofício nO 191/2001-P

BrasWa, 23 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

58 do Regimento Interno, Órgão Técnico, do Projeto



Brasflia, 16 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Df. P-48/01

Publique-se.
Em 19-6-01. - AéciO Neves, Presi

dente.

Of{cio n° 207/2001-P

29206 Quarta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2001

de Lei nOs 3.859, 4.214 e 4.633, de 1998, 224, 281 e Do Sr. Deputado Philemon Rodrigues, Pre-
1.433, 2.637, 3.286 e 3.833, de 2000, apensados. sidente da Comissão de Viação e Transportes,

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica- nos seguintes termos:
ção dos referidos projetos e do respectivo parecer.

Respeitosamente, - Deputada Laura Carneiro,
Presidente.

Brasília, 30 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aecio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Õrgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 542, de 1999.

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

Respeitosamente, - Deputada Laura Carneiro,
Presidente.

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 58, ca
put, do Regimento Interno, comunico a V. Exa que
a Comissão de Viação e Transportes, em reunião
ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei n°
1.039-A/99 - do Sr. Alberto Fraga - que "estabele
ce a utilização da cabine de segurança nos vefcu
los de aluguel (Táxi)".

Atenciosamente, - Deputado Philemon Rodri
gues, Presidente.

Publique-se.
Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Publique-se.
Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Of{cio n° 208/2001 - P

Brasília, 30 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nO 2.372, de 2000.

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

Respeitosamente, - Deputada Laura Carneiro.

Publique-se.
Em 19-6-01. - Aé~io Neves, Presi

dente.

Df. P-59/01

BrasrJia, 30 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 58, ca
put, do Regimento interno, comunico a V. Exa que
a Comissão de Viação e Transportes, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei
n° 3.148/00 - do Sr. Romeu Queiroz - que "dá ao
trecho da BR-418 situado no Estado de Minas Ge
rais, o nome de "Rodovia Deolisano Rodrigues de
Sousa".

Atenciosamente, - Deputado Philemon Rodri
gues, Presidente.

Publique-se.
Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presi

dente.
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Brasflia, 30 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput,
do Regimento Interno, comunico a V. Exa que a Co
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária
realizada hoje aprovou o Projeto de Lei nO 3.534/00 
do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "determina que as
legendas das placas de sinalização nas rodovias fede
rais sejam expressas nos idiomas português e espa
nhof'.

Atenciosamente, - Deputado Philemon Rodri
gues, Presidente.

Publique-se.
Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presidente.

Of. P-61/01

Brasflia, 30 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

do Regimento Interno, comunico a v. Exa que a Co
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei n° 3.694/00
do Sr. Pompeo de Mattos - que estabelece controle e
fiscalização do desmonte de carros e motocicletas
pelas oficinas denominadas de ferro-velho, na forma
que indica e dá outras providências", e o de n°
4.064/01, apensado.

Atenciosamente, - Deputado Philemon Rodri
gues, Presidente.

Publique-se.
Em 19-6/01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Da Sra. Deputada Rita Camata, Presidenta da
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição n° 2o-A, de
1995, que "Estabelece o Parlamentarismo'. (Parla
mentarismo), nos seguintes termos:

Brasflia, 7 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Como é do conhecimento de V. Exa esta Comis

são Especial encontra-se na fase de audiência públi
ca, com o objetivo de realizar um amplo debate acer
ca da matéria e conceder o espaço necessário para o
esclarecimento do tema.

Isto posto, solicito a prorrogação do prazo, nos
termos Regimentais, por mais 20 sessões, a partir do
dia 8/5/2001.

Na oportunidade, reitero a V. Ex! protestos de
elevada estima e consideração. - Deputada Rita Ca
mata, Presidenta.

Defi ro.Publique-se
Em 19-6-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

Ofício nO 11/01-Pres

Brasília, 6 de junho de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aecio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Como é do conhecimento de V. Exa esta Comis

são Especial encontra-se na fase de audiência públi
ca. com o objetivo de realizar um amplo debate acer
ca da matéria e conceder o espaço necessário para o
esclarecimento do tema.

Isto posto, solicito a prorrogação do prazo, nos
termos Regimentais, por mais 20 sessões, a partir do
dia 8/6/2001.

Na oportunidade, reitero a V.Exa protestos de
elevada estima e consideração. - Deputada Rita Ca
mata, Presidenta.

Defiro.Publique-se
Em 19-6-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Flávio Derzi, Presidente da
Comissão Especial destinada a proferir parecer
ao Projeto de Lei n° 2.186, de 1996, dos senhores
deputados Eduardo Jorge e Fernando Gabeira,
que "dispõe sobre a substituição progressiva da
produção e da comercialização de produtos que



Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta.
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contenham Asbesto/Amianto, e dá outras provi- que "dá nova redação ao § 5° da Constituição e tem
dências", e apensado. (Asbesto/Amianto), nos apensada a PEC n° 4-A/99.

seguintes termos: A prorrogação do prazo para apreciação da
Ofício n° 50/2001 -Pres matéria expira, hoje, dia 31, por isso solicito a Vossa

Brasília 27 de abril de 2000 Excelência que se digne autorizar, mais uma vez, a
dilatação do aludido prazo, até o dia 30 de junho do
fluente ano, a fim de promovermos as audiências
públicas, já aprovadas.

Atenciosamente, - Deputado Deudeth Pantoja,
Presidente.

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da Comissão
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de
Lei n° 2186/96, dos Senhores Deputados Eduardo
Jorge e Fernando Gabeira, que "dispõe sobre a
substituição progressiva da produção e comerciali
zação de produtos que contenham asbesto/amianto,
e dá outras providências" e apensado, solicito a
Vossa Excelência a prorrogação do prazo desta Co
missão, por vinte sessões, tendo em vista anecessi
dade de um prazo maior para a apreciação da maté
ria.

Antecipando agradecimentos renovo a Vossa
Excelência manifestações de apreço e considera
ção.

Cordialmente, - Deputado Flávio Derzi, Presi
dente.

Defiro.Publique-se.

Em 19-6-2001. - Aécio Neves, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Deusdeth Pantoja, Presi
dente da Comissão Especial (destinada a profe
rir parecer à Proposta de Emenda à Constituição
n° 639-A, 1 de 1999, que "dá nova redação ao pa
rágrafo 50 do art. 14 da Constituição Federal",
nos seguintes termos:

Ofício n° 11/2001 - Pres

Srasflia, 31 de maio de 2001

Exmo Sr.
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Esta Comissão Especial, constituída nos ter
mos do § 22 do artigo 202, do Regimento Interno,
desta Casa, tem por objetivo pro ferir parecer à Pro
posta de Emenda à Constituição n° 639-A, de 1999,

Defiro.Publique-se

Em 19-6-2001. - Aécio Neves,Presi
dente.

Do Sr. Deputado Gerson Gabrielli, Presi
dente da Comissão Especial destinada a proferir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição n°
618, de e 1998, que "acresce inciso ao art. 20 da
Constituição Federal", (Patrimônio Genético),
nos seguintes termos:

Ofício n° 4212001 Pres

Brasília, 2 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aecio Neves
DO Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên

cia que esta Comissão Especial, constituída nos
termos do § 2° do artigo 202, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, tem por objetivo precí
puo o de acrescentar inciso ao artigo 20 da Consti
tuição Federal e visa incluir como bens da União o
patrimônio genético, exceto o humano, a fim de pre
servar a diversidade e a integridade dos recursos
genéticos do País.

Na oportunidade, comunico a Vossa Excelência
que, atualmente, este Colegiado está ouvindo diver
sas autoridades, em au'diências públicas, para instru
ção da matéria.

Diante disso, solicito a prorrogação do prazo
destinado à Comissão para proferir parecer, por
mais 20 (vinte) Sessões, a partir do dia 28 de março
próximo passado. - Deputado Gerson Gabriel
li ,Presidente.

Defiro.Publique-se.
Em 19-6-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.
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Ofício n° 43/2001 Pres

Brasília, 2 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aecio Neves
DO Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce
lência que esta Comissão Especial, constituída
nos termos do § 2° do artigo 202, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, tem por objeti
vo precípuo o de acrescentar inciso ao artigo 20
da Constituição Federal e visa incluir como bens
da União o patrimônio genético, exceto o humano,
a fim de preservar a diversidade e a integridade
dos recursos genéticos do País.

Na oportunidade, comunico a Vossa Excelên
cia que, atualmente, este Colegiado está ouvindo di
versas autoridades, em audiências públicas, para
instrução da matéria.

Diante disso, solicito a prorrogação do prazo
destinado à Comissão para proferir parecer, por
mais 20 (vinte) Sessões, a partir do dia 4 de maio
próximo passado. - Deputado Gerson Gabrielli,
Presidente.

Defiro.Publique-se.
Em 19-6-2001. - Aécio Neves,Presi

dente.

Do Sr. Deputado Arolde de Oliveira, Presi
dente da Comissão Especial destinada a apre
ciar e proferir parecer ao Projeto de lei
n01.483, de 1999, do senhor deputado Dr. Hélio,
que "institui a fatura eletrônica e a assinatura
digital nas transações de "comércio eletrôni
co", e apensado. (Comércio Eletrônico), nos
seguintes termos:

Ofício n° 17101 - Preso

Brasília, 22 de maio de 2001

Excelentfssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Dirijo-me a V. Ex3 para solicitar a prorrogação
do prazo dos trabalhos desta Comissão, por mais 40
sessões.

Ao ensejo, renovo a V. Ex8 votos de alta esti
ma e consideração.

Atenciosamente, - Deputado Arolde de Ollve
ira,Presidente.

Defiro.Publique-se.
Em 19-6-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Iberê Ferreira, Presidente
da Comissão Especial destinada a proferir pare
cer à Proposta de Emenda à Constituição
n0294-A, de 1995, do deputado Sérgio Barcellos
e outros, que "dá nova redação ao parágrafo pri
meiro do artigo 54 do Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias". (Batalhão de Suez), nos
seguintes termos:

Ofício n° 8/2001 - Preso

Brasília, 30 de maio de 2001

Exmo Sr.
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Informo a V.EXo que os trabalhos desta Comis
são Especial encontram-se em sua fase final, de
vendo o parecer do Relator, Deputado Jorge Wilson,
ser apresentado na próxima reunião.

Todavia, o prazo anteriormente concedido es
gota-se no dia 31 do corrente mês, razão pela qual
solicito prorrogar por mais 20 sessões (até provavel
mente 28/6/01) o prazo desta Comissão, para que
possamos concluir a apreciação da matéria no âm
bito deste Colegiado.

Ao ensejo, expresso a V. EXS protestos de ele
vada estima e consideração.

Atenciosamente, - Deputado Iberê Ferreira,
Presidente.

Defiro.Publique-se.
Em 19-6-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Reginaldo Germano, Presi
dente da Comissão Externa destinada a "esclare-



29210 Quarta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2001

cer em que circunstância ocorreu a morte do
ex-Presidente João Goulart, em 6 de dezembro de
1976, na Estância de sua propriedade, na Provín
cia de Corrientes, na Argentina". (Comissão
Externa - Morte JOÃO GOULART), nos seguintes
termos:

Ofício nO 32/01-Pres.

Brasflia, 8 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aecio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados'
Nesta

Senhor Presidente,

Esta Comissão Externa foi constituída com a
finalidade de "esclarecer em que circunstância ocor
reu a morte do ex-Presidente João Goulart, em 6 de
de.zembro de 1976, na estância de sua propriedade,
na província de Corrientes, na Argentinas e tem seu
prazo para conclusão previsto para o dia 25 de maio
do corrente.

No entanto, após as viagens realizadas a
Argentina e ao Uruguai, a comitiva convenceu-se da
necessidade de aprofundar suas investigações com
intuito de exaurir a pauta de audiências públicas
proposta pelo Relator e aprovada pelo plenário da
Comissão, a fim de esclarecer as reais circunstânci
as da morte do ex-Presidente João Goulart.

Diante do exposto, e nos termos regimentais,
solicito a Vossa Excelência determinar providências
objetivando a prorrogação de nossos trabalhos pelo
prazo de 90 (noventa) dias.

Contando com a colaboração de Vossa Exce
lência a fim de que esta Comissão possa cumprir
sua destinação regimental. renovo protestos de ele
vada estima e distinta consideração. - Deputado
Reginaldo Germano,Presidente.

Defiro.Publique-se.
Em 19-6-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

Do Sr. Deputado José Carlos Aleluia, nos
seguintes termos:

REQUERIMENTO

Requeiro a Vossa Excelência seja apensado o
Projeto de Lei n° 4.114/2000, do Sr. Mário Assad Jú
nior, que "extingue a isenção do pagamento de
compensação financeira pelas pequenas centrais hi
drelétricas - PCH' s, ao Projeto de Lei
n02.905/2000, do Poder Executivo, que "Altera dis
positivos das Leis nOs 3.890-A, de 25 de abril de
1961, n05.655, de 20 de maio de 1971, n05.899, de
5 de julho de 1973, n° 9.074, de 7 de julho de 1995,
n09.427, de 26 de dezembro de 1996, e n09.648, de
27 de maio de 1998 e dá outras providências", do
qual sou Relator na. Comissão de Minas e Energia,
em razão de tratarem de matéria correlata, confor
me o art. 142, caput, do Regimento Interno.

Sala das Sessões, 5 de junho de 2001 . - José
Carlos Aleluia.

Defiro. Apense-se o PL n04.114/00 ao
PL n02.905/00. Oficie·se e, após, publi
que-se.

Em 19-6-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Almeida de Jesus, nos se
guintes termos:

Brasflia, 19 de junho de 2001

Excelentissimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos da Resolução n016, de 2000, comu

nico a Vossa Excelência que, nesta data, estou reas
sumindo minhas atividades parlamentares, em virtu
de de exoneração, a pedido, do cargo de Secretário
Municipal da Prefeitura de Fortaleza, Estado do Cea
rá, ocorrida em 6 de junho corrente, conforme publi
cação anexa.

Atenciosamente, - Deputado Almeida de Je
sus- PUCE.

Defiro.Publique-se.

Em 19-6-2001. - Aécio Neves, Presi
dente.



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 20 2921 I

DIÁRIO OFICIAL DO MUN,cíplO
JWlho de 2001

PÁGINA 14 - QUARTA.fElRA
FORTALEZA, 08 DE JUNHO DE 2001

retldsao do parcelamento anteriormente firmado pelas partea.
PAÇO MUNICIPAL, em 04 de junho de 2001. JUnlCi yteira de"'hIoa- PRER:iTO DE FORTALEZA. .. _......

ATO ti' 328112001 - O PREFEITO MUNICIPAl.
DE FORTALEZA, no uso das IItJlbulç6e:s ~ue lhe alo conferi..
das pelo art. 76, Im:. VI. da·lei OsgAnlca do Mun\l:ípio e funda
mentado nas dI8poeiçOes do art. 2" de Lei n" 8.491. de 16 de
delembro de 2000 ela o art. 330 da COl'lSOUdaçAo da l.egi&Ia.
oao Tributalta do Município. aprovada pelo Deuslo n° 10.827,
de 18 de julho de 2000, que dIsCiplina B lr.InsaçOo Judicial entre
a Fazenda MlM1ícipal e o ,uje/to passiVo da obrigação tributAria.
medillnte concessôes mútuas, objetivando o término do IiUglo •
anseqI.Ienle eJClinçjo do Cléóiln tríbUtáIio, atendendo iI inten
çau manlfeaWda por MARIA REGINA OE QUEIROZ FORTE:
M\ reconheCeI' a proc:edênc:la eI~rexecuçIo fiscsd que 0f'lJ lhe li
plOlllOlllda. RESOlVE. autorizai o Procurador do Munidpio 8
llrmlt acordo ~dIcIaI nos 8UlOS do respuellvo pro~, devi
darnenW ldenllficado em seguida, e .... confoIm~de oom 98 .
~ e condlçõet9 edjante MtIpuIadas:

MOC:aIQ
v_

aIA. TAIIkITO l!lIPCICC lNlIC.W
" NO Dl<T"

Jl»1.112_'" ..--"" UII7_ lSf
,_ fllllf•

-... ,.. -.
"" tMt»6..

1" • O valor elo crédlto ttibulâriO s8fé atualizado monetaria·
mente.~ o elCeCUtado promover o~to ela divida
em 24 (vinte e quatro) parcelaB mensais e consecutivas, com
08 beneficias i::oncedidoa pelo dispo$to !to art. Z- da L8I n"
8.49112ODO: 2A - O ell8C\llSdo pegaré juntamente com a tlrimei
ra~ d.- divida, os valores~s 80S honoràri
oa dIl Fezenda MunlcipeJ; 3- - O exec:utado Q& obriga também a
pagar as custas plOCe8suais e oUtras de~ judiciais. a
·eenm remlhldas antecipadamente pata fiM de extlncAo da
--"9'0; 4* • O 8lC8CUtado oferecerê ê penhora tlem(ns) Iden
lific:ado(s) em temlo' Próprio, acompanhado de documento
COIQIl'Ob8t6tto ele propriedade. que garanta(m) o cumprimento
do acordo. /lOS temJOll do dispostono § 2" do art. 8° da LeI n
8.491/2000; !la • O saJdo devedor parçelado, B Wtir da &agUDo
da parcela, tara acré8clmo frnanceilo. ~do sobre cada
parcda, com base na Taxa de Juros de Longo PI9ZO (TJLP) ou
0UIr0 íl'lda oficial Que venha a subs1itui-la; 6- • O atteso de 02
(duaa) parcela, rJUll.dl8ré rt4' peTd& doa beneficios aqui conce
didos. hipótese em que a exaouçao aeril retomada no.. própl10a
autos.~8 as parcaIN~ mera amOttlulçao
da divida,.. anttmQr ao i1j~, devendo incidir sobre a divida
todos 0& encargos. PAço MUNICIPAL, em 05 de junho ele
2001. Juraet VIeira de Magalhae. - PIU:FaTO DE FORTA
LEZA.

02.01.91. ell.Onerar TERESlNHA DE JESUS UMA NOGUEIRA.
do cargo comiS8iOllado de Chefe do DlslritD SaúdlJ. smboJogi41
OAS-1, Int8grante ~ estndura edmlni8trative da Becrelaria
Ell8QJtIva Regional I. c:onatmIe doOuadro Permanenl.e - Parte
I - Cargos em CDmissAo. 8 partir de 08.06.2001; GABINETE
DO PREFEITO MUNICIPAL. DE FORTAt.EZA;ern 06 de junhO
de 2001. Juraci Vieira de MagaIhiK - PREFEtTO MUNICI
PAL. Marta do Canno Magelhães - secRETARIA UE ADMI.
NiSTRAÇÃo. ..........

·ATO NO 338312001 - O PREFEITO MUNICIPAl.
DE FORTAlEZA, no uso de suas atribuiçõeS regala e de açor.
do com o Proc8sso' n" 1167611999. RESOLVE. 1108 te/'mo$ do
aItJgo 121, da Lei n' 6.794, de 27.12.1990,.00 E51atUto dm
Servidores do MlInlciplo de Fortaleza. publicado no DOM n°
9.!i26. de 02.01.1991, nomear TERESINHA DE JESUS LIMA
NOGUEIRA, para ~lCercer o cargo comiuJonacfo.de secrelWio
Municipal. inlegrante da esll\lWI1I adminlslrativa ela Secretaria
Executiva RegiollBll, lXll'ISI8nt8 do,O\Jadro Pennanente - Parte
I - Cargos em Comissão, !li partir ele 06.06.2001. GABINETE
DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. em 06 de junho
da 2001. "'1UBCi Vl8Ua de M;,galhaW - PREFEITO MUHICI
PAL Mllri. do Canno Magalhães - SECREfARIA DE MUI·
NISTRAÇAo. .. ..

. ..~ .

COMISSÃO ~PECIAL DE LlCrrAÇÃO DO
.MUt,JIClPIODE FO~TALEZA :

. "'# .

AVISO· '" .
INTERPO&l~O De RECURSO. .

PROCESSO: ConcoITência n° 0112001.·
ORIGEM: Gabinete do Prefeito, ,.'.
OBJETO: Permlaá\o para expIoraçao do. MlVIçoa de trar\8

PQrle$ coletiws de. paNa!JcllO$ no Munlcfpio de
fortaleul. .

.. A COMISSÃO ESPECIAL. DE LIClTAç.ÃO 00
MUNIClplO DE fORTALEZA. em aJrnprimentoeo diaposm no
plllégraio 1" do arUgo 109 da Lei n' '8.666193; eomuniu eoa
Udlantes e demais intefe$$ados-QU& aS em\lf8S!AS.V~ VIA
MAx/MA L.lda.. 11 Viaçio r/MeIRA Uda., interpuseram Recur
80S Adminlstnltivos contra a decisao <Ia Comissêo no processo
licitalbrio em eplgraf8; Baferldo8 documentos estão ã dispolll-

. çAo dos interessados em S~ sede na Av. HeracIltD Graça. 600.
.~OftalEwJ-ce;, fonN: 252-1244 e ~1245. Fonaleza. 05 de
junho de 2001. A COMI8SÃO:· ..,... .---

..~.

ATO ... 338112001 - O PREFEITO MUNICIPAl.
DE FORTALEZA, no uSo de llU8G a1IlbuíçõQslogM. RESOL
ve, nos"~ do art. 11. lncIao 11. dal.el n" 6.794, de 27 ele
dezembro de 1990. Es1atutD dos Servidores do MunlclpIo de
Fortalsrs, pubIk:ado no DOM o" 0526 - Supfemento da
02.01.~1. êkOI1el'8t FRANql8CO ALMEIDA DE UMA. do cargo
oo~~ de secretário MunlCip8l, integrante da estrutura
adminislrativa ela 5ecretarIa Executiva RegiOnal J. oolVlt8nte UO
Quadro Permanente - Parte I - CBrgo$ em Comissão. a Pllrtir
de 06.06.2001. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
fORTAlEZA, mn 06 ele junho de 2001. Juraci Vlen de Ma
plhacls - PRE~rTO MUNJCIPAl.. M.n. do Canno Maea
/hIM - SECReTARIA DE ADNINt$TRAÇAo.. ~......

ATO N" 3382/2001 - o PReFEITO MUNICIPAl.
DE FORTALElA, no uao de~~~ Iegats. RESOl.
VE, nos leImOS do art. 11, lneIso li, da lei n" 8.794. de 21 d.8
.I.._ .._L_ ""',. __ ;..._.~_ _ 1_1 .

COMISSAo.PERMANENTE DE 'iJCITAÇÃO DO
.. MUNK:(P~~.DE FOIU~: . ..

AVISO DE EDITAL·
, ,

PROCESSO: Tomada de Pniços nO· 00312001.
ORIGEM: SeaeIalia execuuva R8glonallll .. SER 111.
OBJETO: Contratação de empl1J88 para o ptepam de refelç6es

(almo9o e jantar),.pal'8 &eMdorea do H. O.er. Even-
dro Ayres de Moura•. ,', . .:. .

nPO DE L1C1TAçAo: Menor pntÇO glObaL·: ' ,
. .' '. .

. . A COMISSAO PERMANENTe· DE UClTAÇAO
00 MUNlcfPIO DE·FORTAU:ZA, <;O/1lUnaqu& oa.enYetopas
contendo a~ de Habí~e Propostas ele Pre
çoa, MIão rec::ebldos no dia 27 ele junho de 200,., AO \tor6rio de
lIMO és 9h. em sua sede &Ituada I18:Av. HenicIiIo~ 800
,.....aa.,., "'~-' "C......l ---... ....~~ '" fWI ~_h':



Art. 2° O inciso VII do art. 29 da Cons
tituição Federal passa a vigorar com a se
guinte redação:

"VII - o total da despesa com a remune
ração dos vereadores não poderá ultrapassar
o montante de cinco por cento da receita do
município, obedecida a seguinte proporção:

a) para municípios com até vinte mil
habitantes, zero por cento;

b) para municípios de vinte mil e um a
cinqüenta mil habitantes, dez por cento;

c) para municípios de cinqüenta mil e
um a cem mil habitantes, vinte por cento;

d) para municípios de cem mil e um a
duzentos e cinqüenta mil habitantes, trinta
por cento;

e) para municípios de duzentos e cin
qüenta mil e um a quinhentos mil habitan
tes, quarenta por cento;

f) para municípios de quinhentos mil e
um a setecentos e cinqüenta mil habitantes,
cinqüenta por cento;

g) para municípios de setecentos e
cinqüenta mil e um a um milhão de habitan
tes, sessenta por cento;

h) para municípios de um milhão e um a
dois milhões de habitantes, setenta por cento;

i) para municípios de dois milhões e
um a três milhões de habitantes, setenta e
cinco por cento;

j) para municípios de três milhões e
um a quatro milhões de habitantes, oitenta
por cento;

k) para municípios de quatro milhões e
um a cinco milhões de habitantes, oitenta e
cinco por cento;

I) para municípios de cinco milhões e
um a seis milhões de habitantes, noventa
por cento;

m) para municípios de seis milhões e
um a sete milhões de habitantes, noventa e
cinco por cento;

n) para municípios de mais de sete mi
lhões de habitantes,cem por cento."

"Art. 29 .
IV - .
a) sete vereadores para os municfpios

de até vinte mil habitantes;
b) nove vereadores para os municípios

de vinte mil e um a cinqüenta mil habitantes;
c) onze vereadores para os municípios

I de cinqüenta mil e um a cem mil habitantes;
d) treze vereadores para os municípios

de cem mil e um a duzentos e cinqüenta mil
habitantes;

e) quinze vereadores para os municípi
os de duzentos e cinqüenta mil e um a qui
nhentos mil habitantes;

f) dezessete vereadores para os muni
cípios de quinhentos mil e um a setecentos
e cinqüenta mil habitantes;

g) dezenove vereadores para os muni
cípios de setecentos e cinqüenta mil e um a
um milhão de habitantes;

h) vinte e cinco vereadores para os
municípios de um milhão e um a dois mi
lhões de habitantes;

i) trinta vereadores para os municípios de
dois milhões e um a três milhões de habitantes;

j) trinta e cinco vereadores para os
municípios de três milhões e um a quatro
milhões de habitantes;

k) quarenta vereadores para os muni
cípios de quatro milhões e um a cinco mi
lhões de habitantes;
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Publique-se. Afaste-se o respectivo I) quarenta e cinco vereadores para os
suplente. - Ao Senhor Diretor-Geral. municípios de cinco milhões e um a seis mi-

Em 19-6-2001. - Deputado Aécio Ne- Ihões de habitantes;
ves, Presidente. m) cinqüenta vereadores para os mu-

PROPOSTA DE EMENDA nicípios de seis milhões e um a sete milhões
A CONSTITUiÇÃO N° 375, DE 2001 de habitantes;

(Do Sr. Marcos Cintra e outros) n) cinqüenta e cinco vereadores para

D
' d - .. IV VII os municípios com mais de sete milhões de
a no~a re açao ~os mClsos e habitantes."

do art. 29 fixando o numero de vereado
res e estabelecendo sua remuneração
máxima nas câmaras municipais.

(Apense-se à Proposta de Emenda à
Constituição nO 353, de 2001)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do §. 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Art. 1° O inciso IV do art. 29 da Constituição Fe
deral passa a vigorar com a seguinte redação:
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Art. 30 Para determinar o número de habttantes de o legislativo municipal consome parte considerável
cada município serão utilizados os dados do último cen- dos repasses da União e dos Estados, em detrimento
50 realizado pelo Instttuto Brasileiro de Geografia e Esta- de investimentos sociais básicos.
tística - IBGE. Dentre as soluções aqui aventadas propõe-se

Art. 4° Esta emenda à Constituição Federal en- eliminar a remuneração dos vereadores dos municípi-
trará em vigor na data de sua publicação, produzindo os com até vinte mil habitantes e remunerar os res-
efeito nas eleições municipais de 2004. tantes mediante tabela proporcional ao número de

Justificação h~bitantes, respeitando. sempre ~ I~~ite máximo de
. ~ ... cinco por cento da receIta do munrclplo.

As recentes elel90es ,,!,UnlCI~IS de 2000 den:o~~- Cientes da crise de recursos que aflige a maioria
traram ~sprofundas dl~torçoes eXIstentes nos .munrclpl- dos municípios, propomos esta emenda à Constttuição
os brasileiros. E~ pa.rtlcular, ?~ custos de fu~clonamen- Federal, com o objetivo de cortar gastos desnecessári-
to do P~e.r Legl~latlvo MuniCipal one~am, Justamente, os, eliminar abusos e moralizar a vida 'pública municipal.
os munlCl~lo~ mais carentes ~ necessitad.o~, dren~~do Assim, será dado exemplo de frugalidade e respeito ao
r~ursos VitaiS ~ra ~ populaçao em ~neflclo ~e pn~lle- dinheiro dos contribuintes. O município é a vitrine da de-
glada~ burocraCias eIvadas de.~epotJsm? !ai s~uaçao é mocracia, é onde a polftica está mais perto do eleitor,
um a~lnte ao Esta~o .oemocratlco de Direito e um des- por isso, deve ser um exemplo, em benefício do próprio
respeito aos contnburntes. Estado Democrático de Díretto.

O jornal Folha de S.Paulo d~ 2 de outu~ro de Pelo exposto solicito o apoio de meus nobres
2000 destacou os absurdos cometidos em milhares ' "
de municípios brasileiros. Os dados são estarrecedo- pare~ para aprovar esta proposta na maior breVidade
res: mais de um terço dos municípios (2.016 de um to- posslve/.
tal de 5.507) não arrecadam o suficiente para pagar Sala das Sessões, 13 de junho de 2001. - De-
as despesas com as câmaras de vereadores. Ou seja, putado Marcos Cintra.
--_..-----

ConCerência. de Assinaf:urasSGlVI: - SECAP (7503)
18/06/01 9:15: 18 ----------------------_._._--- Página: Out

PEC

l.VlARCOS CTNTRA E OlJTROS

13/06/01

Dá l."l.c>va redação aos in.cisos lV e V.11 do art. 29 fixando o
nútTlero de Vereadores e estabelecendo sua retTluneraç.tl.o máxima
nas Cân'l.aras 1v.lunicipais.

Possui Assinaturas Suficicnt:es: SIM:

Tipo da Proposição:

Auf:or da -Proposição:

Data de Aprcscnta.ção:

Eonent:a:

T0t:ais de Assinut:ura.s: :Confirmadas '1 aOI
'Nao" Cc;;:::;,;,;;:;;r;;- ------002:
:-i=o'r-a do E"x€;":cicio -- 003;
:R"apelldas-- - 001-;

; Jle'Q'iveis ooai
"~eti!:adas _. OO~

Assinat:uras Conti.r~adas

'1 AFFONSO CAMARGO
2 AGNELO QUEIROZ
:3 ALBÉRICO FILHO
4 ALBERTO FRAGA.
5 ALBERTO GOLDMAN
6 ALCESTE ALMEIDA
7 ALEX CANZIANI
e ALMERINDA DE CARVALHO'
9 ANIBAL GOMES
10 ANTONIO CAMBRAIA
11 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
12 ANTONIO DO VALLE
13 ANTONIO ..JORGE
14 ARISTON ANDRADE
15 ARMANDO AalLIO
16 ARNON BEZERRA
17 ÁTILA LINS
16 AUGUSTO NARDES
19 B. sA
20 BISPO RODRIGUES
21 CABO ..JÚLIO
22 CARLITO MERSS
23 CARLOS BATATA
24 CHICO SARDELLI
25 CLEMENTINO COELHO

PFL
PCdoS
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PSDB
PFL
PMDB
PSDB
PSDB
PIVIDB
PTB
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PPB
PSDB
PL
PL
PT
PSDB
PFL
PPS

PR
DF
MA
DF
SP
RR
PR
RJ
CE
CE
SP
IVIG
TO
SA
P8
CE
AM
RS
PI
RJ
MG
SC
PE
SP
PE
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26 CLEONÂNCIO FONSECA PPB SE
27 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
28 CLOVIS VOLPI PSDB SP
29 CORIOLANO SALES PMDB BA
30 CORNÉLlO RIBEIRO PL RJ
31 COSTA FERREIRA PFL MA
32 CUNHA BUENO PPB SP
33 DE VELASCO PSL SP
34 DELFIMNETIO PPB SP
35 DILCEU SPERAFICO PPB PR

·36 DINO FERNANDES PSDB RJ
37 DJALMAPAES PSB PE
38 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
39 DR. HELENO PSDB RJ
40 DR. HÉLIO POT SP
41 DUILlO PISANESCHI PTB SP
42 EBER SILVA PL RJ
43 EDIR OLIVEIRA PTB RS
44 EDISON ANDRINO PMDB SC
45 EDMAR MOREIRA PPB MG
46 EDUARDO CAMPOS PSB PE
47 ELCIONE BARBALHO PMOB PA

48 EULER RIBEIRO PFL AM
49 EURípEDES MIRANDA PDT RO

50 EVANDRO MILHOMEN PSB AP

51 EXPEDITO JÚNIOR PFL RO

52 FATIMA PELAES PSDB AP

53 FERNANDO CORUJA POT SC

54 FERNANDO ZUPPO S.PART. SP

55 FEU ROSA PSDB ES

56 FREIRE JÚNIOR PMOB TO

57 GASTÃO VIEIRA PMDB MA

58 GILBERTO KASSAB PFL SP

59 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL

60 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

61 HUGO BIEHL PPB SC

62 IARA BERNARDI PT SP

63 IÉDIO ROSA S.PART. RJ

64 INALDO LEITAo PSDB PB

65 IRISSIMÕES PTB PR

66 IVAN PAIXÃO PPS SE

67 IVANIO GUERRA PFL PR

68 JAIME MARTINS PFL MG

69 JAIR BOLSONARO PPB RJ

70 JOÃO CALDAS PTB AL

71 JOÃO EDUARDO DADO PMDB SP

72 JOÃO GRANDÃO PT MS

73 JOÃO HENRIQUE PMOB PI
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74 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
75 JOÃO TOTA PPB AC
76 JOAQUIM FRANCISCO PFL PE
77 JOEL DE HOLLANDA PFL PE
78 JORGE ALBERTO PMDB SE
79 JORGE KHOURY PFL BA
80 JORGE PINHEIRO PMDB DF
81 JOS~ ALEKSANDRO PSL. AC
82 JOSÉ CARLOS COUTINHO PFL RJ
83 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PTB PR
84 JOSÉ DE ABREU PTN SP
85 JOSÉ INOIO PMDB SP
86 JOS~LOURENÇO PMDB BA
87 JOSÉ MILlTÃO PSDB MG
88 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PFL PE
89 JOS~ ROBERTO BATOCHIO PDT SP
90 JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL AL
91 JUQUINHA PSOB GO
92 LAMARTINE POSELLA PMDB SP
93 LAURA CARNEIRO PFL RJ
94 UDIA QUINAN PSD8 GO
95 L1NCOLN PORTELA PSL MG
96 UNO ROSSI PSD8 MT
97 LUCI CHOINACKI PT SC
98 LUCIANO BIVAR PSL PE
99 LUCIANO CASTRO PFL RR
100 LUIS BARBOSA PFL RR
101 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS
102 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP
103 LUIZ BITTENCOURT PMDB GO
104 LUIZ FERNANDO PPB AM
105 LUIZ PIAUHYLlNO PSOB '~ PE
106 MANOEL SALVIANO PSOB CE
107 MARCELO CASTRO PMOB PI
108 MÁRCIO BrT/AR PPS AC
109 MÁRCIO MATOS PTB PR
110 MARCOS CINTRA PFL SP
111 MARCOS LIMA PMOB MG
112 MARIA ELVIRA PMOB MG
113 MAURILlO FERREIRA LIMA PMDB PE
114 MAX ROSENMANN PSDS PR
115 MEDEIROS PL SP
116 MENDES RIBEIRO FILHO PMOB RS
117 MOACIR MICHELETTO PMDB PR
118 MORONI TORGAN PFL CE
119 NEIVA MOREIRA POT MA
120 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
121 NELSONTRAD PTB MS
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122 NEUTON LIMA PFL SP
123 NILMÁRIO MIRANDA PT MG
124 NORBERTO TEIXEIRA PMDB GO
125 ODíLlO BALBINOTII PSDB PR
126 OLlMPIO PIRES PDT MG
127 OLIVEIRA FILHO PL PR
128 OSCAR ANDRADE PL RO
129 OSMÂNIO PEREIRA PSDB MG
130 OSMAR SERRAGLlO PMDB PR
131 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS
132 OSVALDO REIS PMDB TO
133 PAES LANDIM PFL Pl
134 PAULO BALTAZAR PSB RJ
135 PAULO FEIJÓ PSDB RJ
136 PAULO GOUVÊA PFL se
137 PAULO JOSÉ GOUVJ:A PL RS
138 PAULO KOBAYASHI PSDB SP
139 PAULO OCTÁVIO PFL DF
140 PEDRO CANEDO PSDB GO
141 PHILEMON RODRIGUES PL MG
142 PINHEIRO LANDIM PMDB CE
143 PROFESSOR LUIZINHO PT SP
144 RENATO VIANNA PMDB SC
145 RICARDO BERZOINI PT SP

146 RICARDO FIUZA PPB PE
147 RICARDO IZAR PMDB SP

148 RICARDO RIQUE PSDB PB

149 RICARTE DE FREITAS PSDB MT

150 ROBÉRIO ARAÚJO PL RR

151 ROBERTO ARGENTA PHS RS

152 ROMEU QUEIROZ PSDB MG

153 RONALDO VASCONCELLOS PL MG

154 RUBENS BUENO PPS PR

155 RUBENS FURLAN PPS SP

156 SALATIEL CARVALHO PMDB PE

157 SALOMÃO CRUZ PPB RR

158 SALOMÃO GURGEL PDT RN

159 SANTOS FILHO PFL PR

160 SAULO PEDROSA PSDB BA

161 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP

162 SÉRGIO BARROS PSOB Ae

163 SÉRGIO REIS PTB SE

164 SILAS CÂMARA PTB AM

165 THEMíSTOCLES SAMPAIO PMDB PI

166 VADÃOGOMES PPB SP

1!)7 VALDEMAR COSTA NETO PL SP

168 VICENTE CAROPRESO PSDB se

169 VllMAR ROCHA PFL GO
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170 VIRGíLIO GUIMARÃES PT MG
171 VrTIORIO MEDIOLl PSDB MG

172 WAGNER SALUSTIANO PPB SP
173 WALDEMIR MOKA PMDB MS
174 WALFRIDO MARES GUIA PTB MG
175 WANDERLEY MARTINS PSB RJ
176 WELlNTON FAGUNDES PSDB MT
177 WERNER WANDERER PFL PR
178 YEDA CRUSIUS PSDB RS
179 ZÉ GOMES DA ROCHA PMDB GO
180 ZULAII:: COBRA PSDB SP

Assinaturas que Não Conferem
1 DAMIÃO FELlCIANO PMDB PB
2 FRANCISCO RODRIGUES PFl RR

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1 JOSE COIMBRA PTB SP
2 MARCUS VICENTE PSDS ES
3 UBIRATAN AGUIAR PSDS CE

Assinaturas Repetidas
NEUTON LIMA PFl SP

Ofício n° 104/2001

Brasília, 18 de junho de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Or. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral,

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de
Emenda à Constituição do Sr. Deputado Marcos Cin
tra e outros, que "Dá nova redação aos incisos IV e VII

'do art. 29 fixando o número de Vereadores e estabe
lecendo sua remuneração máxima nas Câmaras Mu
nicipais", contém número suficiente de signatários,
constando a referida proposição de:

180 assinaturas confirmadas;

2 assinaturas não confirmadas;
3 deputados licenciados;

1 assinatura repetida.

Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Souza,
Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL - 1988

TíTULO 111
Da Organização do Estado

CAPíTULO IV
Dos Municípios

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica,
votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez
dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câ
mara Municipal, que a promulgará, atendidos os prin
cípios estabelecidos nesta Constituição, na Constitui
ção do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

1- eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Ve
readores, para mandato de quatro anos, mediante
pleito direto e simultâneo realizado em todo o País;
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11 - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito reali- " Alfnea d acrescida pela Emenda Consütucional n° 25, de

zada no primeiro domingo de outubro do ano anterior 14-2-2000.

ao término do mandato dos que devam suceder, apli- e) em Municlpios de trezentos mil e um a qui-
cadas as regras do art. 77 no caso de Municípios com nhentos mil habitantes, o subsidio máximo dos Verea-
mais de duzentos mil eleitores; dores corresponderá a sessenta por cento do subsl-

"Inciso" com redação dada pela Emenda Constitucional dio dos Deputados Estaduais;
nO 16, de 4-6-1997. " Alfnea e acrescido pela Emenda Constitucional n° 25, de

111- posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 14-2-2000.

1° de janeiro do ano subseqüente ao da eleição; f) em Municlpios de mais de quinhentos mil ha-
IV - número de Vereadores proporcional à popu- bitantes, o subsidio máximo dos Vereadores corres-

lação do Município, observados os seguintes limites: ponderá a setenta e cinco por cento do subsIdio dos
a) mínimo de nove e máximo de vinte e um nos Deputados Estaduais;

Municípios de até um milhã,o de habitantes; " Allnea f acrescida pela Emenda Constitucional n° 25, de
14-2-2000.

b) mínimo de trinta e três e máximo de quarenta VII- o total da despesa com a remuneração dos
e um nos Municlpios de mais de um milhão e menos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de
de cinco milhões de habitantes; 5% (cinco por cento) da receita do municlpio;

c) mínimo de quarenta e dois e máximo de cin- "inciso VII acrescentado pela Emenda Constitucional n° "

qüenta e cinco nos Municípios de mais de cinco mi- de 31-3-1992.

Ihões de habitantes. VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas
V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e

Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da na circunscrição do Município;
Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. • Inciso renumerada pela Emenda Constitucional nO I, de

§ J
31-3-1992.37, XI, 39, § 4°,150,11,153,111, e 153, 2°,:

"Inciso V com redação dada pela Emenda Constitucional IX - proibições e incompatibilidades, no exercí-
n° 19, de 4-6-1998. cio da vereança, similares, no que couber, ao dispos-

VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas to nesta Constituição para os membros do Congresso
respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura Nacional e, na Constituição do respectivo Estado,
para a subseqüente, observado o que dispõe esta para os membros da Assembléia Legislativa;
Constituição, observados os critérios estabelecidos na " Inciso renumerada pela Emenda Constitucional n° " de

respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos: 31-3-1992.

"Inciso VI, caput, com redação dada pela Emenda Consti- X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de
tucional n° 25, de 14-2-2000. Justiça;

a) em Municípios de até dez mil habitantes, o "Inciso renumerada pela Emenda Constitucional n° " de

subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a 31-3-1992.

vinte por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; XI - organização das funções legislativas e fis-
"Alfnea a acrescida pela Emenda Constitucional n° 25, de calizadoras da Câmara Municipal;

14-2-2000. " Inciso renumerada pela Emenda Constitucional n° " de
b) em Municípios de até dez mil e um a cinqüen- 31-3-1992.

ta mil habitantes, o subsidio máximo dos Vereadores XII- cooperação das associações representati-
corresponderá a trinta por cento do subsídio dos De- vas no planejamento municipal;
putados Estaduais; • Inciso renumerada pela Emenda Constitucional nO " de

" Alfnea b acrescida pela Emenda Constitucional nO 25, de 31-3-1992.

14-2-2000. XIII- iniciativa popular de projetos de lei de inte-
c) em Municípios de cinqüenta mil e um a cem resse especifico do Município, da cidade ou de bair-

mil habitantes, o subsidio máximo dos Vereadores ros, por meio de manifestação de, pelo menos, cinco
corresponderá a quarenta por cento do subsídio dos por cento do eleitorado;
Deputados Estaduais; " inciso renumerada pela Emenda Constitucional n° " de

"Alfnea c acrescida pela Emenda Constitucional nO 25, de 31-3-1992.

14-2-2000. XIV - perda do mandato do Prefeito, nos termos
d) em Municípios de cem mil e um a trezentos do art. 28, parágrafo único.

mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores "Inciso renumerada pela Emenda Constitucional n° " de
corresponderá a cinqüenta por cento do subsídio dos 31-3-1992.

Deputados Estaduais; .
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T[TULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPITULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VI/I
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

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

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

1/ - do Presidente da República;
111 - de mais da metade das Assembléias Legislati

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

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

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

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo numero de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

" - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111- a separação dos Poderes;
IV - os direitos ~ garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda

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

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 376, DE 2001

(Do Senado Federal)

Acrescenta artigo ao Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, dis
pondo sobre a regularização da situação
dos integrantes da carreira policial mili
tar do ex-Território Federal de Rondônia.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
Constitucional:

Art. 1° O Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias passa a vigorar acrescido do seguinte art. 84:

"Art. 84. Os integrantes da carreira po
liciai militar do ex-Território Federal de Ron
dônia que comprovadamente se encontra
vam no exercício regular de suas funções
prestando serviços àquele ex-Território na
data em que foi transformado em Estado, e
os policiais militares que tenham sido admi
tidos por força de lei federal, custeados pela
União, constituirão quadro em extinção da
administração federal, assegurados os direi
tos e as vantagens a eles inerentes, vedado
o pagamento, a qualquer título, de diferen
ças remuneratórias.

Parágrafo único. Os servidores da car
reira policial militar continuarão prestando
serviços ao Estado de Rondônia na condi
ção de cedidos, submetidos às disposições
legais e regulamentares a que está sujeita a
respectiva corporação da Polícia Militar, ob
servadas as atribuições de função compatí
veis com seu grau hierárquico."

Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

. Senado Federal, 12 de junho de 2001. - Sena-
dor Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal.

Ofício n° 709 (SF)

Brasília, 12 de junho de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser

submetida à apreciação da Câmara dos Deputados, a
Proposta de Emenda à Constituição n° 37, de 2000,
constante dos autógrafos juntos, que "Acrescenta ar
tigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitó
rias, dispondo sobre a regularização da situação dos
integrantes da carreira policial militar do ex-Território
Federal de Rondônia".

Atenciosamente, Senadora Marluce Pinto, Se
gunda Suplente, no exercfcio da Primeira Secretária.
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5f PEC 00037/2000 de 13/09/2000

.Autor

Ementa

Indexação

Locali~ação atual

Última Ação

Tramitações

SENADOR - Moreira Mendes

Dispõe sobre a regularização da sltuaçllo dos Integrantes da carreira polidal militar do ex-Território Federal
de Rondônia.

AlTERAÇÃO, CONSTITUIÇÃO FEDERAl, DISPOSIÇÕES CONsmuCONAlS TRANSITÓRIAS INCWSÃO
INCORPORAÇÃO, POUCIAL MIUTAR, ~RRITóRIO FEDERAL DE RONDÔNIA, QUADRO DE PESSOAL, QÚADRO·
EXTINTO, QUADRO DE CARREIRA, UNIAO FEDERAL, SERVIDOR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ESTADO, (RO).
SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENlE

SF PEC 00037/2000
Data: 06/06/2001 .
Local: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - Pl.fNÁRIO
Situação: APROVADA
Texto: Aprovada em 20 Turno, com o seguinte resultado: SIM: 60i NÃO li ABSTENÇÃO: O' TOTAl: 61;
tendo o Sr. Edison lobão apresentado voto da b'ibuna, após usarem da palavra os Srs. Moreira Mendes e
Amir Lando. À CO para redaçao final. leitura do Parecer-nO 500, de 2001<CJ, relator senador Jefferso
Péres. Aprovado. ACamara dos Deputados. ASGM com destino à SSEXP.

lnwrter ordenacão de tramitaçõeS (Data asC§f!dente)

5f PEC 00037/2000
07/06/2001 SSfXp· SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 17:00 hs. Encaminhados expedientes à SGM para
colher assinaturas. .

07/06/2001 SSCLSF • SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
. Proce<Ilda a revisão dos autógrafos.

07/06/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSF para revisão dos autógrafos (fls. 21 ).

07/06/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 11:30 hs.

07/06/2001 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA .
Procedida a revisão da Redac;ao Final (tis. 20 a 21). ÀSSEXP.

06/06/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA
Aprovada em 20 Turno, com o seguinte resultado: SIM: 60i NÃO li
ABSTENÇÃO: O - TOTAL: 61; tendo o Sr. Edison Lobão apresentado votq da
tribuna, após usarem da palavra os 51'S. Moreira Mendes e Amlr Lando. A CO
para redação final. Leitura do Parecer nO 500, de 2001<0, relator senador
Jefferso Péres. Aprovado. À Câmara dos Deputados. À SGM com destino à
SSEXP.

05/06/2001 SSCtSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: INCWIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
Induída em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do dia 06/06/2001.
Dl5O.lssão, em segundo turno (38 e última sesslJo de discussão).

05/06/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Não houve oradores na segunda sessão de diSCUssão, em segundo turno. À
SSCLSF.

31/05/2001 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Situação: INCWlDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBfRATlVA
Induída em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do dia 05/06/2001.
Discussão, em segundo. (211 sess30 de discussão)

31/05/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PlENÁRIo
Slwação: INClUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERAllVA
Não houve oradores no primeiro dia de discussão, em 2° turno. A matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária, para
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24/05/2001 SSCLSf - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: INCLUlDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
Incluído em Ordem do Dia da Sessão Deliberativa Ordinária do dia 31.5.200l.
Discussão em segundo turno. Primeira sessão de discussão.

23/05/2001 SGM • SECRETARIA GERAL DA MESA
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA
Aguardando inclusão em Ordem do Dia.

23/05/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Discussão encerrada, em primeiro turno, tendo usado da palavra os Srs.
Moreira Mendes, Romero Jucá, Amir Lando e Sebastião Rocha. Aprovada, com o
seguinte resultado: Sim 61, Não 1, Abst. 0, Total = 62. A matéria constará da
Ordem do Dia, oportunamente, para o 20 tumo constitudonal, obededdo o
Interstício regimental. À SGM.

Publicação em 24/05/2001 no DSF páginas: 10239 - 10242 ( Ver diário)

22/05/2001 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Situação: INCLUIOO EM ORDEM DO OrA DA SESSÃO DEUBERATIVA
Incluída em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 23.05.2001.
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno.

22/05/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Não houve oradores no quarta sessão de discussão, em primeiro turno. A
matéria constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária,
para prosseguimento da discussão. À SGM.

17/05/2001 SSCLSf - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Siluação: INCLUIOO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
Induída em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 22.05.2001.
Quarto dia de discussão, em primeiro turno.

17/05/2001 ATA-PLEN - SUBSECRffARIA DE ATA - PLENÁRIO
Siluação: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO OEUBERATIVA
Não houve oradores na 3i1 sessão de discussão em 10 turno. À SSCLSF.

17/0512001 SSCLSf - SUBSEC. COORDENAÇÃO lEGISLATIVA DO SENADO
Sltua~o: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
Induída em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 17 .05.200l.
Terceiro dia de discussão, em primeiro turno.

16/05/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Usam da palavra no segundo dia de discussão, em primeiro turno, os Srs.
Moreira Mendes, Romero Jucá e Amir Lando. Á SSCLSF.

Publicação em 17/05/2001 no D5F páginas: 9581 - 9583 (~.WioJ
Republicado em 17/05/2001 no DSf páginas: 9576 - 9578 (~JÜ~~)

16/05/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: INCLUIOO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 16.05.2001.
Segundo dia de discussão, em primeiro tumo,

15/05/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Não houve oradores na primeira sessão de discussão, em primeiro turno. À
SSCLSF.

11/05/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Sltuação: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
Indurda em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do dia 15/05/2001.
Discussão, em primeiro turno. (10 dia de discussão)

08/05/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00 SENADO
Siluação: AGENDADO PARA ORDEM 00 DIA
Agendado para a Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 15.05.2001
(7 d)

03/05/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00 SENADO
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA
Aguardando Indusão em Ordem do Dia

02/05/2001 ATA-PLEN - SUBSECRffARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura do Parecer na 242, de 2001- CCl, relator Senador Romeu Tuma,
favorável. À SSClSF.

Publicação em 03/05/2001 no DSF páginas: 7876 - 7879 ( V~diárlo )

26/04/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Aguardando leitura de parecer. Anexada legislação citada no parecer da CCJ, de
fls. na 15.

25/04/2001 CO - Comissão de COnstituição, Justiça e Cidadania
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Udo O relatório pelo Senador Francelíno Pereira em razao da temporária
ausência do Relator, Senador Romeu Tuma. Discutido e aprovado, por
unanimidade, o relatório, que passa a constituir o Parecer da CCJ pela
aprovação da matéria. Assina sem voto o Senador lúcio Alcântara, suplente na
Comissão, em virtude de estar completa a bancada de titulares do PSDB. À
SSlCSF.

18/04/2001 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Deliberação sobre a matéria adiada para a reunião de 25/04/01 em razão do
adiantado da hora.

17/04/2001 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Anexei às fls. 10 a 12, nova versão do relatório do Seno Romeu Tuma, que
reformula o seu voto pela aprovação da matéria na forma em que foi
apresentada. Matéria inclusa na pauta da reunião ordinária, de 18.04.01, da
Comissão.

05/04/2001 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Anexei as fls. nOs 6 a 9, minuta do Relatório do Senador Romeu Tuma. Ao
Gabinete do. Senador Romeu Tuma, a pedido, para reexame.

23/11/2000 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Recebido o relatório do seno Romeu Tuma, com voto pela aprovação da matéria
na forma do substitutivo apresentado. Matéria pronta para a Pauta na
Comissão.

11/10/2000 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Distribuído ao Senador Romeu Tuma, para emitir relatório.

14/09/2000 CCJ • Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
Matéria aguardando distribuição.

13/09/2000 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
leitura. À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Publicação em 14/09/2000 no D5F páginas: 18526 - 18527 ( Ver dlário_)

13/09/2000 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO .
Este processo contém OS ( cinco) folhas numeradas e rubricadas. A SSCOM.

fonte: Secretaria-Gerai da Mesa

Dúvidas, reclamações e informações: SSINf - Subsecretaria de Informações
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Art. 83. Lei federal definirá os produtos e servi
ços supérfluos a que se referem os arts. 80, inciso li, e
82, §§ 1° e 2°.

• Artigo, caput, acrescido pela Emenda (Constitucional n°
31, de 14-12-2000.

PROJETO DE LEI N° 4.855, DE 2001
(Dos Srs. Gilmar Machado e Henrique Fontana)

Dá nova redação e acrescenta dis
positivos à Lei n° 9.615, de 1998, que ins
titui normas gerais sobre desportos e dá
outras providências.

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta,
Art. 1° O Inciso IV do Art. 80 da Lei nO 9.615, de

24 de março de 1998, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art 8° (...)
1- ( )
11 - ( )
111- ( )
IV - quinze por cento para construção

e recuperação de equipamentos esportivos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, que garantam obrigatoria
mente acessibilidade a práticas esportivas
ás crianças, aos idosos e ás pessoas porta
doras de deficiência;

Art. 2° O Art. 8° da Lei n° 9.615, de 24 de mar
ço de 1998, fica acrescido dos §§ 2°, 3° e 4°, renu
merando o parágrafo único para § 1°:

§ 1° (...)
§ 2° Dos recursos constantes no inciso

IV, um terço serão destinados à Secretaria
Nacional de Esportes, do Ministério do
Esporte e Turismo, e dois terços serão re
passados às Secretarias de Esportes ou ór
gãos competentes dos Estados e do Distrito
Federal, sendo que a metade destes deve
rão ser repassados aos órgãos responsáveis
pela gestão do Esporte e Lazer nos Municí
pios.

§ 3° Dos montantes repassados aos
Estados e Distrito Federal pela União, nos
termos do parágrafo 2°, cinqüenta por cento
serão proporcionais ao montante das apos-

SEÇÃO VI/I
Do Processo Legislativo

TITULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPITULO I
Do Poder Legislativo

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA Ato das Disposições Constitucionais
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - Transitórias

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL - 1988

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

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

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

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

1/ - do Presidente da República;

1/1- de mais da metade das Assembléias Legis
lativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três

quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;

JJJ - a separação dos Poderes

IV - os direitos e garantias individuais.

§ 5° A matéria constante de proposta de emenda
rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser obje
to de nova proposta na mesma sessão legislativa.



CAP(TULO IV
Do Sistema Brasileiro do Desporto

LEI N° 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998

Institui normas gerais sobre despor
to e dá outras Providências.

SEÇÃO 11
Do Instituto Nacional do Desenvolvimento

do Desporto

Art. 8° A arrecadação obtida em cada teste da
Loteria Esportiva terá a seguinte destinação:

I - quarenta e cinco por cento para pagamento
dos prêmios, incluindo o valor correspondente ao im
posto sobre a renda;

11 - vinte por cento para a Caixa Econômica Fe
deral - CEF, destinados ao custeio total da adminis
tração dos recursos e prognósticos desportivos;

111- dez por cento para pagamento, em parcelas
iguais, às entidades de práticas desportivas constan-

Justificação

O Esporte como direito individual e o Lazer
como direito social devem ser acessíveis a toda popu
lação brasileira. Assim diz a nossa Constituição. No
entanto, no nosso pais, as crianças, os idosos e as
pessoas portadoras de deficiência, principalmente os
habitantes das periferias e das regiões mais empo
brecidas, não têm esses direitos garantidos, pois os
equipamentos esportivos e de Lazer são geralmente
construídos nos grandes centros urbanos e raramen
te são adaptados às condições físicas ou sensoriais
dos grupamentos humanos considerados fora dos
padrões da cultura de massas veiculadas pela mídia.

Para substanciar a Lei Federal n° 10.098 de
2000, que estabelece normas gerais e critérios bási
cos para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
e considerando que os seres humanos apresentam fa
ses de desenvolvimento que exigem espaços adapta
dos a condições diferenciadas, como as das crianças e
as dos idosos, é urgente e necessário que os espaços
públicos destinados às práticas de lazer e de esportes
se ajustem aos critérios de acessibilidade previstos na
legislação brasileira e nos princípios e normas que in
ternacionalmente regem os direitos humanos.

A União, o Distrito Federal, os Estados e os Mu
nicípios mantêm com dificuldade os seus equipamen
tos e esportes e lazer e dispõem de espaços náuticos
elou terrestres ociosos, muitos desses abandonados
e em processo de deterioração ambiental, em diver
sas localidades. Os equipamentos existentes preci
sam ser recuperados e adaptados ao uso de todos os
grupos e subgrupos sociais excluídos do acesso as
oportunidades de práticas esportivas. Além disso mu
itas instalações podem ser construídas, obedecendo
critérios de equidade, que garantam sua abrangên
cia, dentro de poucos anos, para todos os recantos do
nosso País, nos campos e nas cidades. .

É nos Municípios, onde as pessoas moram,
brincam, jogam, estudam, trabalham, namoram, ca
sam, enfim produzem, reproduzem e·transformam as
suas vidas, que as oportunidades de prática de
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tas efetuadas em cada Unidade da Federa- Esportes e de Lazer devem ser garantidas, tanto
ção e cinqüenta por cento divididos igual- . como tempos de compensação ao ócio depressivo e
mente entre os Estados e o Distrito Federal. aos stress do dia a dia, como formas de valorização

§ 4° O montante repassado aos Municí- do Lazer e do desenvolvimento econômico, gerado-
pios pelos Estados e Distrito Federal, nos ter- res de trabalho esportivo, artístico e turístico e de fon-
mos do parágrafo 2°, será calculado peJa pro- tes de renda das comunidades.
porção das populações de cada município" Este projeto de lei parte do pressuposto de que a

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua distribuição dos recursos deve ser no mínimo igualitária
publicação. entre a União, as Unidades da Federação e os Municípi

os, até porque todas as pessoas, portadoras ou não de
deficiência, que apreciem o futebol elou jogam na Lote
ria Esportiva, moram nos Municípios e merecem ter re
tomo da aplicação democrática desses recursos para
usufruto coletivo, para além dos conceitos comuns de

.normalidade, diretamente nas localidades onde eles
são originados, para atendimento prioritário das neces
sidades e dos anseios de quem mais precisa.

Assim posto, temos a convicção de poder contar
com o apoio da consciência ética de nossos pares
para a aprovação dos conteúdos aqui apresentados.

Plenário da Câmara, 13 de junho de 2001. - De
putado Gilmar Machado, (PT - MG) - Deputado
Henrique Fontana, (PT - RS) - Deputado Paulo
Paim, (PT - RS).

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI



PROJETO DE LEI N° 4.856,'DE 2001
(Do Sr. Marcos Cintra)

Altera a Lei n° 9.317. de 5 de dezem
bro de 1996, relativa ao Sistema Integra
do de Pagamento de Impostos e Contr;
buições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES
- e dá outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei nO 3.995,
de 2000.)

Estabelece normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilida
de das pessoas portadoras de deficiên
cia ou com mobilidade reduzida, e dá ou
tras providências.

lEI N° 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:

CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 1° Esta lei estabelece normas gerais e crité
rios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida, mediante a supressão de barreiras e de
obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário
urbano, na construção e reforma de edifícios e nos
meios' de transporte e de comunicação.

Art. 2° Para os fins desta lei são estabelecidas
as seguintes definições:

I - acessibilidade: possibilidade e condição de
alcance para utilização, com segurança e autonomia,
dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos,
das edificações, dos transportes e dos sistemas e
meios de comunicação, por pessoa portadora de defi
ciência ou com mobilidade reduzida;
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tes do teste, pelo uso de suas denominações, marcas 11 - barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que
e símbolos; limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento

IV - quinze por cento para o Indesp. e a circulação com segurança das pessoas, classifi-

Parágrafo únioo. Os dez por cento restantes do total cadas em:
da arrecadação serão destinados à seguridade social. a) barreiras arquitetônicas urbanísticas: as exis-

Art. 9° Anualmente, a renda líquida total de um tentes nas vias públicas e nos espaços de uso público;
dos testes da Loteria Esportiva Federal será destina- b) barreiras arquitetônicas na edificação: as exis-
da ao Comitê Olímpico Brasileiro - COB, para treina- tentes no interior dos edifícios públicos e privados:
mento e competições preparatórias das equipes olím- , c) barreiras arquitetônicas nos transportes: as
picas nacionais. existentes nos meios de transportes;

§ 1° Nos anos de realização dos Jogos Olímpi- d) barreiras nas comunicações: qualquer entra-
cos e dos Jogos Pan-Americanos, a renda líquida de ve ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a ex-
um segundo teste da Loteria Esportiva Federal será pressão ou o recebimento de mensagens por inter-
destinada ao Comitê Olímpico Brasileiro - COB, para médio dos meios ou sistemas de comunicação, sejam
o atendimento da participação de delegações nacio- ou não de massa;
nais nesses eventos. 111 - pessoa portadora de deficiência ou com

§ 2° Ao Comitê Paraolímpico Brasileiro serão con- mobilidade reduzida: a que temporária ou permanen-
cedidas as rendas líquidas de testes da Loteria Esporti- temente tem limitada sua capacidade de relacio-
va Federal nas mesmas condições estabelecidas neste nar-se com o meio e de utilizá-lo;
artigo para o Comitê Olímpioo Brasileiro - COB. IV - elemento da urbanização: qualquer compo-
.................................................................................... nente das obras de urbanização, tais como os refe-
.................................................................................... rentes a pavimentação, saneamento, encanamentos

para esgotos, distribuição de energia elétrica, ilumi
nação pública, abastecimento e distribuição de água,
paisagismo e os que materializam as indicações do
planejamento urbanístico:

V - mobiliário urbano: o conjunto de objetos
existentes nas vias e espaços públicos, superpostos
ou adicionados aos elementos da urbanização ou da
edificação, de forma que sua modificação ou traslado
não provoque alterações substanciais nestes ele
mentos, tais como semáforos, postes de sinalização e
similares, cabines telefônicas, fontes públicas, lixei
ras, toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros
de natureza análoga;

VI- ajuda técnica: qualquer elemento que facili
te a autonomia pessoal ou possibilite o acesso e o
uso de meio físico.



Dispõe sobre o regime tributário
das microempresas e das empresas de
pequeno porte. Institui o Sistema Integra
do de Pagamento de Impostos e Contri
buições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES
e dá outras providências.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

LEI N° 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996

11- .

11 - empresa de pequeno porte, a pes
soa jurídica que tenha auferido, no ano-ca
lendário, receita bruta superior a
R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) e igual
ou inferior a R$2.000.000,00 (dois milhões
de reais)."

"Art. 5° .
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O Congresso Nacional decreta:. Para as micro, pequenas e médias empresas -
Art. 1° O inciso II do art. 2° e o inciso 11 do art. 5° a esmagadora maioria, quem na verdade sustenta a

da Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, passam a economia nacional- esses custos administrativos re-
vigorar com a seguinte redação: velam-se muitas vezes absolutamente proibitivos.

"Art. 20. Fundlha.menttal'dPotrt.abntto, simPlificarfa. si~temática de
reco Imen o e ri u os - e esse OI o Impulso que
presidiu a criação do Simples.

O limite para que as empresas possam aderir ao
Simples, contudo, encontra-se ainda muito baixo: 1,2
milhão de reais de receita bruta anual não reflete de
forma alguma o perfil das pequenas e médias empre
sas do País, tanto mais quando se considera o fato de
que esse valor é o mesmo há já dois anos, não tendo
sido corrigido desde 1998.

A presente proposição visa a elevar esse limite
para 2 milhões de reais de receita bruta anual.

Estima-se que sua aprovação possibilitaria a
adesão ao Sistema de cerca de 56 mil novas empre
sas. Se, de um lado, esse dado revela a importância
da medida, pelo grande número de interessados di
retos, de outro, contudo, indica também o risco de se
provocar uma perda de receitas públicas bastante
significativa - calculada em torno de 2,4 bilhões de
reais.

Com o objetivo de compensar essa possível re
dução no volume de receitas, tendo em conta inclusi
ve as exigências instituídas pela Lei de Responsabili
dade Fiscal, propõe-se também aumentar a alíquota
da Cofins.

Confiante, portanto, em que os ilustres parla
mentares que compõem esta Casa saberão reconhe
cer a importância desta medida, submeto a presente
proposição ao seu exame, encarecendo o seu apoio e
aprovação.

Sala das Sessões, 13 de junho de 2001. - Mar
cos Cintra.

j) de R$1.200.000,01 (um milhão, du
zentos mil reais e um centavo) a
R$1.600.000,OO (um milhão e seiscentos mil
reais): nov& inteiros e sete décimos por cento;

I) de R$1.600.000,01 (um milhão, seis
centos mil reais e um centavo) a
R$2.000.000,OO (dois milhões de reais):
onze por cento."

Art. 2° Fica elevada para 3,19% (três inteiros e
dezenove centésimos por cento) a alíquota da Co
fins..

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

Justificação

Afirmar que o Sistema Tributário Brasileiro é
complexo, mal estruturado, ineficiente, oneroso e per
verso já se tornou um truísmo. Àexceção do Governo,
que se beneficia de parte desses defeitos para au
mentar sempre mais as suas receitas, imune ao de
bate democrático e à fiscalização efetiva da socieda
de, não há quem em sã consciência considere racio
nal e adequada a pletora de tributos que compõem
nossa estrutura de arrecadação.

Nesse terreno pantanoso de leis, decretos, ins
truções normativas, portarias, pareceres técnico-jurí
dicos e outros documentos que se sobrepõem quase
diariamente, alterando procedimentos, elevando alí
quotas, criando novos tributos, descobrindo novas in
terpretações e pontos de vista, não há como as em
presas sobreviverem sem um pesado departamento
administrativo, o que resulta naturalmente em aumen
to de custos, perda de produtividade e competitivida
de - ou seja, prejuízos para as empresas, para a eco
nomia do País, para o povo brasileiro em geral.
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CAPITULO 11
Da Microempresa e da Empresa de

Pequeno Porte

SEÇÃO ÚNICA
Da Definição

Art. 20 Para os fins do disposto nesta lei conside
ra-se:

I - microempresa, a pessoa jurfdica que tenha
auferido, no ano-calendário, receita bruta igualou in
ferior a R$120.000,OO (cento e vinte mil reais);

,,- empresa de pequeno porte, a pessoa jurídi
ca que tenha auferido, no ano-calendário, receita bru
ta superior a R$120.000,OO (cento e vinte mil reais) e
igualou inferior a R$1.200.000,OO (um milhão e du
zentos mil reais).

·Inciso " com redação dada pela Lei nO 9.732, de
11-12-98.

§ 10 No caso de infcio de atividade no próprio
ano-calendário, os limites de que tratam os incisos I e
11 serão proporcionais ao número de meses em que a
pessoa jurfdica houver exercido atividade, desconsi
deradas as frações de meses.

§ 2° Para os fins do disposto neste artigo, consi
dera-se receita bruta o produto da venda de bens e
serviços nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado nas operações em
conta alheia, não inclufdas as vendas canceladas e
os descontos incondicionais concedidos.'

CAPíTULO 111
Do Sistema Integrado de pagamento de

Impostos e Contribuições - Simples

SEÇÃO 11
Do Recolhimento e dos Percentuais

Art. 5° O valor devido mensalmente pela micro
empresa e empresa de pequeno porte, inscritas no
Simples, será determinado mediante a aplicação, so
bre a receita bruta mensal auferida, dos seguintes
percentuais:

• Ficam acrescidos de cinqüenta por cento os percentuais
referidos neste artigo, em relação às seguintes atividades: cre
ches, pré-escolas e estabelecimentos de ensinolfundamental, por
força da Lei n° 10.034, de 24'10-00.

I - para a microempresa, em relação à receita
bruta acumulada dentro do ano-calendário:

a) até R$GO.OOO.OO (sessenta mil reais): 3%
(três por cento);

b) de R$60.000,01 (sessenta mil reais e um
centavo) a R$90.000,OO (noventa mil reais): 4% (qua
tro por cento)';

c) de R$90.000,01 (noventa mil reais e um cen
tavo) a R$120.000,OO (cento e vinte mil reais): 5%
(cinco por cento);

" - para a empresa de pequeno porte, em rela
ção à receita bruta acumulada dentro do ano-calen
dário:

a) até R$240.000,OO (duzentos e quarenta mil
reais): 5,4% (cinco inteiros e quatro décimos por
cento);

b) de R$240.000,01 (duzentos e quarenta mil
reais e um centavo) a R$360.000,OO (trezentos e ses
senta mil reais): 5,8% (cinco inteiros e oito décimos
por cento);

c) de R$360.000.01 (trezentos e sessenta mil
reais e um centavo) a R$480.000,OO (quatrocentos e
oitenta mil reais): G,2% (seis inteiros e dois décimos
por cento);

d) de R$480.000,01 (quatrocentos e oitenta
mil reais e um centavo) a R$GOO.OOO,OO (seiscentos
mil reais): 6,6% (seis inteiros e seis décimos por
cento);

e) de R$GOO.OOO,01 (seiscentos mil reais e
um centavo) a R$720.000,OO (setecentos e vinte
mil reais): 7% (sete por cento);

f) de R$720.000,01 (setecentos e vinte mil reais
e um centavo) a R$840.000,OO (oitocentos e quarenta
mil reais): 7,4% (sete inteiros e quatro décimos por
cento);

• Alfnea f acrescida pela Lei n° 9. 732, de 11-12-98.

g) de R$840.000,01 (oitocentos e quarenta mil
reais e um centavo) a R$9GO.OOO,OO (novecentos e
sessenta mil reais): 7,8% (sete inteiros e oito décimos
por cento);

• Alfnea 9 acrescida pela Lei nO 9. 732, de 11-12-98.

h) de R$9GO.000.01 (novecentos e sessenta mil
reais e um centavo) a R$1.080.000,OO (um milhão e
oitenta mil reais): 8,2% (oito inteiros e dois décimos
por cento);

• Alfnea h acrescida pela Lei nO 9. 732, de 11-12-98.

i) de R$1.080.000,01 (um milhão, oitenta mil re
ais e um centavo) a R$1 .200.000,00 (um milhão e du
zentos mil reais): 8,6% (oito inteiros e seis décimos
por cento);

• Alfnea I acrescida pela Lei nO 9.732, de 11-12-98.

§ 10 O percentual a ser aplicado em cada mês,
na forma deste artigo, será o correspondente à recei
ta bruta acumulada até o próprio mês.



Art. 2° Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 2° da Lei n° 8.629, de 25 de feverei

ro de 1993, passa a vigorar com o acréscimo de dois
parágrafos, com a seguinte redação:

PROJETO DE LEI N° 4.857, DE 2001
(Do Sr. Ricardo Ferraço)

Acrescenta parágrafos ao art. 2° da
Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 2.041,
de 1996)

"Art. 2° .
§ 1° .

§ 2° ..
§ 3° O imóvel rural objeto de esbulho

possessório ou invasão motivada por confli
to agrário ou fundiário de caráter coletivo
não será vistoriado nos três anos seguintes
à desocupação do imóvel.

§ 4° Na hipótese de reincidência da in
vasão, computar-se-á em dobro o prazo a
que se refere o parágrafo anterior. 11

Justificação

O presente projeto de lei visa aumentar o prazo
previsto atualmente na Medida Provisória n° 2.1 09, de
26 de abril de 2001, que isenta de vistoria para fins de
reforma agrária os imóveis que tenham sido invadi
dos. O que se verifica na prática, e disso os noticiários
dão conta diuturnamente, é que o prazo atual, de dois
anos, simplesmente não logra inibir as invasões que
se sucedem, com prejuízo para a paz no campo e, o
que é aparentemente contraditório, com prejuízo in
clusive do desenvolvimento da própria política de re
forma agrária.

O fato se explica pela circunstância de que os in
vasores contumazes, mais que acelerar a reforma
agrária, desejam preponderantemente questionar a
política do governo, utilizando-se de métodos ilícitos
que, ao perturbar a atividade normal dos órgãos en
carregados da reforma acaba por a comprometer,
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§ 2° No caso de pessoa jurídica contribuinte do 1- o inciso 111 dos §§ 3° e 4° fica acrescido de um
IPI, os percentuais referidos neste artigo serão acres- ponto percentual;
cidos de 0,5 (meio) ponto percentual. 11 - o inciso IV dos §§ 3° e 4° fica acrescido de

§ 3° Caso a unidade federada em que esteja es- meio ponto percentual.
tabelecida a microempresa ou a empresa de pequeno -§ 7" acrescido peta Lei n° 9.732, de 11-12·1998.

porte tenha celebrado convênio com a União, nos ter- .
mos do art. 4°, os percentuais referidos neste artigo ..
serão acrescidos, a título de pagamento do ICMS, ob
servado o disposto no respectivo convênio:

I - em relação a microempresa contribuinte ex
clusivamente do ICMS: de até 1 (um) ponto percentual;

II - em relação a microempresa contribuinte do
ICMS e do ISS: de até 0,5 (meio) ponto percentual;

111 - em relação a empresa de pequeno porte
contribuinte exclusivamente do ICMS: de até 2,5 (dois
e meio) pontos percentuais;

IV - em relação a empresa de pequeno porte
contribuinte do ICMS e do ISS: de até 2 (dois) pontos
percentuais.

§ 4° Caso o município em que esteja estabeleci
da a microempresa ou a empresa de pequeno porte
tenha celebrado convênio com a União, nos termos
do art. 4°, os percentuais referidos neste artigo serão
acrescidos, a título de pagamento do ISS, observado
o disposto no respectivo convênio:

I - em relação a microempresa contribuinte ex
clusivamente do ISS: de até 1 (um) ponto percentual;

11- em relação a microempresa contribuinte do
ISS e do ICMS: de até 0,5 (meio) ponto percentual;

111 - em relação a empresa de pequeno porte
contribuinte exclusivamente do ISS: de até 2,5 (dois e
meio) pontos percentuais;

IV - em relação a empresa de pequeno porte
contribuinte do ISS e do ICMS: de até 0,5 (meio) pon
to percentual.

§ 5° A inscrição no Simples veda, para a micro
empresa ou empresa de pequeno porte, a utilização
ou destinação de qualquer valor a título de incentivo
fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de
créditos relativos ao IPI e ao ICMS.

§ 6° O disposto no parágrafo anterior não se
aplica relativamente ao ICMS, caso a Unidade Fe
derada em que esteja localizada a microempresa
ou a empresa de pequeno porte não tenha aderido
ao Simples, nos termos do art. 4°.

§ 7° No caso de convênio com Unidade Federa
da ou município, em que seja considerada como em
presa de pequeno porte pessoa jurídica com receita
bruta superior a R$720.000,00 (setecentos e vinte mil
reais), os percentuais a que se referem:
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proporcionando-se, assim, a sensação de que real
mente ela não se implementa no ritmo necessário.

Não se vê alternativa senão por meio do aumen
to do prazo que exclui da vistoria os imóveis invadidos.

Por estas razões, espera-se o apoio dos nobres
pares à presente iniciativa.

Sala das Sessões, 13 de junho de 2001. - Depu
tado Ricardo Ferraço.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEG/SLATlVOS

CeDI

LEI N° 8.629, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993

Dispõe sobre a regulamentação dos
Dispositivos Constitucionais relativos à
Reforma Agrária, previstos no Capítulo
111, Título VII, da Constituição Federal.

Art. 2° A propriedade rural que não cumprir a
função social prevista no art. 9° é passível de desa
propriação, nos termos desta lei, respeitados os dis
positivos constitucionais.

§ 1° Compete à União desapropriar por interes
se social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural
que não esteja cumprindo sua função social.

§ 2° Para fins deste artigo, fica a União, através
do órgão federal competente, autorizada a ingressar
no imóvel de propriedade particular, para levanta
mento de dados e informações, com prévia notifica
ção.

Vide Medida Provisória n° 2. 109-52, de 24 d8 maio de
2001.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.1 09-52,
DE 24 DE MAIO DE 2001

Acresce e altera dispositivos do De
creto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de
1941, das Leis nOs 4.504, de 30 de novem
bro de 1964, 8.177, de 1° de março de
1991, e 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
e dá outras providências.

Art. 4° A Lei n° 8.629,. de 25 de fevereiro de
1993, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 2° .

§ 2° Para os fins deste artigo, fica a
União, por meio do órgão federal competen-

te, autorizada a ingressar no imóvel de pro
priedade particular para levantamento de
dados e informações, mediante prévia co
municação escrita ao proprietário, preposto
ou seu representante.

§ 3° Na ausência do proprietário, do
preposto ou do representante, a comunica
ção será feita mediante edital, a ser publica
do, por três vezes consecutivas, em jornal
de grande circulação na capital do estado
de localização do imóvel.

§ 4° Não será considerada, para os
fins desta lei, qualquer modificação, quanto
ao domínio, à dimensão e às condições de
uso do imóvel, introduzida ou ocorrida até
seis meses após a data da comunicação
para levantamento de dados e informações
de que tratam os §§ 2° e 3°.

§ 5° No caso de fiscalização decorren
te do exercício de poder de polícia, será dis
pensada a comunicação de que tratam os
§§ 2° e 3°.

§ 6° O imóvel rural de domínio público
ou particular objeto de esbulho possessório
ou invasão motivada por conflito agrário ou
fundiário de caráter coletivo não será vistori
ado, avaliado ou desapropriado nos dois
anos seguintes à sua desocupação, ou no
dobro desse prazo, em caso de reincidência,
e deverá ser apurada a responsabilidade civil
e administrativa de quem concorra com qual
quer ato omissivo ou comissivo que propicie
o descumprimento dessas vedações.

§ 7° Será excluído do Programa de Re
forma Agrária do Governo Federal quem, já
estando beneficiado com lote em projeto de
assentamento, ou sendo pretendente desse
benefício na condição de inscrito em proces
so de cadastramento e seleção de candida
tos ao acesso à terra, for efetivamente identi
ficado como participante direto ou indireto
em conflito fundiário que se caracterize por
invasão ou esbulho de imóvel rural de domf
nio público ou privado em fase de processo
administrativo de vistoria ou avaliação para
fins de reforma agrária, ou que esteja sendo
objeto de processo judicial de desapropria
ção em vias de imissão de posse ao ente ex
propriante; e bem assim quem for efetiva
mente identificado como participante de inva
são de prédio público, de atos de ameaça,
seqüestro ou manutenção de servidores pú-
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blicos e outros cidadãos em cárcere privado,
ou de quaisquer outros atos de violência real
ou pessoal praticados em tais situações.

§ 8° A entidade, a organização, a pes
soa juridica, o movimento ou a sociedade de
fato que, de qualquer forma, direta ou indire
tamente, auxiliar, colaborar, incentivar, incitar,
induzir ou participar de invasão de imóveis ru
rais ou de bens públicos, ou em conflito agrá
rio ou fundiário de caráter coletivo, não rece
berá, a qualquer título, recursos públicos.

§ 9° Se, na hipótese do § 8°, a transfe
rência ou repasse dos recursos públicos já
tiverem sido autorizados, assistirá ao Poder
Público o direito de retenção, bem assim o
de rescisão do contrato, convênio ou instru
mento similar." (NR)

"Art. 2°-A. Na hipótese de fraude ou
simulação de esbulho ou invasão, por parte
do proprietário ou legítimo possuidor do
imóvel, para os fins dos §§ 6° e 7° do art. 2°,
o órgão executor do Programa Nacional de
Reforma Agrária aplicará pena administrati
va de R$SS.OOO,OO (cinqüenta e cinco mil
reais) a R$S3S.000,00 (quinhentos e trinta e
cinco mil reais) e o cancelamento do cadas
tro do imóvel no Sistema Nacional de Ca
dastro Rural, sem prejufzo das demais san
ções penais e civis cabíveis.

Parágrafo único. Os valores a que se
refere este artigo serão atualizados, a partir
de maio de 2000, no dia 1° de janeiro de
cada ano, com base na variação acumulada
do fndice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna - IGP-DI, da Fundação Getúlio Var
gas, no respectivo perfodo." (NR)

"Art. SO ..

§ 3° .
I - do segundo ao décimo quinto ano,

quando emitidos para indenização de imóvel
com área de até setenta módulos fiscais;

11 - do segundo ao décimo oitavo ano,
quando emitidos para indenização de imóvel
com área acima de setenta e até cento e
cinqüenta módulos fiscais; e

11I - do segundo ao vigésimo ano,
quando emitidos para indenização de imóvel
com área superior a cento e cinqüenta mó
dulos fiscais.

§ 4° No caso de aquisição por compra
e venda de imóveis rurais destinados à im-

plantação de projetos integrantes do Progra
ma Nacional de Reforma Agrária, nos ter
mos desta lei e da Lei n° 4.S04, de 30 de
novembro de 1964, e os decorrentes de
acordo judicial, em audiência de conciliação,
com o objetivo de fixar a prévia e justa inde
nização, a ser celebrado com a União, bem
como com os entes federados, o pagamento
será efetuado de forma escalOnada em Títu
los da Dfvida Agrária - TOA, resgatáveis em
parcelas anuais, iguais e sucessivas, a par
tir do segundo ano de sua emissão, obser
vadas as seguintes condições:

I - imóveis com área de até três mil
hectares, no prazo de cinco anos;

11 - imóveis com área superior a três
mil hectares:

a) o valor relativo aos primeiros três
mil hectares, no prazo de cinco anos;

b) o valor relativo à área superior a três
mil e até dez mil hectares, em dez anos;

c) o valor relativo à área superior a dez
mil hectares até quinze mil hectares, em
quinze anos; e

d) o valor da área que exceder quinze
mil hectares, em vinte anos.

§ SO Os prazos previstos no § 4°,
quando iguais ou superiores a dez anos, po
derão ser reduzidos em cinco anos, desde .
que o proprietário concorde em receber o
pagamento do valor das benfeitorias úteis e
necessárias integralmente em TOA.

§ 6° Aceito pelo proprietário o paga
mento das benfeitorias úteis e necessárias
em TOA, os prazos de resgate dos respecti
vos títulos serão fixados mantendo-se a
mesma proporcionalidade estabelecida para
aqueles relativos ao valor da terra e suas
acessões naturais." (NR)

"Art. 6° .

§ 3° .

V - as áreas sob processos técnicos
de formação ou recuperação de pastagens
ou de culturas permanentes, tecnicamente
conduzidas e devidamente comprovadas,
mediante documentação e Anotação de
Responsabilidade Técnica.

....................................................."(NR)
"Art. 7° .
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IV - haja sido aprovado pelo órgão fe- agrária será precedida de estudo sobre a vi-
deral competente, na forma estabelecida em abilidade econômica e a potencialidade de
regulamento, no mínimo seis meses antes uso dos recursos naturais;
da comunicação de que tratam os §§ 2° e 3° 11 - os beneficiários dos projetos de
do art. 2°. que trata o inciso I manifestarão sua concor-

....................................................."(NR) dância com as condições de obtenção das
"Art. 11. Os parâmetros, índices e indi- terras destinadas à implantação dos proje-

cadores que informam o conceito de produti- tos de assentamento, inclusive quanto ao
vidade serão ajustados, periodicamente, de preço a ser pago pelo órgão federal execu-
modo a levar em conta o progresso científico tor do programa de reforma agrária e com
e tecnológico da agricultura e o desenvolvi- relação aos recursos naturais;
mento regional, pelos Ministros de Estado do 11 I - nos projetos criados será elabora-
Desenvolvimento Agrário e da Agricultura e do Plano de Desenvolvimento de Assenta-
do Abastecimento, ouvido o Conselho Nado- mento - PDA, que orientará a fixação de
nal de Política Agrícola." (NR) normas técnicas para a sua implantação e

"Art. 12. Considera-se justa a indeniza- os respectivos investimentos;
ção que reflita o preço atual de mercado do IV - integrarão a clientela de trabalha-
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as ter- dores rurais para fins de assentamento em
ras e acessões naturais, matas e florestas e projetos de reforma agrária somente aque-
as benfeitorias indenizáveis, observados os les que satisfizerem os requisitos fixados
seguintes aspectos: para seleção e classificação, bem como as

I -localização do imóvel; exigências contidas nos arts. 19, incisos I a
11 - aptidão agrícola; V e seu parágrafo único, e 20 desta lei;
111- dimensão do imóvel; V - a consolidação dos projetos de as-
IV - área ocupada e ancianidade das sentamento integrantes dos programas de

posses; reforma agrária dar-se-á com a concessão
V - funcionalidade, tempo de uso e es- de créditos de instalação e a conclusão dos

tado de conservação'das benfeitorias. investimentos, bem como com a outorga do
§ 1° Verificado o preço atual de merca- instrumento definitivo de titulação.

do da totalidade do imóvel, proceder-se-á à "(NR)
dedução do valor das benfeitorias indenizá- "Art. 18 ..
veis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se § 1° O título de domínio de que trata
o preço da terra a ser indenizado em TOA. este artigo conterá cláusulas resolutivas e

§ 2° Integram o preço da terra as flo- será outorgado ao beneficiário do programa
restas naturais, matas nativas e qualquer de reforma agrária, de forma individual ou
outro tipo de vegetação natural, não poden- coletiva, após a realização dos serviços de
do o preço apurado superar, em qualquer medição e demarcação topográfica do ímó-
hipótese, o preço de mercado do imóvel. vel a ser alienado.

§ 3° O Laudo de Avaliação será subs- § 2° Na implantação do projeto de' as-
crito por Engenheiro Agrônomo com registro sentamento, será celebrado com o beneficiá-
de Anotação de Responsabilidade Técnica rio do programa de reforma agrária contrato
- ART, respondendo o subscritor, civil, pe- de concessão de uso, de forma individual ou
nal e administrativamente, pela superavalia- coletiva, que conterá cláusulas resolutivas,
ção comprovada ou fraude na identificação estipulando-se os direitos e as obrigações da
das informações." (NR) entidade concedente e dos concessionários,

"Art. 17. O assentamento de trabalhado- assegurando-se a estes o direito de adquirir,
res rurais deverá ser realizado em terras eco- em definitivo, o título de domínio, nas condi-
nomicamente úteis, de preferência na região ções previstas no § 1°, computado o período
por eles habitada, observado o seguinte: da concessão para fins da inegociabilidade

I - a obtenção de terras rurais destina- de que trata este artigo.
das à implantação de projetos de assenta- § 3° O valor da alienação do imóvel
mento integrantes do programa de reforma será definido por deliberação do Conselho
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Diretor do Instituto Nacional de Colonização destinado a conceder aos trabalhadores ru-
e Reforma Agrária - INCRA, cujo ato fixará rais assentados apoio à instalação de suas
os critérios para a apuração do valor da par- famflias, implantação de infra-estrutura co-
cela a ser cobrada do beneficiário do pro- munitária e capacitação dos beneficiários,
grama de reforma agrária. com vistas à consolidação social e produtiva

§ 4° O valor do imóvel fixado na forma dos assentamentos.
do § 3° será pago em prestações anuais § 1° São beneficiários do Subprogra-
pelo beneficiário do programa de reforma ma de que trata este artigo os trabalhadores
agrária, amortizadas em até vinte anos, com rurais, organizados em associações, con-
carência de três anos e corrigidas monetari- templados com crédito fundiário na forma
amente pela variação do IGP-DI. definida pela Lei Complementar n° 93, de 4

§ 5° Será concedida ao beneficiário do de fevereiro de 1998.
programa de reforma agrária a redução de § 2° Os valores despendidos na exe-
cinqüenta por cento da correção monetária cução das ações definidas no caput deste
incidente sobre a prestação anual, quando artigo são considerados não reembolsáveis.

efetuado o paga~ento até ~ data do venci- Art. ]O O órgão federal executor do programa
mento da respectiva prestaçao. de reforma agrária fica autorizado a baixar atos nor-

§ 6° Os valores relativos às obras de in- mativos internos disciplinando a aplicação dos arts.
fra-estrutura de interesse coletivo, aos custos 17 e 18 da Lei n° 8.629, de 1993.
despendidos com o plano d~ desenvolvi~~nto Art. 8° Ficam convalidados os atos praticados
do assentamento e aos serviÇOS de medlçao e com base na Medida Provisória n°2.109-51 de 26 de
demarcação topográficos são considerados abril de 2001. '
não re.embolsáveis, se.~~o que os créditos Art. 9° Esta medida provisória entra em vigor na
concedidos aos beneficlanos do programa de data de sua publicação
reforma agrária serão excluídos do valor das B 'I' 24 d '. d 2001 180° d I d_ . rasl la, e maio e ; a n epen-
p~estaçoe~ e_amortizados na forma a ser defi- dência e 1130 da República. _ FERNANDO
n1da pelo orgao f~eral executor do programa. HENRIQUE CARDOSO José Gre ori Pedro Ma-

§ 7° O órgao federal executor do pro- . ' 9 '. .
d f · , . t' t I' lan, FranCISco Dornelles, José Sarney FIlho; Jose

grama e re orma agrana man era a ua Iza- Ab - Ped P t
do o cadastro de áreas desapropriadas e de rao, ro aren e.
beneficiários da reforma agrária." (NR) PROJETO DE LEI N° 4.858, DE 2001

"Art. 26-A. Não serão cobradas custas (Do Sr. Jorge Bittar)
ou emolumentos para registro de títulos trans- Altera a Lei n° 9.504, de 30 de setem-
lativos de domínio de imóveis rurais desapro- bro de 1997, a fim de estabelecer o uso de
priados para fins de reforma agrária." (NR) Programas de Softwares Abertos no Sis-

Art. 5° Rca criado o Programa "Nossa tema Operacional da Urna Eletrônica.
Terra-Nossa Escola", mediante incentivo finan- (À Comissão de Constituição e Justiça
ceiro a ser concedido às famílias dos trabalha- e de Redação)
dores rurais beneficiárias dos projetos de as-
sentamento integrantes do programa de refor- O Congresso Nacional decreta:
ma agrária, que mantenham todos os seus fi- Art. 1° Acrescente-se ao artigo 59 da Lei n°
lhos com idade entre sete e catorze anos na 9.504, de 1997, o seguinte parágrafo:
escola, em ensino regular de primeiro grau. "Art. 59 ..

Parágrafo único. O incentivo de que § 4° O Sistema Operacional utilizado
trata este artigo será concedido a cada fa- em todas as urnas eletrônicas deve ser obri-
mília beneficiária do programa, sob forma gatoriamente desenvolvido por programas
de redução na proporção de cinqüenta por abertos, livres de restrição proprietária quan-
cento do valor da parcela anual do imóvel a to à sua cessão, alteração e distribuição."
esta alienado.

Art. 6° Fica instituído, no âmbito do Justificação
Programa Nacional de Reforma Agrária, o Com o início da utilização das urnas eletrônicas
Subprograma de Combate à Pobreza Rural, nas eleições brasileiras a partir de 1996, houve um



PROJETO DE LEI N° 4.859, DE 2001
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Dispõe sobre a fiscalização do cál
culo, da destinação e da aplicação dos
recursos provenientes das compensa
ções financeiras de que tratam as Leis
nos 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e
8.001, de 13 de março de 1990.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Redação)(art. 54) - Art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os cálculos das compensações financei

ras de que tratam as Leis nOs 7.990, de 28 de dezem
bro de 1989, e 8.001, de 13 de março de 1990, pela
utilização de recursos hídricos, inclusive o dos royal
ties devidos pela Itaipu Binacional do Brasil, pela ex
ploração de recursos minerais, para fins de aproveita
mento econômico, e pela exploração do óleo bruto, do
xisto betuminoso e do gás natural, serão remetidos ao
Tribunal de Contas da União.

Parágrafo único. Ao Tribunal de Contas da União
caberá fiscalizar a distribuição dos recursos a que se
refere o caput, bem como a sua aplicação pelos esta
dos, Distrito Federal e municípios e pelos órgãos da
União contemplados com aquelas compensações fi
nanceiras, na forma da legislação vigente.

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

Justificação

As compensações financeiras de que tratam as
Leis nOs 7.990/89 e 8.001/90, devidas aos estados,
Distrito Federal e municípios, e a órgãos da adminis
tração direta do Governo Federal, derivadas da explo
ração e aproveitamento econômico de recursos hídri
cos, inclusive na forma deroyalties pagos pela Itaipu
Binacional do Brasil, pela exploração de recursos mi
nerais, para fins de aproveitamento econômico, e pela
exploração do óleo bruto, do xisto betuminoso e do
gás natural, envolvem recursos muito expressivos,
cuja metodologia de cálculo e distribuição, bem como
a sua aplicação, estão a exigir detido acompanha
mento e controle por parte da sociedade.

O Tribunal de Contas, na condição de órgão·au
xiliar do Congresso Nacional, especialmente na fisca
lização da aplicação de quaisquer recursos repassa
dos pela União aos demais Entes Federados, além

Estabelece normas para as eleições.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

LEI N° 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
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inegável avanço no sentido de coibir antigas fraudes o número do partido no momento de votar para deter-
tão conhecidas por todos. Porém, foi criado um clima minado cargo e somente para este será computado.
de incerteza, pois muito especula-se sobre a idonei- .
dade do sistema já que os partidos políticos apenas
têm acesso aos códigos do programa de votação, não
podendo verificar os códigos fontes do Sistema Ope
racional por este ser um programa comum de merca
do e com seus direitos autorais garantidos em lei.

Para evitar rumores adversos ao processo eletrô
nico de votação, que é um inegável avanço, e para am
pliar a transparência sobre as eleições, é que estamos
propondo o uso de softwares de código aberto no sis
tema operacional de todas as urnas utilizadas nas elei
ções, programas estes que já provaram confiabilidade
resistindo a ataques dos chamados hackers e man
tendo uma estabilidade total do sistema. Além disso,
por serem livres, os técnicos do partidos políticos teri
am acesso aos seus códigos fontes e poderiam anali
sá-lo, garantindo a lisura de todo o processo.

Sala das Sessões, 13 de junho de 2001. - Jorge
Bittar.

DO SISTEMA ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO E DA
TOTALIZAÇÃO DOS VOTOS

Art. 59. A votação e a totalização dos votos se
rão feitas por sistema eletrônico, podendo o Tribunal
Superior Eleitoral autorizar, em caráter excepcional, a
aplicação das regras fixadas nos arts. 83 a 89.

§ 1° A votação eletrônica será feita no número do
candidato ou da legenda partidária, devendo o nome e
fotografia do candidato e o nome do partido ou a legen
da partidária aparecer no painel da urna eletrônica,
com a expressão designadora do cargo disputado no
masculino ou feminino, conforme o caso.

§ 2° Na votação para as eleições proporcionais,
serão computados para a legenda partidária os votos
em que não seja possível a identificação do candida
to, desde que o número identificador do partido seja
digitado de forma correta.

§ 30 A urna eletrônica exibirá para o eleitor, pri
meiramente, os painéis referentes às eleições propor
cionais e, em seguida, os referentes às eleições ma
joritárias.

Art. 60. No sistema eletrônico de votação consi
derar-se-á voto de legenda quando o eleitor assinalar



LEI N° 8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990

LEI N° 7.990, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

Art. 10 A distribuição mensal da compensação fi
nanceira de que trata o inciso I do § 1° do Art. 17 da

Define os percentuais da distribui
ção da compensação Financeira de que
trata a Lei n° 7.990 de 28 de dezembro de
1989, e dá outras providências.

Institui, para os estados, Distrito Fe
deral e municípios, Compensação Finan
ceira pelo Resultado da Exploração de
Petróleo ou Gás Natural, de Recursos Hí
dricos para fins de geração de energia
elétrica, de Recursos Minerais em seus
respectivos territórios, Plataforma Conti
nental, Mar Territorial ou Zona Econômi
ca Exclusiva, e dá outras providências.

Art. 1° O aproveitamento de recursos hídricos,
para fins de geração de energia elétrica e dos recur
sos minerais, por quaisquer dos regimes previstos em
lei, ensejará compensação financeira aos Estados,
Distrito Federal e Municípios, a ser calculada, distri
buída e aplicada na forma estabelecida nesta lei.

Art. 2° (Revogado pela Lei nO 9.648, de
27-5-1998).
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dos própri~s apli.9ados na e~fera federal, como rez~ a Lei n° 9.648, de 27 de maio de 1998, com a redação
Ca~a Polrtlca, nao po~e delxa~ d~ a?0..mpanha.r e f~s- alterada por esta Lei, será feita da seguinte forma:
cahzar as fases de calculo, dlstnbulçao e aphcaçao • Artigo, caput com redação dada pela Lei nO 9.984, de
dos recursos provenientes das compensações finan- 17-7-2000.
ceiras acima identificadas, cuja natureza especial tem I - quarenta e cinco por cento aos estados;
levado a interpretações equivocadas do papel que • Inciso I com redação dada pela Lei n° 9.984, de
cabe ao TCU em relação à sua fiscalização, justa- 17-7-2000.

mente pela falta de clareza da legislação Vigente so- 11 - quarenta e cinco por cento aos municípios;
bre a matéria. • Inciso /I com redação dada pela Lei n° 9.984, de

Por esta razão, estamos oferecendo à aprecia- 17-7-2000.
ção desta Casa a presente iniciativa de lei, para a 111- três por cento ao Ministério do Meio Ambiente;
qual esperamos o apoio dos nobres Pares, com o pro- • Inciso 111 com redação dada pela Lei n° 9.993, de

pósito de tornar imperativa a fiscalização aludida, evi- 24-7-2000. _ . ... .
tando assim que os recursos das compensações fi- IV - tres por cento ao Mlnlsténo de Minas e
nanceiras acima referidas possam ter a sua destina- Energia;
ção assegurada em conformidade com a legislação • Inciso IV com redação dada pela Lei n° 9.993, de
que disciplina a matéria. 24-7-2000.

Sala das Sessões de de 2001. _ Luiz Carlos V.- quatro. po~ ~ento ao Fun~o Nacional de .De-
Hauly' senvolvlmento Cientifico e TecnológiCO - FNDCT, cnado

. pelo Decreto-Lei n0719, de 31 de julho de 1969, e resta-
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA belecido pela Lei n° 8.172, de 18 de janeiro de 1991.

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - • Inciso V com redação dada pela Lei n° 9.993, de
CeDI 24-7-2000.

§ 1° Na distribuição da compensação financeira,
o Distrito Federal receberá o montante corresponden
te às parcelas de estado e de município.

§ 2° Nas usinas hidrelétricas beneficiadas por
reservatórios de montante, o acréscimo de energia
por eles propiciado será considerado como geração
associada a estes reservatórios regularizadores,
competindo à Aneel efetuar a avaliação correspon
dente para determinar a proporção da compensação
financeira devida aos estados, Distrito Federal e mu
nicípios afetados por esses reservatórios.

• § 2° com redação dada pela Lei n09.984, de 1°-7-2000.

§ 3° A Usina de Itaipu distribuirá, mensalmente,
respeitados os percentuais definidos no caput deste
artigo, sem prejuízo das parcelas devidas aos órgãos
da administração direta da União, aos estados e aos
municípios por ela diretamente afetados, oitenta e
cinco por cento dos royalties devidos por Itaipu Bina
cional ao Brasil, previstos no Anexo C, item 111 do Tra
tado de Itaipu, assinado em 26 de março de 1973, en
tre a República Federativa do Brasil e a República do
Paraguai, bem como nos documentos interpretativos
subseqüentes, e quinze por cento aos estados e mu-
nicípios afetados por reservatórios a montante da
Usina de Itaipu, que contribuem para o incremento de
energia nela produzida.

• § 3° com redação dada pela Lei n09.984, de 17-7-2000.
§ 4° A cota destinada ao Ministério do Meio

Ambiente será empregada na implementação da Po
lítica Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e
na gestão da rede hidrometeorológica nacional.

• § 4° com redação dada pela Lei n° 9. 984, de 17-7-2000.

§ 5° (Revogado pela Lei n09.984, de 17-7-2000).



Art. 2° Essa Lei entra em vigor na data de sua

pu.blicação.

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

Justificação

Segundo o Plano Nacional de Viação, Brasília
conecta-se com as diferentes regiões do País por
meio e as rodovias BR-251 e BR-479 e de rodovias
radiais, de código BR-Oxx que, na direção Norte-Sul,
não se comunicam entre si por meio de nenhuma ou
tra estrada de jurisdição federal, fazendo com que ele
vado volume de tráfego, em grande parte constituído
por veículos pesados, atravessem a Capital Federal
utilizando a rodovia distrital DF-003.

Não demandando Brasília, esse tráfego, a par
onerar indevidamente o Governo do Distrito Federal
face o aumento dos custos de manutenção da via,

PROJETO DE lEI N° 4.860, DE 2001
(Do Sr. Alberto Fraga)

Altera a lei n° 5.917 de 10 de setem
bro de 1973 (entroncamento com a
BR-020 ao entroncamento com a BR-040,
no Distrito Federal).

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54) - Art. 24, li)

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° Inclua-se no ítem 2.2.2 - Relação Descri

tiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, in
tegrante do Anexo do Plano Nacional de Viação, apro
vado peJa Lei n° 5.917, de 10 de setembro de 1973, o
seguinte trecho rodoviário:

"2.2.2 - Relação Descritiva das Rodovias do
Sistema Rodoviário Federal:

.._-
.Superposição

.sao t-r-
1 :BR km

O
I

r I
DF

.JF Exler
w

.......... ~.~

Pontos de PassagemBR

:Entroncamenlo com aBR·020

450 !
:Entroncamento com aBR·040

r-------- ----- -o-
i

rio.

Junho de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ql\arta-f~ira 20 29235

§ 6° No mínimo trinta por cento dos recursos a § 4° No caso das substâncias minerais extraídas
que se refere o inciso V do caput serão destinados a sob o regime de permissão da lavra garimpeira, o va-
projetos desenvolvidos por instituições de pesquisa lor da compensação será pago pelo primeiro adqui-
sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, rente, conforme dispuser o regulamento.
incluindo as respectivas áreas das Superintendências .
Regionais.

'§ 6° acrescido pela Lei nog.993. de 24-7-2000.

Art. 2° Para efeito do cálculo de compensação fi
nanceira de que trata o art. 6 da Lei n07.990, de 28 de
dezembro de 1989, entende-se por faturamento líqui
do o total das receitas de vendas, excluídos os tribu
tos incidentes sobre a comercialização do produto mi
neral, as despesas de transporte e as de seguros.

§ 1° O percentual da compensação, de acordo
com as classes de substâncias minerais, será de:

I - minério de alumínio. manganês, sal-gema e
potássio: 3% (três por cento);

11- ferro, fertilizante, carvão e demais substâncias
minerais: 2% (dois por cento), ressalvado o disposto no
inciso IV deste artigo;

111 - pedras preciosas, pedras coradas lapidáveis,
carbonados e metais nobres: 0.2% (dois décimos por
cento);

IV - ouro: 11 % (um por cento), quando extraído
por empresas mineradoras, isentos os garimpeiros.

§ 2° A distribuição da compensação financeira
referida no caput deste artigo será feita da seguinte
forma:

• § 2°, caput com redação dada pela Lei n° 9.993, de
24-7-2000.

1-23% (vinte e três por cento) para os estados e
o Distrito Federal;

li - 65% (sessenta e cinco por cento) para os
Municípios;

li-A - 2% (dois por cento) para o Fundo Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
FNDCT, instituído pelo Decreto-Lei n° 719, de 31 de
julho de 1969, e restabelecido pela Lei n° 8.172, de 18
de janeiro de 1991, destinado ao desenvolvimento ci
entífico e tecnológico do setor mineral;

'Inciso 11-A acrescido pela Lei n09.993, de 24-7-2000.

'" - 10% (dez por cento) para o Ministério de Mi
nas e Energia, a serem integralmente repassados ao
Departamento Nacional de Produção Mineral- DNPM,
que destinará 2% (dois por cento) desta cota-parte à
proteção mineral em regiões mineradoras, por intermé
dio do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Re
cursos Naturais Renováveis - IBAMA.

, Inciso 111 com redação dada pela Lei nO 9.993, de
24-7-2000.

§ 3° O valor resultante da aplicação do percen
tual, a Utulo de compensação financeira, em função
da classe e substância mineral, será considerado na
estrutura de custos, sempre que os preços forem ad
ministrados pelo Governo.
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conf~rem ~o t~echo erT! q~~stão características de constituem pontos obrigatórios de passagem, mas fi-
Artena,1 Pnmána: o ~ue J~stlf~a a propost~ ora apr~- guram apenas como indicação geral da diretriz das
sentada, que fara a InterlJgaçao das rodovias federaiS . . . ., .
BR-010 BR-020 e BR-030 com as BR-040 BR-Osa e vias consideradas, sendo o seu traçado definitivo f1xa-
BR-251 'e por meio dessa úttima, com a BR-060, BR-070 do pelo Poder Executivo, após estudos técnicos e
e BR-080, possibilitando uma melhor integração dos ei- econômicos.
xos rodoviários federais na região Centro-Oeste. § 3° Os órgãos federais das diferentes modali-

Sala das sessões, 7 de junho de 2001. - Alber- dades de transporte deverão elaborar as respectivas
to Fraga Deputado Federal. cartas geográficas em escala conveniente, que per-

, mita distinguir e identificar facilmente as diretrizes viá-
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA rias com seus pontos de passagem, assim como os

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - portos e aeródromos, conforme as relações descriti-
CeDI vas do Plano Nacional de Viação de que trata esta lei.

LEI N° 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973

Aprova o Plano Nacional de Viação,
e dá outras providências.

Art. 1° Fica aprovado o Plano Nacional de Via
ção (PNV) de que trata o art. 8, item XI, da Constitui
ção Federal, representado e descrito complementar
mente no documento anexo contendo as seguintes
seções:

1. Conceituação Geral. Sistema Nacional de Vi-
ação;

2. Sistema Rodoviário Nacional;
2.1 conceituação;
2.2 nomenclatura e relação descritiva das rodo

vias do Sistema Rodoviário Federal, integrantes do
Plano Nacional de Viação.

3. Sistema Ferroviário Nacional;
3.1 conceituação;
3.2 nomenclatura e relação descritiva das ferro-

vias integrantes do Plano Nacional de Viação;
4. Sistema Portuário Nacional;
4.1 conceituação;

4.2 relação descritiva dos portos marftimos, flu-
viais e lacustres do Plano Nacional de Viação;

5. Sistema Hidroviário Nacional;

5.1 conceituação;

5.2 relação descritiva das vias navegáveis interio-
res do Plano Nacional de Viação;

6. Sistema Aeroviário Nacional;

6.1 conceituação;

6.2 relação descritiva dos aeródromos do Plano
Nacional de Viação.

§ 1° Os sistemas mencionados nas seções 2, 3,
4, 5 e 6 citadas, englobam as respectivas redes cons
truídas e previstas.

§ 2° As localidades intermediárias constantes
das redes previstas que figuram nas relações descriti
vas constantes das seções 2.2 e 3.2 citadas, não

ANEXO 11
Sistema Rodoviário Nacional

2. Sistema Rodoviário Nacional:

2.2.2 - Relação Descritiva das Rodovias do Sis
tema Rodoviário Federal Conforme quadro a seguir.

Relação Descritiva das Rodovias do Sistema
Rodoviário Federal.

Ligações

BR: 432

Pontos de Passagem: Entroc. clBR-401 - Can-
tá-Novo Parafso (entroc. cI BR-174/BR 210)

Unidades da Federação: RR

Extensão (km): 185

Superposição •

BR:-

Km:-
.. Rodovia BR-432 acrescida pela Lei n° 10.031, de

20-10-2000.

BR: 451

Pontos de Passagem: Bocaiúva (BR-135) - Go-
vernador Valadares

Unidades da Federação: MG
Extensão (km): 315
Superposição *

BR: 259
km: 15

PROJETO DE LEI N° 4.861, DE 2001
(Do Sr. Edinho Bez)

Restabelece a série de endossos
nos cheques pagáveis no País.
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Institui a Contribuição Provisória
Sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natu
reza Financeira - CPMF, e dá Outras Pro
vidências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 3.846, nos quais estão fixadas obrigações, direitos e formali-
de 1997) dades próprias da cadeia de endosso.

Em visita à diversos países, estudando o Sistema
Financeiro Nacional e Internacional, muitas vezes retor
nei ao Brasil estarrecido e perplexo com o mal conceito
de sermos um pais burocrático, no entanto este projeto
de lei visa eliminar uma das tantas dificuldades já me
morizadas e incorporadas a nossa formação, por isso
conto com o apoio dos Nobres Colegas, visando a apro
vação deste projeto de lei. Sala das Sessões, 13 de ju
nho de 2001. - Deputado Edinho Bez.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

LEI N° 9.311, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica restabelecida a transferência suces

siva do cheque por via do endosso.

Art. 2° Revoga-se o inciso 1 do art. 17 da Lei nO
9.311, de 24 de outubro de 1996.

Art. 3° Ficam restauradas as vigências dos se
guintes dispositivos da Lei n07.357, de 2 de setembro
de 1985, que dispõe sobre o cheque, e dá outras pro
vidências:

I - o § 2° do art. 17;

11 - o inciso 11 do art. 20;
111- o art. 22;
IV - o art. 25;
V- o art. 26;
VI - o art. 28.

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

Justificação

Este Deputado estava, na qualidade de Relator
Geral da Comissão Especial do Sistema Financeiro
Nacional, participando de Audiência Pública, ficando
impedido de ausentar-se do Plenário da Comissão.
Como teria que viajar imediatamente após o término
da Audiência Pública, e necessitava realizar um sa
que, emiti um cheque nominal e endossado a mim
mesmo, chamei um assessor e solicitei que o mesmo
se dirigisse a agência bancária para efetuar o saque.

Como neste País existem inúmeras leis, normas
e regulamentos, vários tratando do mesmo assunto,
fui surpreendido com a informação passada pelo cai
xa do banco, que o mesmo estaria impedido de pagar
o referido cheque e que para talo mesmo teria de ser
depositado.

Por ser um profissional da área do Sistema Fi
nanceiro Nacional, além de Deputado Federal, volta
do para este assunto aqui na Câmara dos Deputados,
tenho intimidade para com o mesmo, fiquei indignado
com a ampliação da burocracia que vem prejudicando
sensivelmente o nosso País.

Cito este exemplo, entre muitos: O emitente do
cheque que endossá-lo a si mesmo e repassá-lo a
terceiro, mesmo assinando no verso, terá que deposi
tá-lo para efetuar o saque, conseqüentemente pagar
a CPMF.

O cheque é um título cambial que não pode ter
essa característica limitada, ainda mais por motivos de
arrecadação. Assim, o intuito do presente projeto de lei
é retornar ao estado de plenos direitos do portador
deste tipo de título; para tanto, propomos restaurar a vi
gência dos dispositivos revogados na lei do cheque.

Art. 17. Durante o período de tempo previsto no
art. 20.

1- somente é permitido um único endosso nos
cheques pagáveis no País;

11 - as alíquotas constantes da tabela descrita
no art. 20 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e a
alíquota da contribuição mensal, para o Plano de Se
guridade Social dos Servidores Públicos Federais re
gidos pela Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
incidente sobre salários e remunerações até três sa
lários-mínimos, ficam reduzidas em pontos percentu
ais proporcionais ao valor da contribuição devida até
o limite de sua compensação;

111- os valores dos benefícios de prestação conti
nuada e os de prestação única, constantes dos Planos
de Benefício da Previdência Social, de que trata a Lei
n° 8.213, de 24 de julho de 1991, e os valores dos pro
ventos dos inativos, dos pensionistas e demais benefí
cios, constantes da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de
1990, não excedentes de dez salários-mínimos, serão
acrescidos de percentual proporcional ao valor da con
tribuição devida até o limite de sua compensação;

IV - o Banco Central do Brasil, no exercício de
sua competência, adotará as medidas necessárias vi
sando instituir modalidade de depósito de poupança
para pessoas físicas, que permita conferir remunera
ção adicional de vinte centésimos por cento, a ser cre
ditada sobre o valor de saque, desde que tenha per
manecido em depósito por prazo igualou superior a
noventa dias.

§ 1° Os Ministros de Estado da Fazenda e da
Previdência e Assistência Social baixarão. em can-
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junto, as normas necessárias ao cumprimento do dis- Art. 26. Quando o endosso contiver a cláusula "va-
posto nos incisos 11 e 111 deste artigo. lor em cobrança", "para cobrança", "por procuração", ou

§ 2° Ocorrendo alteração da alíquota da contri- qualquer outra que implique apenas mandato, o porta-
buição, as compensações previstas neste artigo se- dor pode exercer todos os direitos resuttantes do che- .
rão ajustadas, mediante ato do Ministro de Estado da que, mas só pode lançar no cheque endosso-mandato.
Fazenda, na mesma proporção. Neste caso, os obrigados somente podem invocar con-

§ 3° O acréscimo de remuneração resultante do tra o portador as exceções oponíveis ao endossante.
disposto nos incisos II e 111 deste artigo não integrará Parágrafo único. O mandato contido no endosso
a base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pes- não se extingue por morte do endossante ou por su-
soa Física. perveniência de sua incapacidade.

lEI N° 7.357, DE 2 DE SETEMBRO DE 1985

Dispõe sobre o cheque e dá outras
Providências.

CAPíTULO 11
Da Transmissão

Art. 17. O cheque pagável a pessoa nomeada,
com ou sem cláusula expressa "á ordem", é transmis
sível por via de endosso.

§ 1° O cheque pagável a pessoa nomeada, com
a cláusula "não á ordem", ou outra equivalente, só é
transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

§ 2° O endosso pode ser feito ao emitente, ou a
outro obrigado, que podem novamente endossar o
cheque.

Art. 20. O endosso transmite todos os direitos
resultantes do cheque.

Se o endosso é em branco, pode o portador:
1-completá-lo com o seu nome ou com o de ou

tra pessoa;
11 - endossar novamente o cheque, em branco

ou a outra pessoa;
III - transferir o cheque a um terceiro, sem com

pletar o endosso e sem endossar.

Art. 22. O detentor de cheque "ã ordem" é consi
derado portador legitimado, se provar seu direito por
uma série ininterrupta de endossos, mesmo que o úl
timo seja em branco. Para esse efeito, os endossos
cancelados são considerados não-escritos.

Parágrafo único. Quando um endosso em bran
co for seguido de outro, entende-se que o signatário
deste adquiriu o cheque pelo endosso em branco.

Art. 25. Quem for demandado por obrigação re
sultante de cheque não pode opor ao portador exce
ções fundadas em relações pessoais com o emitente,
ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o
adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.

Art. 28. O endosso no cheque nominativo, pago
pelo banco contra o qual foi sacado, prova o recebimen
to da respectiva importância pela pessoa a favor da qual
foi emitido, e pelos endossantes subseqüentes.

Parágrafo único. Se o cheque indica a nota, fatu
ra, conta cambial, imposto lançado ou declarado a
cujo pagamento se destina, ou outra causa da sua
emissão, o endosso pela pessoa a favor da qual foi
emitido e a sua liquidação pelo banco sacado provam
a extinção da obrigação indicada.

RECURSO N°141, DE 2001
(Contra Decisão Conclusiva de Comissão)

(Do Sr. Severino Cavalcanti e Outros)

Requer, na forma do art. 132, § 2° do
Regimento Interno, que o Projeto de Lei
n° 3.215-A, de 2000, com parecer favorá
vel da comissão de mérito, seia aprecia
do pelo Plenário.

(Publique-se. Submeta-se ao Plenário)

Senhor Presidente:
Os Deputados abaixo assinados, com base no

art. 132, § 2°, do Regimento Interno, recorrem ao Ple
nário contra a apreciação conclusiva do Projeto de lei
n° 3.215 de 2000, que "Dispõe sobre a Extinção do
Instituto da Enfiteuse em Imóveis Urbanos e dá Outras
Providêncías", discutido e votado nos termos do art.
58, § 2°, da Constituição, pela Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pelas seguintes razões:

a) Trata-se de matéria que, por sua complexida
de e abrangência, deve ser exaustivamente analisada
e debatida pela composição plenária da Casa.

b) A comissão de mérito não realizou audiência
pública alguma, apesar da importância da proposição.

c) As instituições enfiteuses são de grande rele
vância pública, onde se encontram várias entidades
religiosas beneficentes, que seriam extintas junta
mente como a promulgação do referido projeto de lei
supra citado.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2001 . - Depu
tado Severino Cavalcanti, PPB - PE.
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Ofício n° 76/2001

Brasflia, 25 de maio de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que o recurso do

Sr. Deputado Severino Cavalcanti e outros, que "Re
corre contra a apresentação conclusiva da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação sobre o Pro
jeto de Lei n° 3.215 de 2000, do Deputado Adolfo Ma·
rinho", contém número suficiente de signatários,
constando a referida proposição de:

75 assinaturas confirmadas;
1 assinatura não confirmada;
4 assinaturas repetidas;
1 assinatura ilegível.
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Sou

za, Chefe.

PROJETO DE LEI N° 3.21 5--A, DE 2000
(Do Sr. Adolfo Marinho)

Dispõe sobre a extinção do instituto
da enfiteuse e imóveis urbanos e dá ou
tras providências; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, contra os votos dos De
putados José Dirceu, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Professor Luizinho, Marcos Ro
Iim, Waldir Pires e José Genoíno (relator:
Deputado Léo Alcântara).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 24, li))

SUMARIO

I - Projeto Inicial

11 - Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica extinta a enfiteuse aplicada a imóve

is urbanos, públicos e particulares, cabendo aos forei
ros a remição dos aforamentos mediante a aquisição
do domínio direto.

Art. 2° Os bens públicos serão resgatados con
forme a legislação especial dos imóveis da União.

Art. 3° A remição dos aforamentos dos bens par
ticulares será feita na conformidade do que dispuse
rem os respectivos contratos.

Parágrafo único. Quando não existir cláusula
contratual, serão adotados os critérios e base vigen
tes na legislação especial dos imóveis da União.

Art. 4° Remido o foro, o antigo titular do domínio
direto deverá, no prazo de noventa dias, sob pena de
responsabilidade, confiar à guarda do registro de imó
veis competente toda a documentação a ele relativa.

Art. 5° Os direitos dos atuaís ocupantes inscri
tos, com expectativa de direito ao aforamento, ficam
assegurados mediante a celebração de contratos de
cessão de uso onerosa, por prazo indeterminado.

Art. 6° A extinção da enfiteuse de que trata esta
lei não se aplica aos terrenos de marinha e seus
acrescidos, situados na faixa de segurança. a partir
da orla marítima.

Art. 7° Esta lei entrará em vigor 30 (trinta) dias
após a sua publicação.

Justificação

O legislador constituinte de 1988, sensivel à ob
solescência do instituto da enfiteuse, não apenas dei
xou margem à lei ordinária para que o extinguisse
como delineou a maneira pela qual deveria fazê-lo.
ressalvando, somente, os terrenos de marinha e seus
acrescidos (art. 49 do ADCT).

O instituto, conquanto tenha contribuído para o
desenvolvimento de muitos centros urbanos, estimulan
do a colonização de áreas incultas e o aproveitamento
de terrenos não edificados, hoje não mais se sustenta.

A enfiteuse é o mais amplo dos direitos reais so
bre coisas alheias. O senhorio conserva pouco mais do
que o nome de dono, ao passo que o enfiteuta é quem
realmente explora a coisa, tornando-a útil e valiosa. Ao
senhorio resta o direito ao foro (anual) e ao laudêmio.

O foro é a contraprestação devida pelo enfiteuta,
sendo que o não pagamento do mesmo, por determi
nado prazo, dá lugar à extinção do aprazamento com a
consolidação do domínio nas mãos do senhorio.

O laudêmio é a importância devida ao senhorio,
pelo foreiro, cada vez que transferir o domínio útil por
venda ou dação em pagamento (alienação onerosa).

Salta aos olhos, portanto, o caráter exploratório
do instituto. Infelizmente, contudo, a enfiteuse ainda
se faz bem presente entre nós. Tanto os terrenos de
domínio público como aqueles de domínio particular
serviram de base para contrato de enfiteuse.

O inconformismo com a sobrevida do instituto
não é novo. A Revista Forense, vaI. 118, p. 48 (edição
de julho de 1948), já trazia considerações de ilustre
causídico sobre a matéria:



29242 Quarta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2001

"O que surpreende a quem estuda o LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
instituto da enfiteuse, também denominado COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS -
aforamento ou emprazamento, é o fato de CeDI
que, até hoje, tenha vigorado em nossas _,
leis, quando, de há muito, devera ter sido CONSTITUIÇAO DA REPUBLlCA FEDERATIVA
recolhido ao museu das coisas inúteis e in- DO BRASIL - 1988
convenientes aos interesses sociais".

Comentário duro porém correto, ao qual se
soma o de ilustre advogado do Distrito Federal, Hari
berto de Miranda Jordão (na mesma edição da Re
vista Forense, p. 319):

"O século já não mais comporta aso
brevivência de um instituto que, além de en
cerrar na perpetuidade a própria condena
ção, é uma das mais chocantes demonstra
ções ainda existentes do desrespeito acinto
so aos mais elementares princípios morais;
que vai de encontro até ao preceito divino
ao chancelar como legítima a exploração do
suor alheio".

O projeto de lei que ora apresentamos à consi
deração dos nobres pares extingue a enfiteuse em
imóveis urbanos, públicos e particulares. É nessa
sede que se encontra a maior parte dos aforamentos,
sujeitando as transações imobiliárias ao odioso paga
mento do laudêmio. Ficam ressalvados os terrenos de
marinha, porquanto a extinção da enfiteuse sobre
eles aplicada depende de emenda à Constituição,
anotando-se já estar em tramitação a PEC de n°
603/98 sobre o assunto.

Os bens públicos serão resgatados conforme a
legislação especial dos imóveis da União (a remição
seria feita, hoje, pela importância correspondente a
17% do valor do domínio pleno do terreno, nos termos
do art. 123 do Decreto-Lei n° 9.760/46). Quanto aos
bens particulares, a remição se dará de acordo com
as disposições de cada contrato (as quais, por vezes,
remetem à aplicação do art. 693 do Código Civil) ou, à
falta destas, nos termos da legislação aplicável aos
imóveis da União.

Os atuais ocupantes inscritos com expectativa
de direito ao aforamento terão seus direitos assegura
dos mediante a celebração do contrato de cessão de
uso onerosa, seguindo-se a orientação da Lei n°
9.636/98, art. 17.

Aprovado o projeto, as disposições do Código Civil
sobre o instituto aplicar-se-ão somente à enfiteuse em
imóveis rurais de particulares, haja vista que o comando
do art. 49 do ADCT se dirige aos imóveis urbanos, objeto
sobre o qual nos debruçamos no momento.

Contamos com o decisivo apoio desta Casa.
Sala das Sessões, 13 de junho de 2000. - Depu

tado Adolfo Marinho.

Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias

Art. 49. A lei disporá sobre o instituto da enfiteu
se em imóveis urbanos, sendo facultada aos foreiros,
no caso de sua extinção, a remição dos aforamentos
mediante aquisição do domínio direto, na conformida
de do que dispuserem os respectivos contratos.

§ 1° Quando não existir cláusula contratual, se
rão adotados os critérios e bases hoje vigentes na le
gislação especial dos imóveis da União.

§ 2° Os direitos dos atuais ocupantes inscritos fi
cam assegurados pela aplicação de outra modalida
de de contrato.

* § 2° regulamentado pela Lei n° 9.636, de 15-5-98.

§ 3° A enfiteuse continuará sendo aplicada aos
terrenos de marinha e seus acrescidos, situados na
faixa de segurança, a partir da orla marítima.

§ 4° Remido o foro, o antigo titular do domínio di
reto deverá, no prazo de noventa dias, sob pena de
responsabilidade, confiar à guarda do registro de imó
veis competente toda a documentação a ele relativa.

LEI N° 3.071, DE 1° DE JANEIRO DE 1916

Código Civil

PARTE ESPECIAL

LIVRO 11
Do Direito das Coisas

TfTULO 111
Dos direitos reais sobre coisas alheias

CAPfTULO 11
Da Enfiteuse

Art. 693. Todos os aforamentos, inclusive os
constituídos anteriormente a este Código, salvo acor
do entre as partes, são resgatáveis 10 (dez) anos de
pois de constituídos, mediante pagamento de um lau
dêmio, que será de 2,5% (dois e meio por cento) so-



CAPíTULO IV
Do Aforamento....................................................................................

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

Junho de 200\ DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 20 29243

bre O valor atual da propriedade plena e de 10 (dez) • .. .
pensões anuais pelo foreiro, que não poderá no seu TíTULO 11
contrato renunciar ao direito de resgate, nem contrari- Da Utilização dos Bens Imóveis da União
ar as disposições imperativas deste Capítulo.

.. Artigo com redação determinada pela Lei n° 5.827, de
23-11-72.

lEI N° 9.636, DE 15 DE MAIO DE 1998

Dispõe sobre a regularização, admi
nistração, aforamento e alienação de bens
imóveis de domínio da União, altera dis
positivos dos Decretos-Leis noS 9.760, de 5
de setembro de 1946, e 2.398, de 21 de de
zembro de 1987, regulamenta O § 2° do art.
49 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, e dá outras providências.

CAPITULO I
Da Regularização e Utilização Ordenada

SEÇÃO V
Dos direitos dos ocupantes regularmente

inscritos até 5 de outubro de 1988
Art. 17. Os ocupantes regularmente inscritos até 5

de outubro de 1988, que não exercerem a preferência
de que trata o art. 13, terão os seus direitos e obriga
ções assegurados mediante a celebração de contratos
de cessão de uso onerosa, por prazo indeterminado.

§ 1° A opção pela celebração do contrato de
cessão de que trata este artigo deverá ser manifesta- .
da e formalizada, sob pena de decadência, observan
do-se os mesmos prazos previstos no art. 13 para
exercício da preferência ao aforamento.

§ 2° Havendo interesse do serviço público, a
União poderá, a qualquer tempo, revogar o contrato
de cessão e reintegrar-se na posse do imóvel, após o
decurso do prazo de noventa dias da notificação ad
ministrativa que para esse fim expedir, em cada caso,
não sendo reconhecidos ao cessionário quaisquer di
reitos sobre o terreno ou a indenização por benfeitori
as realizadas.

§ 3° A qualquer tempo durante a vigência do con·
trato de cessão, poderá o cessionário pleitear novamen
te a preferência à aquisição, exceto na hipótese de ha
ver sido declarado o interesse do serviço público, na for
ma do art. 5° do Decreto-Lei n° 2.39B, de 1987.

DECRETO-lEI N° 9.760, DE 5 DE
SETEMBRO D~ 1946

Dispõe sobre os bens imóveis da
União e dá outras providências.

SEÇÃO V
Da Remissão

Art. 123. A remição do aforamento será feita
pela importância correspondente a 17% (dezessete
por cento) do valor do domínio pleno do terreno..

.. Artigo com redação dada pela Lei n° 9.636, de 15-5-98.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.215/00

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 Sr. Presidente
determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões, de prazo para recebimento de emen
das a partir de 16-8-00, por cinco sessões. Esgotado
o prazo, não foram apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 23 de agosto de 2000. - Sér
gio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

I - Relatório

A proposição em tela pretende extinguir o insti
tuto da enfiteuse com relação a imóveis urbanos, es
tabelecendo procedimentos para a remição do afora
mento, ressalva o aforamento que diz respeito aos
terrenos de marinha e seus acrescidos, situados na
faixa de segurança, a partir da orla marítima.

Alega o ilustre autor que, devido a obsolescên
cia do instituto da enfiteuse, a Constituição de 1988
não apenas deixou margem à lei ordinária para que o
extinguisse como delineou a maneira pela qual deve
ria fazê-Ia, ressalvando somente os terrenos de mari
nha e seus acrescidos (art. 49 do ADCT).

Afirma que o instituto tem caráter exploratório.
Já não é de hoje o inconformismo com a sobrevida da
enfiteuse. Traz à baila considerações de 1948 de ju
ristas que preconizam a sua extinção.

Não foram apresentadas emendas ao projeto,
no prazo.

Cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação. nos termos regimentais apreciar a pro
posição em sua constitucionalidade, juridicidade, téc-



RECURSO N° 142, DE 2001
(Contra Decisão Conclusiva de Comissão)

(Do Sr. José Egydio e Outros)

Requer, na forma do art. 132, § 2°,
do Regimento Interno, que o Projeto de
Lei nO 3.215-A, de 2000, com parecer fa
vorável da comissão de mérito, seja
apreciado pelo Plenário.

(Apense-se ao Recurso nO 141, de
2001)

Sr. Presidente,
Os Deputados abaixo assinados, com base no

art. 132, § 2°, do Regimento Interno, recorrem ao Ple
nário contra a apreciação conclusiva do Projeto de Lei

"Sem embargo disto, tem sofrido mani
festações contrárias, especialmente em ra
zão de conservar privilégios e beneflcios
como fonte enorme de vantagens a tftulo de
sua transferência inter vivos (cobrança de
laudêmio, como adiante ser verá) ..."

No Direito francês, a enfiteuse vem so
frendo combate desde a era revolucionária,
com a abolição da perpetuidade nas leis de 9
Messidor do Ano \I e 11 Brumário do Ano VIII.
O Código de Napoleão não a contemplou....

No Direito alemão, conhecida anterior
mente ao 8GB de 1896, neste não encontrou
abrigo, como, aliás, a maioria das formas he
reditárias e feudais do Direito germânico."

Muito embora reconheçamos que a lei nova
não pode atingir situações pretéritas, constitufdas
segundo as leis vigentes, o que se caracterizaria por
um ato jurídico perfeito (art. 5°, inciso XXXVI), a ver
dade é que a própria Constituição Federal, no art.
49 do ADCT, já traz os delineamentos para a extin
ção da enfiteuse que onera os imóveis urbanos.

Por ser um direito real que explora e exaure o
suor alheio, que encontrou a sua razão de ser na
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nica legislativa e mérito, sendo tal competência con- pré-história de nosso Direito Civil, entenda-se as ve-
clusiva. lhas Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas,

É o relatório. de cunho eminentemente feudal, que traziam privilé-
\I _ V t d R I t gios aristocráticos, tal instituto deve ser banido para

. ~ .0 o o e a or .. . sempre de nosso ordenamento jurídico.
. . .A proposlçao.a.flgura-se-nos constitucional, pOIS Voto, deste modo, pela constitucionalidade, juri-

a IniCiativa ~a matena compete a qualquer parlamen- dicidade, boa técnica legislativa, e no mérito pela
tar, e, tambem, por atende,r o m~~damento ~sp~sa~o aprovação do Projeto de Lei nO 3.215, de 2000.
no art. 49 do Ato das DISposlçoes Constitucionais S I d C . - 13 d d b d 2000
Transitórias. , a A

a a omlssao, e ezem ro e . -
A juridicidade, em vista do acima exposto, está Leo Alcantara, Relator.

resguardada. 111- Parecer da Comissão
A técnica legislativa é boa, embora pudesse ser a A Comissão de Constituição e Justiça e de Re-

matéria do projeto inserida no corpo do Código Civil, dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
em observância à Lei Complementar n° 95, de 26 de contra os votos dos Deputados José Dirceu, Luiz
fevereiro de 1998, mas por tratar de assuntos diversos Eduardo Greenhalgh, Professor Luizinho, Marcos Ro-
que não somente da enfiteuse de imóveis particulares, lim, Waldir Pires e José Genolno, pela constitucionali-
deve ser resguardada em legislação esparsa. dade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,

No mérito, somos pela aprovação. pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.215/00, nos ter-
De há muito tempo clama a nossa doutrina e a mos do ~arecer do Relator, Deputado Léo Alcântara.

nossa consciência jurídica e social pela extinção do Estly~ram pr~sentes os Senhore~ Deputados:
instituto da enfiteuse. Inaldo Leltao, Presidente; Zenaldo Coutinho e Osmar

Como nos preconiza Caio Mário da Silva Perei- Serraglio, Vice-Presidentes; André.Benass.i, Custódio
. . ~ ... Mattos, Fernando Gonçalves, Munlo Domingos, Nel-

ra, em suas Instltulçoes de Direito Pnvado, Ed. Fo- son Marchezan, Nelson Otoch, Nelson Trad, Ricardo
rense, vol.lV, Ferraço, Ronaldo Cezar Coelho, Zulaiê Cobra, Aldir

"A enfiteuse é um direito real que tem Cabral.. Antônio Carlos K<::mder Reis, Jaim~ Martin~,
sofrido diversas vicissitudes, enfrenta oposi- Morom Torgan, Pa~s Landim, Paul~ Magalhaes, Regl-
ções várias e tende a desaparecer." naldo G.ermano, YII~ar Rocha, Conol~n? Sal~s, Geo-

van Freitas, Jose Pnante, Mendes Ribeiro Filho, Re-
nato Vianna, José Dirceu, José Genoíno, Luiz Eduar
do Greenhalgh, Marcos Rolim, Augusto Farias, Ger
son Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Alexandre Cardoso,
José Antônio Almeida, Sérgio Miranda, Fernando Co
ruja, José Roberto Batochio, Luciano Bivar, Léo
Alcântara, Cláudio Cajado, LuIs Barbosa, Mauro Be
nevides, Nelo Rodolfo, Osvaldo Reis, Professor Luizi
nho, Ary Kara e Dr. Benedito Dias.

Sala da Comissão, 24 de abril de 2001. -Inaldo
Leitão, Presidente.



Ementa:
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n° 3.215, de 2000, que "dispõe sobre a extinção do b) a comissão de mérito não realizou audiência
instituto da enfiteuse em imóveis urbanos e dá outras pública alguma, apesar da importância da proposição;
providências" discutido e votado nos termos do art. A .c) a,s i~stituições enfiteuses são d~ gran~e rele-

° '.. _ . _ .. vancla publica, onde se encontram várias entIdades
58, § 2 ,da ConstltulçaO, pela Comlssao de Constltul- religiosas beneficentes, que seriam extintas junta-
ção e Justiça e de Redação, pelas seguintes razões: . mente como a promulgação do referido projeto de lei

a) trata-se de matéria que, por abrangência, supracitado.
deve ser exaustivamente analisada e debatida pela Sala das Sessões, 24 de maio de 2001. - José
composição plenária da Casa; Egydio.

Tipo da Proposição: REC

Autor da Proposição: JOSÉ EGYDIO E OUTROS

Data de Apresentação: 24/05/01

Recorre contra a apreciação conclusiva da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação sobre o Projeto de Lei n°
3215 de 2000, do Deputado Adolfo Marinho.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas: . IConfinnadas 064'

:Nãõ Confe~e;". = 'Õ01
iFora do Exercício 000:

Repetidas 005
Ilegíveis 000

iRetiradas 000

Assinaturas Confirmadas
1 AIRTON DlPP
2 ALBERTO FRAGA
3 ALDO REBELO
4 ALMERINDA DE CARVALHO
5 ANIBAL GOMES
6 ARISTON ANDRADE
7 BISPO RODRIGUES
8 BONIFÁCIO DE ANDRADA
9 CABO JÚLIO
10 CARLlTO MERSS
11 CLOVIS VOLPI
12 DAMIÃO FELlCIANO
13 DINO FERNANDES
14 EDMAR MOREIRA
15 ENIO BACCI
16 EURípEDES MIRANDA
17 FRANCISCO GARCIA
18 GILBERTO KASSAB
19 GLYCON TERRA PINTO
20 .GONZAGAPATRIOTA
21 HELENILDO RIBEIRO
22 IÉDIO ROSA
23 INALOO LEITÃO
24 ITAMAR SERPA
25 JOÃO COLAÇO

PDT
PMOB
pedoB
PFL
PMDB
PFl
PL
PSDB
PL
PT
PSDB
PMDB
PSOB
PP8
PDT
PDT
PFL
PFL
PMOB
PSB
PSDB
S.PART.
PSOB
PSDB
PMDB

RS
DF
SP
RJ
CE
BA
RJ
MG
MG
SC
SP
PB
RJ
MG
RS
RO
AM
SP
MG
PE
AL
RJ
PB
RJ
PE



29246 Quarta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2001

26 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
27 JOÃO PAULO PT SP
28 JOÃO PIZZOLATTI PPB se
29 JOÃO SAMPAIO PDT RJ
30 JOAQUIM FRANCISCO PFL PE
31 JOSÉ CARLOS COUTINHO PFL RJ
32 JOSÉ EGYDIO PL RJ
33 JOSÉ UNHARES PPB CE
34 JOSÉ PIMENTEL PT CE
35 LAVOISIER MAIA PFL RN
36 UNCOLN PORTELA PSL MG
37 LUIZ ANTONIO FLEURY PTa SP
38 LUIZ FERNANDO PPB AM
39 MARCIO FORTES PSDB RJ

40 MÁRIO ASSAD JÚNIOR PFL MG
41 MÁRIO DE OLIVEIRA PMOB MG

42 MILTON BARBOSA PFL BA

43 MILTON MONTI PMOB SP
44 MOACIR MICHELETTO PMDB PR

45 MORONI TORGAN PFL CE

46 MUSSA DEMES PFL PI

47 NELSON MEURER PPB PR

48 NICE LOBÃO PFL MA

42 ORLANDO DESCONSI PT RS

50 PADRE ROQUE PT PR

51 PAULO BALTAZAR PSB RJ

52 PAULO FEIJÓ PSDB RJ

53 PAULO JOSÉ GOUVÊA PL RS

54 PAULO MAGALHÃES PFL BA

55 PEDRO CANEDO PSDB GO

56 REGIS CAVALCANTE PPS AL

57 RONALDO VASCONCELLOS PL MG

58 RUBENS FURLAN PPS SP

59 SALOMÃO CRUZ PPB RR

60 SERAFIM VENZON POT se
61 SILAS BRASILEIRO PMDB MG

62 SILVIO TORRES PSDB SP

63 SIMÃO SESSIM PPB RJ

64 THEMisTOCLES SAMPAIO PMDB PI

Assinaturas que Não Conferem
1 VALDECI PAIVA PSL RJ
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Assinaturas Repetidas
1 GONZAGA PATRIOTA PSB
2 JOSÉ UNHARES PPB
3 MARIO DE OLIVEIRA PMDB
4 NICE LOBÃO PFL
5 PAULO FEIJÓ PSOB
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PE
CE
MG

MA
RJ

Ofício n° 77/2001

Bras(Jia, 25 de maio de 2001.

A Sua Senhoria o Senhor
Or. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Sr. Secretário-Geral:
Comunico a V. sa que o recurso do Sr. Deputado

José Egydio e Outros, que "recorre contra a aprecia
ção conclusiva da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação sobre o Projeto de Lei n° 3.215, de
2000, do Deputado Adolfo Marinho", contém número
suficiente de signatários, constando a referida propo
sição de:

64 assinaturas confirmadas;
1 assinatura não confirmada;
5 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Souza,

Chefe.

PROJETO DE LEI N° 3.215-A, DE 2000
(Do Sr. Adolfo Marinho)

Dispõe sobre a extinção do instituto
da enfiteuse em imóveis urbanos e dá
outras providências; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, contra os votos dos De
putados José Dirceu, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Professor Luizinho, Marcos Ro
Iim, Waldir Pires e José Genoíno (Rela
tor: Deputado Léo Alcântara).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 24, 11)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial

11 - Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação:

- termo de recebimento de emendas

- parecer do Relator

- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica extinta a enfiteuse aplicada a imóve
is urbanos, públicos e particulares, cabendo aos forei
ros a remição dos aforamentos mediante a aquisição
do domínio direto.

Art. 2° Os ,bens públicos serão resgatados con
forme a legislação especial dos imóveis da União.

Art. 3D A remição dos aforamentos dos bens par
ticulares será feita na conformidade do que dispuse
rem os respectivos contratos.

Parágrafo único. Quando não existir cláusula
contratual, serão adotados os critérios e base vigen
tes na legislação especial dos imóveis da União.

Art. 4° Remido o foro, o antigo titular do domf
nio direto deverá, no prazo de noventa dias, sob
pena de responsabilidade, confiar à guarda do re
gistro de imóveis competente toda a documentação
a ele relativa.

Art. 5° Os direitos dos atuais ocupantes inscri
tos, com expectativa de direito ao aforamento, ficam
assegurados mediante a celebração de contratos de
cessão de uso onerosa, por prazo indeterminado.

Art. 6° A extinção da erfiteuse de que trata esta
lei não se aplica aos terrenos dá marinha e seus
acrescidos, situados na faixa de segurança, a partir
da orla marítima.

Art. ]O Esta lei entrará em vigor 30 (trinta) dias
após a sua publicação.

Justificação

O legislador constituinte de 1988, sensivel à ob
solescência do instituto da enfiteuse, não apenas dei
xou margem à lei ordinária para que o extinguisse
como delineou a maneira pela qual deveria fazê-lo,
ressalvando, somente, os terrenos de marinha e seus
acrescidos (art. 49 do ADCT).



Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL-1988

Art. 49. A lei disporá sobre o instituto da enfiteu
se em imóveis urbanos, sendo facultada aos foreiros,
no caso de sua extinção, a remição dos aforamentos
mediante aquisição do domínio direto, na conformida
de do que dispuserem os respectivos contratos.

"O que surpreende a quem estuda o
instituto da enfiteuse, também denominado
aforamento ou emprazamento, é o fato de
que, até hoje, tenha vigorado em nossas
leis, quando, de há muito, devera ter sido
recolhido ao museu das coisas inúteis e in
convenientes aos interesses sociais."

Comentário duro, porém correto, ao qual se
soma o de ilustre advogado do Distrito Federal, Hari
berto de Miranda Jordão (na mesma edição da Re·
vista forense, p. 319):

"O século já não mais comporta a so
brevivência de instituto .... que vai de encon
tro até ao preceito divino ao chancelar como
legítima a exploração do suor alheio."

O projeto de lei que ora apresentamos à conside
ração dos nobres pares extingue a enfiteuse em imóve
is urbanos, públicos e particulares. É nessa sede que
se encontra a maior parte dos aforamentos, sujeitando
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O instituto, conquanto tenha contriburdo para o as transações imobiliárias ao odioso pagamento do lau-
desenvolvimento de muitos centros urbanos, estimu- dêmio. Ficam ressalvados os terrenos de marinha, por-
lando a colonização de áreas incultas e o aproveita- quanto a extinção da enfiteuse sobre eles aplicada de-
mento de terrenos não edificados, hoje não mais se pende de emenda à Constituição, anotando-se já estar

sustenta. em tramitação a PEC de n° 603198 sobre o assunto.
A enfiteuse é o mais amplo dos direitos reais so- O b 'br - t d f

bre coisas alheias. O senhorio conserva pouco mais . ~ ens pu. ICOS ~erao resga a os con orme a
do que o nome de dono, ao passo que o enfiteuta é legl.slaç~o es~eclal do~ Imóv:is ~a União (a remição
quem realmente explora a coisa, tornando-a útil e va- sena feIta, hOJe, pela Importancla correspondente a
Iiosa. Ao senhorio resta o direito ao foro (anual) e ao 17% do valor do domínio pleno do terreno, nos termos
laudêmio. do art. 123 do Decreto-Lei n° 9.760/46). Quanto aos

O foro é a contraprestação devida pelo enfiteuta, bens particulares, a remição se dará de acordo com
sendo que o não pagamento do mesmo, por determi- as disposições de cada contrato (as quais, por vezes.
nado prazo, dá lugar à extinção do aprazamento com a remetem à aplicação do art. 693 do Código Civil) ou, à
consolidação do domrnio nas mãos do senhorio. fana destas, nos termos da legislação aplicável aos

O laudêmio é a importância devida ao senho- imóveis da União.

rio, pelo foreiro. cada vez que transferir o domlnio Os atuais ocupantes inscritos com expectativa
útil por venda ou dação em pagamento (alienação de direito ao aforamento terão seus direitos assegura-

onerosa). dos mediante a celebração do contrato de cessão de
Salta aos olhos, portanto, o caráter exploratório uso onerosa, seguindo-se a orientação da Lei n°

do instituto. Infelizmente, contudo, a enfiteuse ainda 36/989.6 , art. 17.
se faz bem presente entre nós. Tanto os terrenos de
domrnio público como aqueles de domrnio particular Aprovado o projeto, as disposições do Código
serviram de base para contrato de enfiteuse. Civil sobre o instituto aplicar-se-ão somente à enfiteu-

O inconformismo com a sobrevida do instituto se em imóveis rurais de particulares, haja vista que o
não é novo. A Revista Forense, vol. 118, p. 48 (edição comando do art. 49 do ADCT se dirige aos imóveis ur-
de julho de 1948), já trazia considerações de ilustre banos, objeto sobre o qual nos debruçamos no mo-

causídico sobre a matéria: mento.
Contamos com o decisivo apoio desta Casa.

Sala das Sessões, 13 de junho de 2000. - Adol

fo Marinho.



CAPíTULO I
Da Regularização e Utilização Ordenada

SEÇÃO V
Dos direitos dos ocupantes regularmente

inscritos até 5 de outubro de 1988
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§ 1° Quando não existir cláusula contratual, se- lEI N° 9.636, DE 15 DE MAIO DE 1998

rão adotados os critérios e bases hoje vigentes na le- Dispõe sobre a regularização, admi-
gislação especial dos imóveis da União. nistração aforamento e alienação de

§ 2° Os direitos dos atuais ocupantes inscritos fi- bens imóveis de domínio da União, altera
cam assegurados pela aplicação de outra modalida- dispositivos dos Decretos-Leis nOs 9.760,
de de contrato. de 5 de setembro de 1946, e 2.398, de 21

• § 2° regulamentado pela Lei n09.836, de 15-5-98. de dezembro de 1987, regulamenta o § 20
§ 3° A enfiteuse continuará sendo aplicada aos do art. 49 do Ato das Disposições Consti-

terrenos de marinha e seus acrescidos, situados na tucionais Transitórias, e dá outras provi-
faixa de segurança, a partir da orla marítima. dências.

§ 4° Remido o foro, o antigo titular do domfnio
direto deverá, no prazo de noventa dias, sob pena
de responsabilidade, confiar à guarda do registro
de imóveis competente toda a documentação a ele
relativa.

lEI W 3.071, DE 1° DE JANEIRO DE 1916

Código Civil

PARTE ESPECIAL

LIVRO 11
Do Direito das Coisas

TfTUlO 111
Dos Direitos Reais sobre Coisas Alheias

CAPíTULO 11
Da Enfiteuse

Art. 693. Todos os aforamentos, inclusive os
constitufdos anteriormente a este Código, salvo acor
do entre as partes, são resgatáveis 10 (dez) anos de
pois de constitufdos, mediante pagamento de um lau
dêmio, que será de 2,5% (dois e meio por cento) so
bre o valor atual da propriedade plena, e de 10 (dez)
pensões anuais pelo foreiro, que não poderá no seu
contrato renunciar ao direito de resgate, nem contrari
ar as disposições imperativas deste Capftulo.

• Artigo com redação determinada pela Lei n° 5.827, de
23-11-72.

Art. 17. Os ocupantes regularmente inscritos
até 5 de outubro de 1988, que não exercerem a pre
ferência de que trata o art. 13, terão os seus direitos
e obrigações assegurados mediante a celebração
de contratos de cessão de uso onerosa por prazo in
determinado.

§ 1° A opção pela celebração do contrato de
cessão de que trata este artigo deverá ser manifesta
da e formalizada, sob pena de decadência, observan
do-se os mesmos prazos previstos no art. 13 para
exercfcio da preferência ao aforamento.

§ 2° Havendo interesse do serviço público, a
União poderá, a qualquer tempo, revogar o contrato
de cessão e reintegrar-se na posse do imóvel, após o
decurso do prazo de noventa dias da notificação ad
ministrativa que para esse fim expedir, em cada caso,
não sendo reconhecidos ao cessionário quaisquer di
reitos sobre o terreno ou a indenização por benfeitori
as realizadas.

§ 3° A qualquer tempo, durante a vigência do
contrato de cessão, poderá o cessionário pleitear no
vamente a preferência à aquisição, exceto na hipóte
se de haver sido declarado o interesse do serviço pú
blico, na forma do art. 5° do Decreto-lei nO 2.398, de
1987.

{

DECRETO-lEI N° 9.760, DE 5 DE
SETEMBRO DE 1946

Dispõe sobre os bens imóveis da
União e dá outras providências.



SEÇÃO V
Da Remissão

CAPfTULO IV
Do Aforamento

29250 Quarta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2001

.................................................................................... Afirma que o instituto tem caráter exploratório.

TrTULO 11 Já não é de hoje o inconformismo com a sobrevida da
Da Utilização dos Bens 'móveis da União enfiteuse. Traz à baila considerações de 1948 de ju

ristas que preconizam a sua extinção.

Não foram apresentadas emendas ao projeto,
no prazo.

Cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, nos termos regimentais, apreciar a
proposição em sua constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e mérito, sendo tal competência
conclusiva.

É o relatório.
Art. 123. A remição do aforamento será feita

pela importância correspondente a 17% (dezessete
por cento) do valor do dom(nio pleno do terreno.

" Artigo com redação dada pela Lei nO 9. 636. de 15-5-98.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI ~ 3.215/00

Nos termos do art. 119, caput, e inciso I do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução n° 10/91, o Sr. Presiden
te determinou a abertura e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões, de prazo para recebimento de
emendas a partir de 16-8-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emen
das ao projeto.

Sala da Comissão, 23 de agosto de 2000. 
Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário

I - Relatório

A proposição em tela pretende extinguir o insti
tuto da enfiteuse com relação a imóveis urbanos, es
tabelecendo procedimentos para a remição do afora
mento, ressalva o aforamento que diz respeito aos
terrenos de marinha e seus acrescidos, situados na
faixa de segurança, a partir da orla marítima.

Alega o ilustre autor que, devido à obsolescên
cia do instituto da enfiteuse, a Constituição de 1988
não apenas deixou margem à lei ordinária para que o
extinguisse como delineou a maneira pela qual deve
ria fazêlo, ressalvando somente os terrenos de mari
nha e seus acrescidos (art. 49 do ADCT).

11- Voto do Relator

A proposição afigura-se-nos constitucional, pois
a iniciativa da matéria compete a qualquer parlamen
tar, e, também, por atender o mandamento esposado
no art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.

A juridicidade, em vista do acima exposto, está
resguardada.

A técnica legislativa é boa, embora pudesse ser a
matéria do projeto inserida no corpo do Código Civil,
em observância à Lei Complementar n° 95, de 26 de
fevereiro de 1998, mas por tratar de assuntos diversos
que não somente da enfiteuse de imóveis particulares,
deve ser resguardada em legislação esparsa.

No mérito, somos pela aprovação.

De há muito tempo clama a nossa doutrina e a
nossa consciência jurídica e social pela extinção do
instituto da enfiteuse.

Como nos preconiza Caio Mário da Silva Perei
ra, em suas Instituições de Direito Privado, Ed. Fo
rense, vol. IV,

"A enfiteuse é um direito real que tem
sofrido diversas vicissitudes, enfrenta oposi
ções várias e tende a desapare-
cer." .

"Sem embargo disto, tem sofrido mani
festações contrárias, especialmente em ra
zão de conservar privilégios e benefícios
como fonte enorme de vantagens a título de
sua transferência inter vivos (cobrança de
laudêmio, como adiante ser verá)..."

"No Direito francês, a enfiteuse vem
sofrendo combate desde a era revolucioná
ria, com a abolição da perpetuidade nas leis



RECURSO N° 143, DE 2001
(Contra decisão conclusiva de comissão)

(Do Sr. Cunha Bueno e outros)

Requer, na forma do art. 132, § 2°,
do Regimento Interno, que o Projeto de
Lei n° 3.215-A, de 2000, com parecer fa
vorável da comissão de mérito, seja
apreciado pelo Plenário.

(Apense-se ao Recurso n° 141, de
2001)

Senhor Presidente,
Os Deputados abaixo assinados, com base no

art. 132, § 2°, do Regimento Interno, recorrem ao
Plenário contra a apreciação conclusiva do Projeto
de Lei na 3.215, de 2000, que "Dispõe sobre a extin
ção do instituto da enfiteuse em imóveis urbanos e
dá outras providências", discutido e votado nos ter
mos do art. 58, § 20, da Constituição, pela Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, pelas se
guintes razões:

a) Trata-se de matéria que, por complexidade e
abrangência, deve ser exaustivamente analisada e
debatida pela composição plenária da Casa;

b) A comissão de mérito não realizou audiência
pública alguma, apesar da importânçia da proposi-
ção; .

c) As instituições enfiteuses são de grande rele
vância pública, onde se encontram várias entidades
religiosas beneficentes, que seriam extintas junta
mente como a promulgação do referido projeto de lei
supra citado.

Sala das Sessões, de de 2001. - Deputado Cu
nha Bueno, PPB - SP.

111- Parecer da Comissão
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de 9 Messidor do Ano 11 e 11 Brumário do naldo Germano, Vilmar Rocha, Coriolano Sales, Geo-
Ano VIII. O Código de Napoleão não a con- van Freitas, José Priante, Mendes Ribeiro Filho, Re-
templou...." nato Vianna, José Dirceu, José Genofno, Luiz Eduar-

"No Direito alemão conhecida anteri- do Greenhalgh, Marcos Rolim, Augusto Farias, Ger-,
ormente ao BGB de 1896, neste não encon- son Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Alexandre Cardoso,
trou abrigo, como, aliás, a maioria das for- José Antônio Almeida, Sérgio Miranda, Fernando Co-
mas hereditárias e feudais do Direito germâ- ruja, José Roberto Batochio, Luciano Bivar, Léo
nico." Alcântara, Cláudio Cajado, Lufs Barbosa, Mauro Be-

Muito embora reconheçamos que a lei nova não nevides, Nelo Rodolfo, Osvaldo Reis, Professor Luizi-
pode atingir situações pretéritas, constitufdas segun- nho, Ary Kara e Dr. Benedito Dias. ,
do as leis vigentes, o que se caracterizaria por um ato Sala da Comissão, 24 de abril de 2001. -Inaldo
juridico perfeito (art. 50, inciso XXXVI), a verdade é Leitão, Presidente.
que a própria Constituição Federal, no art. 49 do
ADCT, já traz os delineamentos para a extinção da
enfiteuse que onera os imóveis urbanos.

Por ser um direito real que explora e exaure o
suor alheio, que encontrou a sua razão de ser na
pré-história de nosso Direito Civil, entenda-se as ve
lhas Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas,
de cunho eminentemente feudal, que traziam privilé
gios aristocráticos, tal instituto deve ser banido para
sempre de nosso ordenamento jurfdico.

Voto, deste modo, pela constitucionalidade, juri
dicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação do Projeto de Lei n° 3.215, de 2000.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Léo Alcântara, Relator.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra os votos dos Deputados José Dirceu, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Professor Luizinho, Marcos
Rolim, Waldir Pires e José Genofno, pela constituci
onalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mé
rito, pela aprovação do Projeto de Lei na 3.215/00,
nos termos do parecer do Relator, Deputado Léo
Alcântara.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Inaldo Leitão, Presidente; Zenaldo Coutinho e Osmar
Serraglio, Vice-Presidentes; André Benassi, Custódio
Mattos, Fernando Gonçalves, Murilo Domingos, Nel
son Marchezan, Nelson Otoch, Nelson Trad, Ricardo
Ferraço, Ronaldo Cézar Coelho, Zulaiê Cobra, Aldir
Cabral, Antônio Carlos Konder Reis, Jaime Martins,
Moroni Torgan, Paes Landim, Paulo Magalhães, Regi-
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Ofício n° 81/2001

Brasília, 30 de maio de 2001.

A Sua Senhoria o Senhor
Or. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Sr. Secretário-Geral,
Comunico a V. sa que o Recurso do Sr. Deputado

Cunha Bueno e Outros, que "contra a apreciação con
clusiva da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação sobre o Projeto de Lei n03.215, de 2000, do
Deputado Adolfo Marinho" contém número suficiente
de signatários, constando a referida proposição de:

80 assinaturas confirmadas;
3 assinaturas não confirmadas;
2 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Sou

za, Chefe.

PROJETO DE LEI N° 3.215-A, DE 2000
(Do Sr. Adolfo Marinho)

Dispõe sobre a extinção do instituto
da enfiteuse em imóveis urbanos e dá
outras providências; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, contra os votos dos De
putados José Dirceu, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Professor Luizinho, Marcos Ro
Um, Waldir Pires e José Genoíno (Rela
tor: Deputado Léo Alcântara).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - Art. 24, 11)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial

11 - Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação:

-termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica extinta a enfiteuse aplicada a imóve

is urbanos, públicos e particulares, cabendo aos forei
ros a remição dos aforamentos mediante a aquisição
do domínio direto.

Art. 2° Os bens públicos serão resgatados con
forme a legislação especial dos imóveis da União.

Art. 3° A remição dos aforamentos dos bens par
ticulares será feita na conformidade do que dispuse
rem os respectivos contratos.

Parágrafo único. Quando não existir cláusula
contratual, serão adotados os critérios e base vigen
tes na legislação especial dos imóveis da União.

Art. 4° Remido o foro, o antigo titular do domínio
direto deverá, no prazo de noventa dias, sob pena de
responsabilidade, confiar à guarda do registro de imó
veis competente toda a documentação a ele relativa.

Art. 5° Os direitos dos atuais ocupantes inscri
tos, com expectativa de direito ao aforamento, ficam
assegurados mediante a celebração de contratos de
cessão de uso onerosa, por prazo indeterminado.

Art. 6° A extinção da enfiteuse de que trata esta
lei não se aplica aos terrenos de marinha e seus
acrescidos, situados na faixa de segurança, a partir
da orla marítima.

Art. 7° Esta lei entrará em vigor 30 (trinta) dias
após a sua publicação.

Justificação

O legislador constituinte de 1988, sensível à ob
solescência do instituto da enfiteuse, não apenas dei
xou margem à lei ordinária para que o extinguisse
como delineou a maneira pela qual deveria fazê-lo,
ressalvando, somente, os terrenos de marinha e seus
acrescidos (art. 49 do ADCT).

O instituto, conquanto tenha contribuído para o
desenvolvimento de muitos centros urbanos, estimulan
do a colonização de áreas incultas e o aproveitamento
de terrenos não edificados, hoje não mais se sustenta.

A enfiteuse é o mais amplo dos direitos reais so
bre coisas alheias. O senhorio conserva pouco mais do
que o nome de dono, ao passo que o enfiteuta é quem
realmente explora a coisa, tornando-a útil e valiosa. Ao
senhorio resta o direito ao foro (anual) e ao laudêmio.

O foro é a contraprestação devida pelo enfiteuta,
sendo que o não pagamento do mesmo, por determi
nado prazo, dá lugar à extinção do aprazamento com a
consolidação do domínio nas mãos do senhorio.

O laudêmio é a importância devida ao senhorio,
pelo foreiro, cada vez que transferir o domínio útil por
venda ou dação em pagamento (alienação onerosa).

Salta aos olhos, portanto, o caráter exploratório
do instituto. Infelizmente, contudo, a enfiteuse ainda
se faz bem presente entre nós. Tanto os terrenos de
domínio público como aqueles de domínio particular
serviram de base para contrato de enfiteuse.

O inconformismo com a sobrevida do instituto
não é novo. A Revista Forense, vol. 118, p. 48 (edição



Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias
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de julho de 1948), já trazia considerações de ilustre . LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
causídico sobre a matéria: COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-

. CeDI
"O que surpreende a quem estuda o

instituto da enfiteuse, também denominado CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
aforamento ou emprazamento, é o fato de DO BRASIL - 1988
que, até hoje, tenha vigorado em nossas
leis, quando, de há muito, devera ter sido
recolhido ao museu das coisas inúteis e in
convenientes aos interesses sociais."

Comentário duro, porém correto, ao qual se
soma o de ilustre advogado do Distrito Federal, Hari
berto de Miranda Jordão (na mesma edição da Re
vista Forense, p. 319):

"O século já não mais comporta a so
brevivência de instituto ... que vai de encon
tro até ao preceito divino ao chancelar como
legitima a exploração do suor alheio."

O projeto de lei que ora apresentamos à consi
deração dos nobres pares extingue a enfiteuse em
imóveis urbanos, públicos e particulares. É nessa
sede que se encontra a maior parte dos aforamentos,
sujeitando as transações imobiliárias ao odioso paga
mento do laudêmio. Ficam ressalvados os terrenos de
marinha, porquanto a extinção da enfiteuse sobre
eles aplicada depende de emenda à Constituição,
anotando-se já estar em tramitação a PEC de nO
603/98 sobre o assunto.

Os bens públicos serão resgatados conforme a
legislação especial dos imóveis da União (a remição
seria feita, hoje, pela importância correspondente a
17% do valor do domínio pleno do terreno, nos termos
do art. 123 do Decreto-Lei nO 9.760/46). Quanto aos
bens particulares, a remição se dará de acordo com
as disposições de cada contrato (as quais, por vezes,
remetem à aplicação do art. 693 do Código Civil) ou, à
falta destas, nos termos da legislação aplicável aos
imóveis da União.

Os atuais ocupantes inscritos com expectativa de
direito ao aforamento terão seus direitos assegurados
mediante a celebração do contrato de cessão de uso
onerosa, seguindo-se a orientação da Lei nO 9.636/98,
art. 17.

Aprovado o projeto, as disposições do Código Ci
vil sobre o instituto aplicar-se-ão somente à enfiteuse
em imóveis rurais de particulares, haja vista que o co
mando do art. 49 do ADCT se dirige aos imóveis urba
nos, objeto sobre o qual nos debruçamos no momento.

Contamos com o decisivo apoio desta Casa.
Sala das Sessões, 13 de junho de 2000. - Adol

fo Marinho.

Art. 49. A lei disporá sobre o instituto da enfiteu
se em imóveis urbanos, sendo facultada aos foreiros,
no caso de sua extinção, a remição dos aforamentos
mediante aquisição do domínio direto, na conformida
de do que dispuserem os respectivos contratos.

§ 1° Quando não existir cláusula contratual, se
rão adotados os critérios e bases hoje vigentes na le
gislação especial dos imóveis da União.

§ 2° Os direitos dos atuais ocupantes inscritos fi
cam assegurados pela aplicação de outra modalida
de de contrato.

• § 2° regulamentado pela Lei n09.636, de 15-5-98.

§ 3° A enfiteuse continuará sendo aplicada aos
terrenos de marinha e seus acrescidos, situados na
faixa de segurança, a partir da orla marítima.

§ 4° Remido o foro, o antigo titular do domínio di
reto deverá, no prazo de noventa dias, sob pena de
responsabilidade, confiar à guarda do registro de imó
veis competente toda a documentação a ele relativa.

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

lEI N° 3.071 , DE 10 DE JANEIRO DE 1916

Código Civil

PARTE ESPECIAL

LIVRO 11
Do Direito das Coisas

TíTULO 111
Dos Direitos Reais sobre Coisas Alheias

CAPíTULO 11
Da Enfiteuse



Dispõe sobre os bens imóveis da
União e dá outras providências.

TíTULO 11
Da Utilização dos Bens Imóveis da União
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Art. 693. Todos os aforamentos, inclusive os DECRETO-lEI N° 9.760, DE 5 DE
constituídos anteriormente a este Código, salvo acor- SETEMBRO DE 1946
do entre as partes, são resgatáveis 10 (dez) anos de
pois de constituídos, mediante pagamento de um lau
dêmio, que será de 2,5% (dois e meio por cento) so
bre o valor atual da propriedade plena e de 10 (dez)
pensões anuais pelo foreiro, que não poderá no seu
contrato renunciar ao direito de resgate, nem contrari
ar as disposições imperativas deste Capítulo.

• Artigo com redação determinada pela Lei n° 5.827, de
23-11-72.

lEI N° 9.636, DE 15 DE MAIO DE 1998

Dispõe sobre a regularização, admi
nistração, aforamento e alienação de bens
imóveis de domínio da União, altera dispo
sitivos dos Decretos-leis nOs 9.760, de 5
de setembro de 1946, e 2.398, de 21 de de
zembro de 1987, regulamenta o § ~ do art.
49 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, e dá outras providências.

CAPiTULO I
Da Regularização e Utilização Ordenada

SEÇÃO V
Dos direitos dos ocupantes regularmente

inscritos até 5 de outubro de 1988

Art. 17. Os ocupantes regularmente inscritos até 5
de outubro de 1988, que não exercerem a preferência
de que trata o art. 13, terão os seus direitos e obriga
ções assegurados mediante a celebração de contratos
de cessão de uso onerosa, por prazo indeterminado.

§ 1° A opção pela celebração do contrato de
cessão de que trata este artigo deverá ser manifesta
da e formalizada, sob pena de decadência, observan
do-se os mesmos prazos previstos no art. 13 para
exercício da preferência ao aforamento.

§ 20 Havendo interesse do serviço público, a
União poderá, a qualquer tempo, revogar o contrato
de cessão e reintegrar-se na posse do imóvel, após o
decurso do prazo de noventa dias da notificação ad
ministrativa que para esse fim expedir, em cada caso,
não sendo reconhecidos ao cessionário quaisquer di
reitos sobre o terreno ou a indenização por benfeitori
as realizadas.

§ 30 A qualquer tempo, durante a vigência do
contrato de cessão, poderá o cessionário pleitear no
vamente a preferência à aquisição, exceto na hipótese
de haver sido declarado o interesse do serviço público,
na forma do art. 5° do Decreto-Lei n° 2.398, de 1987.

CAPrTUlO IV
Do Aforamento

SEÇÃO V
Da Remissão

Art. 123. A remição do aforamento será feita
pela importância correspondente a 17% (dezessete
por cento) do valor do domínio pleno do terreno.

• Artigo com redação dada pela Lei n09.636. de 15-5-98.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
EDEREDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI ~ 3.215/00

Nos termos do art. 119, caput, e inciso I do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução n° 10/91, oSr. Presidente·
determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões, de prazo para recebimento de emen
das a partir de 16-8-00, por cinco sessões. Esgotado
o prazo, não foram apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 23 de agosto de 2000. - Sér
gio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

I - Relatório

A proposição em tela pretende extinguir o insti
tuto da enfiteuse com relação a imóveis urbanos, es
tabelecendo procedimentos para a remição do afora
mento, ressalva o aforamento que diz respeito aos
terrenos de marinha e seus acrescidos, situados na
faixa de segurança, a partir da orla marítima.

Alega o ilustre autor que, devido à obsolescên
eia do instituto da enfiteuse, a Constituição de 1988
não apenas deixou margem à lei ordinária para que o
extinguisse como delineou a maneira pela qual deve-
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ria fazê-lo, ressalvando somente os terrenos de mari
nha e seus acrescidos (art. 49 do ADCT).

Afirma que o instituto tem caráter exploratório.
Já não é de hoje o inconformismo com a sobrevida da
enfiteuse. Traz à baila considerações de 1948 de ju
ristas que preconizam a sua extinção.

Não foram apresentadas emendas ao projeto,
no prazo.

Cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, nos termos regimentais, apreciar a
proposição em sua constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e mérito, sendo tal competência
conclusiva.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A proposição afigura-se-nos constitucional, pois
a iniciativa da matéria compete a qualquer parlamen
tar, e, também, por atender o mandamento esposado
no art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.

Ajuridicidade, em vista do acima exposto, está
resguardada.

A técnica legislativa é boa, embora pudesse ser a
matéria do projeto inserida no corpo do Código Civil,
em observância à Lei Complementar n° 95, de 26 de
fevereiro de 1998, mas por tratar de assuntos diversos
que não somente da enfiteuse de imóveis particulares
deve ser resguardada em legislação esparsa.

No mérito, somos pela aprovação.

De há muito tempo clama a nossa doutrina e a
nossa consciência jurídica e social pela extinção do
instituto da enfiteuse. .

Como nos preconiza Caio Mário da Silva Perei
ra, em suas Instituições de Direito Privado, Ed. Fo
rense, vol. IV,

"A enfiteuse é um direito real que tem
sofrido diversas vicissitudes, enfrenta oposi
ções várias e tende a desaparecer."......

"Sem embargo disto, tem sofrido mani
festações contrárias, especialmente em ra
zão de conservar privilégios e benefícios
como fonte enorme de vantagens a tftulo de
sua transferência inter vivos (cobrança de
laudêmio, como adiante ser verá)..."

"No Direito francês, a enfiteuse vem so
frendo combate desde a era revolucionária,
com a abolição da perpetuidade nas leis de 9
Messidor do Ano 11 e 11 Brumário do Ano VIII.
O Código de Napoleão não a contemplou... ."

"No Direito alemão, conhecida anterior
mente ao BGB de 1896, neste não encontrou
abrigo, como, aliás, a maioria das formas he
reditárias e feudais do Direito germânico."

Muito embora reconheçamos que a lei nova
não pode atingir situações pretéritas, constituídas
segundo as leis vigentes, o que se caracterizaria por
um ato jurídico perfeito (art. 5°, inciso XXXVI). a ver
dade é que a própria Constituição Federal, no art.
49 do ADCT, já traz os delineamentos para a extin
ção da enfiteuse que onera os imóveis urbanos.

Por ser um direito real que explora e exaure o
suor alheio, que encontrou a sua razão de ser na
pré-história de nosso Direito Civil, entenda-se as ve
lhas Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas,
de cunho eminentemente feudal, que traziam privilé
gios aristocráticos, tal instituto deve ser banido para
sempre de nosso ordenamento jurídico.

Voto, deste modo, pela constitucionalidade, juri
dicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação do Projeto de Lei n° 3.215, de 2000.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Leo Alcântara, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra os votos dos Deputados José Dirceu, Luiz
Eduardo Greenhalgh. Professor Luizinho, Marcos Ro
lim, Waldir Pires e José Genoíno, pela constitucionali
dade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.215/00, nos ter
mos do parecer do Relator, Deputado Léo Alcântara.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Inaldo Leitão, Presidente; Zenaldo Coutinho e Osmar
Serraglio, Vice-Presidentes; André Benassi, Custódio
Mattos, Fernando Gonçalves, Murilo Domingos, Nel
son Marchezan, Nelson Otoch, Nelson Trad, Ricardo
Ferraço, Ronaldo Cezar Coelho, Zulaiê Cobra, Aldir
Cabral, Antônio Carlos Konder Reis, Jaime Martins,
Moroni Torgan, Paes Landim, Paulo Magalhães, Regi
naldo Germano, Vilmar Rocha, Coriolano Sales, Geo
van Freitas, José Priante, Mendes Ribeiro Filho. Re
nato Vianna, José Dirceu, José Genoíno, Luiz Eduar
do Greenhalgh, Marcos Rolim, Augusto Farias, Ger
son Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Alexandre Cardoso,
José Antônio Almeida, Sérgio Miranda, Fernando Co
ruja, José Roberto Batochio, Luciano Bivar, Léo
Alcântara, Cláudio Cajado, Luís Barbosa, Mauro Be
nevides, Nelo Rodolfo, Osvaldo Reis, Professor Luizi
nho, Ary Kara e Dr. Benedito Dias.

Sala da Comissão, 24 de abril de 2001. -Inaldo
Leitão, Presidente.



Requer, na forma do art. 132, § 2°,
do Regimento Interno, que o Projeto de
Decreto Legislativo n° 869-A, de 2001,
seja apreciado pelo Plenário.

(Publique-se. Submeta-se ao Plenário.)

Sr. Presidente,
Com base no artigo 132, § 2°, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, vimos por meio
deste recorrer ao Plenário contra a apreciação conclu
siva da Mensagem TVR n° 59/00, que submete à apre
ciação do Congresso Nacional o ato constante do de
creto de 2 de junho de 2000, que outorga concessão à
Fundação Nagib Haickel, para executar serviço de ra
diodifusão de sons e imagens, discutida e votada nos
termos do artigo 58 da Constituição Federal pela Co
missão de Ciência e Tecnologia em sua reunião ordi
nária do dia 28 de março de 2001 ,conforme anunciado
no Diário do Congresso Nacional, Seção .... de .......
e nos artigos 24, inciso V, § 2°, e 115, inciso I.

Justificação

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 10 do art. 223 da Constituição Federal,
o Excelentfssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Sr. Minis
tro das Comunicações, o ato que outorga concessão
à Fundação Nagib Haickel, para executar, pelo prazo
de 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de São Luís,
Estado do Maranhão.

OSr. Ministro de Estado das Comunicações sub
mete à consideração do Presidente da República o
projeto de decreto que trata da outorga de concessão
à Fundação Educativa e Cultural João Soares Leal So
brinho, na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais; à
Fundação Nagib Haickel, na cidade de São Luís, no
Maranhão; e à Fundação Cultural Santa Bárbara, na
cidade de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Foi designado como relator na Comissão de
Ciência e Tecnologia da Câmara o Deputado íris Si
mões, que opinando sobre os aspectos técnicos e for-
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RECURSO N° 144, DE 2001 mais da matéria submetida ao exame desta Comis-
(Contra Decisão Conclusiva de Comissão) são, nos termos do inciso 11, alínea h, do art. 32 do Re-

(Do Sr. Waher Pinheiro e Outros) gimento Interno, emitiu voto pela homologação do ato
do Poder Executivo.

A outorga de permissão, concessão e autoriza
ção para executar serviço de radiodifusão sonora e de
sons e imagens está admitida na alfnea a, inciso XII,
do art. 21 , da Constituição Federal.

Está, também, estabelecida na Constituição, em
seu art. 223, a atribuição para que o Poder Executivo
possa outorgar concessão, permissão e autorização
para o referido serviço, ao mesmo tempo em que con
diciona a eficácia do correspondente ato à delibera
ção do Congresso Nacional.

A outorga do Poder Público, para a execução de
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins
educativos, é regulada pelo Decreto n° 52.795, de 31
de outubro de 1963, com a redação do Decreto n°
91.837/85. De acordo com esses instrumentos jurídi
cos, a outorga de concessão para execução de serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva
mente educativos, independe de edital. Também são
aplicáveis ao serviço de radiodifusão educativa o Códi
go Brasileiro de Telecomunicações, a Lei n°4.117/62, o
Decreto-Lei n0236/67, Decreto nO 2.1 08/96 e a Portaria
Interministerial n° 651/99 (MEC/MC).

Desde 1994, o Governo Federal tem afirmado
que o processo Iicitatório de emissoras de rádio e te
levisão não mais repetiria o ciclo histórico, "em que as
concessões de meios de comunicação de massa
eram um poderoso trunfo político que o Governo usa
va para arregimentar e agradar aliados".

Já em 1997, o então Ministro Sérgio Motta afir
mava que 'iodo o serviço de radiodifusão no País
será outorgado por critérios públicos e transparen
tes". Embora tendo que, em seguida, comparecer à
Câmara dos Deputados, para prestar esclarecimen
tos sobre a denúncia de compra de deputados na vo
tação da reeleição, feita por um jornal, o Ministro Mot
ta denunciava que não mais se repetiriam os costu
mes no Ministério que, de 1987 a 1988, distribuiu 168
emissoras de rádio e TV para empresas ligadas a 91
parlamentares federais, 88 dos quais ajudaram a
aprovar a emenda que deu cinco anos de mandato
presidencial a José Sarney.

Este ano, a revista Carta Capital, em sua edi
ção do dia 21 de junho, denunciou que renasceu um
símbolo no Governo FHC: o balcão de concessões de
emissoras de rádio e televisão. A revista denunciou
que o Decreto n°3.451, de 9 de maio de 2000, em seu
artigo 47, transformava canais do PBRTV para o cor
respondente Plano Básico de Distribuição de Canais



"

Mais adiante, assim dispõe o Decreto n°
236/67:

11 - estações radiodifusoras de som e
imagem - 10 em todo o território nacional,
sendo no máximo 5 VHF e 2 por estado.

"Art. 12. Cada entidade só poderá ter
concessão ou permissão para executar ser·
viço de radiodífusão, em todo o País, dentro
dos seguintes limites:

Art. 14. Somente poderão executar
serviço de televisão educativa:

ala União;
b) os estados, territórios e municípios;
c) as universidades brasileiras;
d) as fundações constituídas no Brasil,

cujos estatutos não contrariem o Código
Brasileiro de Telecomunicações.

§ 1° As universidades e fundações de
verão, comprovadamente, possuir recursos
próprios para o empreendimento.

§ 2° A outorga de canais para a televi
são educativa não dependerá da publicação
do edital previsto no artigo 34 do Código
Brasileiro de Telecomunicações.

O Estado do Maranhão, para o qual é solicitada
essa concessão, já tem sediada na sua capital, São
Luís, um canal de televisão educativa, a TVE do Ma
ranhão - canal 2 - que fornece programação escolar
ao ensino forma', preenchendo o espaço aberto pela
carência de professores nas escolas públicas de 58 à
aa séries do 1° Grau, atendendo aos alunos da capital
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d~ Televisão ~em, ~equer, passar p~lo Congresso.Na- e de diversos municípios do interior. Por sua vez, pro.
c/onal. Ou ,seJa, ma.s de 5. 636 re~etldora~ de serv.ços duz e veicula programas referentes a todas as discipli-
de sons e Imagens (RTV) de atuais autorizadas pode- nas do currículo das quatro últimas séries do 1° Grau
rão transformar-se em concessionárias geradoras além de módulos jornalísticos, desportivos e cUlturai~
educativas. Com a possibilidade da abertura ao capi- e de capacitação de recursos humanos. Também ela-
tal estrangeiro em até 30%, essas emissoras podem bora e imprime livros, textos e cademos de atividades
passar a valer muito dinheiro. É verdade que emisso- que, juntamente com os programas instrucicnais, são
ras educativas não têm fins lucrativos, dizia a matéria utilizados em mais de 70 escolas, em 30 municípios,
da Carta Capital. Assim como a TV Gospel, vincula- como apoio ao ensino regular de aproximadamente
da à Fundação Trindade e a Fundação Médico-Hospi- 26.000 estudantes da rede estadual local.
talar, de Sérgio Naya, também não tinham fins lucrati- A situação do Estado, no que diz respeito às
vos, concluía a revista. práticas fisiológicas para obtenção de concessões e

O Decreto n° 236, de 28 de fevereiro de 1967, autorizações de rádio e televisão, aí incluídas as RTV,
publicado no Diário Oficial da União da mesma data, não foge à regra. Em 1997, o grupo político que con-
em seu artigo 12, assim trata da concentração da pro- trela o Estado do Maranhão, há mais de três décadas,
priedade: já detinha uma vasta rede de comunicação, o Sistema

Mirante de Comunicação, e havia sido autorizado
pelo Ministério das Comunicações a instalar mais
quatro retransmissores no Estado. Hoje, 7 emissoras
estão nos nomes dos filhos do ex-Presidente da Re
pública, bem como seu grupo político detém a propri
edade de mais de 60 emissoras de rádio e televisão
no Estado. Além disso, das 26 RTV distribuídas para
políticos maranhenses, 21 foram entregues a inte
grantes do mesmo grupo político. No Cadastro do Mi
nistério das Comunicações, publicado em 16-2-00,
também consta que seu aliado, o ex-Deputado Fede
ral Joaquim Elias Nagib Pinto Haickel, é sócio da TV
ltapecuru Limitada e da TV Maranhão Central limita
da e da Rádio FM Maranhão Central; tendo seu irmão,
Nagib Haickel Filho, como diretor dessas emissoras.
Esse Estado possui 21 canais de uso, 193 vagos e 5
em concorrência para o serviço de radiodifusão em
FM comercial. Para o serviço de FM Educativa possui
3 canais em uso, de um total de 18. Em OM (AM) es
tão ocupados 38 canais, sendo 22 vagos e 3 em con
corrência. Para exploração dos serviços de sons e
imagens (TV comercial), o Estado tem 13canais, sen
do que, deste total, 9 estão concedidos e 4 vagos. No
plano básico de distribuição de canais de televisão, o
Estado tem 3 canais para TV educativa, estando um
em uso, possuindo vagos os canais 15E e 2+E.

É com base nesse Plano Básico de Distribuição
de Canais de Televisão que a Fundação Nagib Haic
kel solicitou ao Ministério das Comunicações outorga
para executar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com finalidade exclusivamente educativa, na ci
dade de São Luís, no canal 15E.

Para que o processo possa ser considerado perfei
tamente instruido deve estar de acordo com o Código
Brasileiro de Telecomunicações, o Decreto-Lei n0236/67
(arts. 13, 14 e 15), Regulamento dos Serviços de Radic-



"Cumpre ressaltar que os pedidos se
encontram devidamente instruídos, de acor·
do com a legislação aplicável, demonstran
do possuírem as entidades as qualificações
exigidas para a execução do serviço."

Para executar serviços de radiodifusão com fins
exclusivamente educativos a Fundação Nagib Haic
kel precisa estar juridicamente constituída. Além dis
so, a entidade deve apresentar prova da disponibilida
de de recursos próprios, dentre eles recursos técni
cos e financeiros destinados ao empreendimento,
bem como deve demonstrar que o serviço será exe
cutado sem finalidade comercial, isto é, com fins ex
clusivamente educativos e culturais (art. 14, § 1°, do
Decreto n° 236/1967).

No ofício dirigido ao Ministro das Comunica
ções, o representante legal da Fundação Nagib Haic
kel declarou, às fls. 17, do processo ora analisado,
que o projeto de implantação da televisão educativa é
de autoria do então Deputado Joaquim Haickel e que,
quando Secretário-Adjunto de Assuntos Políticos e
de Educação do Maranhão, não pode implementá-lo
por não ter tido meios técnicos e que "Cansados da
cegueira governamental, tanto a nível Estadual e até
Federal, pois chegamos a procurar os Ministros Sér
gio Motta e Paulo Renato, que além de pouco enten
derem (sic) , pouca importância deram ao projeto..."
vem apelar ao Ministro das Comunicações, Sr. Pi
menta da Veiga, aguardando, inclusive, poder recu
perar financeiramente seu investimento.

O projeto educacional encaminhado ao Ministério
das Comunicações, para obtenção da outorga, base
ia-se na participação conjunta do MEC, por meio da
Fundação Roquete Pinto, da Telebrás, por meio da
Embratel, do Governo do Estado do Maranhão, por
meio da Secretaria de Educação e do Serviço de
Imprensa e Obras Gráficas do Estado, o Sioge. Para
isso, a Secretaria de Educação do Estado do Maranhão
deverá entrar com parte dos recursos financeiros e a
mão-de-obra (mais de 80%) do projeto; a TV Educativa
do Maranhão deverá arcar com a estrutura física de es
túdio, equipamentos, produção etc; o Sioge produzirá e
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difusão e com a redação do Decreto n° 2.1 08196 (§ 1° do comercializará fascículos, livros e cadernos; a Secreta-
art. 13, §3°doart. 14,§§1°,4°,Soe6°doart. 1S)eaPor- ria de Comunicação fará a produção jornalística; e a
taria Interministerial nO 651/99 (MEC/MC). Embratel colocará à disposição material, pessoal e tec-

Neste sentido, a Fundação Joaquim Haickel nologia. Enfim, a Fundação projeta a grosso modo (sic)
apresentou a documentação constante do processo alguns VTS, câmeras, pessoal, um UP L1NK, um trans-
nOS3000.004247/99, encaminhado ao Congresso Na- ponder no satélite (sic) para ser um sucesso "técnico,
cional, por meio da Mensagem do Executivo n° 827/00, educacional e político". A viabilidade é assim demons-
ora sob analise desta CCTCI. Na sua Exposição de trada às fls. 33, 39 e 40 do processo ora analisado: o
Motivos, o Ministro das Comunicações, assim afirma: custo de pessoal já existe; o material da TVE - MA equi

vale a R$SOO.OOO,OO; o custo de um UP L1NK e linca·
gens (sic) não supera R$3.000.000,00, de forma que,
no primeiro ano, o projeto deve consumir, fazendo-se
"uma continha rápida", o equivalente a R$4.500.000,OO.
O que o "estudo de viabilidade técnico econômico" não
prevê é que a Embratel é uma empresa privada desde
1998, que o Sioge foi extinto pelo Governo do Estado do
Maranhão, que não há recursos no orçamento do Esta
do do Maranhão, tampouco na TVE do Maranhão. Além
disso, o projeto não conseguiu demonstrara viabilidade
da geração da grade de programação via Internet, a
partir dos estúdios do Centro de Ensino Unificado 
CEUMA, uma instituição de ensino de grau superior, de
propriedade do ex-Deputado Federal Mauro Fecury,
conforme apresentado as fls. 43 a 47 deste processo.

Enfim, não existem recursos financeiros para a
cobertura do projeto. Não há viabilidade técnica para
a sua implantação haja vista a extinção do SIOGE, a
privatização da Embratel, a não alocação de recursos
orçamentários, a impossibilidade da utilização de
pessoal da TVE Maranhão dentre outros.

Portanto, totalmente em desacordo com o § 1°
do Art. 14 do Decreto n0236/67, tomando-se inconce
bível a homologação da concessão pleiteada.

É importante ressaltar que não se trata apenas
de um formalismo, o que já seria suficiente para a re
jeição da homologação, mas uma condição impres
cindível já que não dispondo de recursos próprios
para prover a geração e a execução das atividades
concedidas haveria a tendência de a Fundação bus
car financiamentos na iniciativa privada, comprome
tendo potencialmente o conteúdo educativo que ca
racteriza esta atividade, como já há inúmeras denún
cias com relação a esta prática, possibilitando a práti
ca de atividades comerciais pelas mesmas.

Ao apreciarmos ato do Poder Executivo que ou
torga concessão para a execução de serviços de radi
odifusão em sons e imagens (TV) não poderfamos dei
xar de levantar que a legislação que trata desses servi
90S está defas.;tda, não assegurando a superação dos
Interesses particulares, tampouco a garantia do.exercí
cio dos direitos de toda a sociedade. Ainda é a Lei n°
4.117, de 1962, - o Código Brasileiro de Telecomuni
cações - que disciplina o serviço de rádio e TV. Por 00-
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tro lado, como bem demonstra este PL ora analisado, é .de nossa sociedade, não consegue cumprir a pro-
preciso considerar que mesmo as análises das con- messa de produzir uma nova e, essa sim, necessária
cessões e permissões das emissoras de radiodifusão nova regulamentação para a televisão e o rádio no
passam pelo Congresso sem haver uma grande deba- Brasil. E não consegue porque é tíbio ao extremo di-
te sobre a democratização da comunicação e o direito ante do poder do empresariado de radiodifusão, em
de todo cidadão informar e ser informado. especial diante da Rede Globo de Televisão, em que

Sabe-se, também, que o Poder Executivo, há qua- pese~ as manifestações do Ministro P~menta d~ Vei-
se quatro anos, está elaborando um anteprojeto de le- ga, feitas n~sta Ca~, de que prete!1dla_encaminhar
gislação para o conjunto do setor de comunicação ele- um anteprojeto de .Iel par~ a comunlcaçao de massa
trônica - a Lei Geral de Comunicação Eletrônica de ao Congresso Nacional ainda neste ano.
Massa. Ocorre que até o presente momento esse ante- Enquanto isso, nossa sociedade, em especial
projeto, que já está na sua 63 versão, sequer foi discuti- nossas crianças e nossos jovens, permanecem à mer-
do com a sociedade civil e com o Congresso Nacional. cê de um sistema de radiodifusão, com destaque para a

Todos que acompanharam o difícil controvertido televisão que, salvo as exceções que ~ó fazem .confi~-
. _ . _ " mar a regra, leva ao ar uma programaçao de muito bal-

processo de ~1~UssaO da comunrcaçao SOCial, dura,nt~ o xa qualidade, cuja dependência absoluta da lógica co-
p~rfodo constituinte de 1987-1986, sa~em que a eXl~en- mercial e consumerista, só poderia mesmo nos brindar
cla de passagem pelo Congresso NaCional, dos pedidos diariamente com exibições de violência, de apelo gratui-
de outorgas de rádio e televisão - já aprovados pelo Exe- to ao sexo, de exploração da ingenuidade humana.
cutivo -, somen.te ~e ~?rnou impositiva depois que fICOU Mas, tão grave quanto a ausência de mecanis-
comprovada a InViabilidade, naquele momento, de um mos regulatórios capazes de coibir esses abusos de
órgão regulador autônomo, que equilibrasse o excesso programação, é a ausência de dispositivos legais que
de poder que o Executivo mantinha com as concessões coíbam também a concentração da propriedade de
de radiodifusão. Embora tenha sido proposto a criação emissoras de rádio e televisão, na mão de meia dúzia
de um órgão independente do Ministério das Comunica- de gru~os familiares, ~Ié~da p~opri~dad~ ?e difere~-
ções, a quem caberia a formulação das políticas nacio- t~s meios ~~ comunlcaçao - JornaiS, radlos, televl-
nais de comunicação, o texto constitucional diSpôs sobre so~s, televlsoes a ~abo - pelo ~esmo grupo ~~pre-
a criação do Conselho de Comunicação Social como s~nal, .~a mesm~ CIdade. Meca~lsmos .regulat?r1os,e

_ .. . _' diSPOSItIVOS legaiS que, nunca e demaiS enfatizar, Já
um órgao aUXIliar do ~ng~esso NaCional. Nao obsta~te, poderiam estar sendo postos em prática, caso o Con-
o_acordo.que levo~ à .~na~o do ~onselho de Comu~rca- gresso Nacional, pela sua maioria conservadora, não
çao ~Ial, po~ ~Ig~iflcatlvas ent~ade~ repre~ntatlva~ estivesse bloqueando, há oito anos, a instalação do
da SOCIedade CIVil; nao obstante a imediata sançao presl- Conselho de Comunicação Social, previsto em nossa
dencial; não obstante ter sido o Conselho incluído como Constituição e já regulamentado por lei.
im~rtante .instância deliberativa na Lei n° 8.9~7/9~ -: a Portanto, é fundamental que aproveitemos a
LeI do SelVlço de TV a Cabo - até o momento nao fOllns- apreciação de mais um ato de outorga do Poder Exe-
falado peja mesa diretora do Senado Federal. cutivo, para a execução de um serviço de radiodifu-

Como todo o Brasil sabe o setor das comunica- são, para que sejam, imediatamente, retomadas as
ções passou nos últimos cinc~ anos por transforma- d~scussões sobre a. d~mo~ratização das c<?munica-
ções radicais. Tudo começou com a quebra do mono. çoes, bem c~m? ~eJa Imedlatame~te_cumprido o art.
pólio estatal das telecomunicações em 1995 vindo 224 da Constltul9ao ~edera~ que dlspoe sobre o Con-

. . ' . ' selho de Comunrcaçao Social.
em segUida a abertura da telefonra movei celular e dos , _ . .
serviços de satélites ao capital privado um ano depois. _ Conslderan~o" qu.e a Fu~daçao Naglb Halckel

,. _ ' nao cumpre as eXlgenclas previstas no § 10, do Art. 14
O passo seg~lnte!Ol a aprovaçao deu~ lei gera~para do Decreto n° 236/67, que regula a matéria, e consi-
as telecomunlcaçoes, em.1997, qu.e C~IOU ~m órgao re- derando a relevante competência desta Casa, no que
g~lador, a Anat~r, e autorizou a ~r1V~tlz~çao ~~ todo o diz respeito ao controle dos atos do Poder Executivo,
S~stema Telebra.s, em 1998. Pnvatlzaçao, ah~s, que, neste caso, de relevante caráter social, já que envolve
nao obstante seja, por ora, fato consumado, ainda há aspectos educativos e culturais, requeremos a esta
de merecer no futuro um processo de auditoria capaz Casa a apreciação em plenário para a posterior rejei-
de revelar os imensos prejuízos impostos ao patrimô- ção da homologação da outorga para concessão que
nio público por um governo submisso aos interesses objetiva a execução de serviços de radiodifusão de
estrangeiros e, por isso, nacionalmente irresponsável. sons e imagens pela Fundação Nagib Haickel.

Governo que, se foi capaz de produzir tantas, Sala das Sessões, 30 de maio de 2001. - Depu-
profundas e, no meu entender, lesivas, mudanças tado Walter Pinheiro, Uder do Partido dos Trabalha-
nesse setor tão estratégico para o desenvolvimento dores.
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Conferência de Assinaturas
Página: 001

Tipo da Proposição:

Autor da Proposição:

REC

WALTER PINHEIRO E OUTROS

Data de Apresentação: 30/05/01

Ementa: Contra a apreciação conclusiva da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e lnfonnática sobre a Mensagem TVR
n° 59/00, que submete àapreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 2 de junho de 2000, que outorga
concessão à Fundação Nagib Haickel, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas: ,Confirmadas 0591

INão Conferem 004'
IFora do Exerclcio OOO!

II--~.....;ep,-e_ti_da_s__-+-_ 001 i
Il1eglveis 0001
II-R-'et'-ir-ad-a~s---r--o'õõJ

Assinaturas Confirmadas
1 ADÃOPRETfO PT RS

2 ALDO REBELO PCdoB SP

3 ALOIZIO MERCADANTE PT SP

4 ANACORSO PT RS

5 ANGELA GUADAGNIN PT SP

6 BABÁ PT PA

7 CARLlTO MERSS PT se
8 CARLOS SANTANA PT RJ

9 CLOVIS ILGENFRITZ PT RS

10 DJALMAPAES PSB PE

11 DR. ROSINHA PT PR

12 EVANDRO MILHOMEN PSB AP

13 FERNANDO CORUJA PDT se
14 FERNANDO FERRO PT PE

15 FERNANDO GABEIRA PV RJ

16 FERNANDO ZUPPO S.PART. SP

17 GILMAR MACHADO PT MG

18 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

19 HAROLDO LIMA PCdoB BA

20 HENRIQUE FONTANA PT RS

21 IARA BERNARDI PT SP

22 INÁCIO ARRUDA PCdoB CE
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23 IVAN PAIXÃO PPS SE
24 IVAN VALENTE PT SP
25 JAIR MENEGUELLI PT SP
26 JANDIRA FEGHAlI PCdoB RJ
27 JAQUES WAGNER PT BA
28 JOÃO COSER PT ES
~9 JOÃO PAULO PT SP
30 JORGEBITIAR PT RJ
31 JOSÉ PIMENTEL PT CE
32 LUCI CHOINACKI PT SC
33 LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT SP
34 LUIZ SÉRGIO PT RJ
35 LUIZA ERUNDINA PSB SP
36 MARCOS ROllM PT RS
37 MARIA 00 CARMO LARA PT MG
38 MilTON TEMER PT RJ
39 MIRIAM REID PSB RJ
40 NEIVA MOREIRA PDT MA
41 NILSON MOURÃO PT AC
42 ORLANDO DESCONSI PT RS
43 ORLANDO FANTAZZINI PT SP
44 PADRE ROQUE PT PR
45 PAULO DELGADO PT MG
46 PAULO ROCHA PT PA
47 PEDRO CELSO PT DF
48 PEDRO VALADARES PSB SE
49 PROFESSOR LUIZINHO PT SP
50 RICARDO BERZOINI PT SP
51 SALOMÃO GURGEL PDT RN
52 SÉRGIO MIRANDA PCdoB MG
53 TllDEN SANTIAGO PT MG
54 VANESSA GRAZZIOTIN PCdoS AM
55 VIRGíLIO GUIMARÃES PT MG
56 VIVALDO BARBOSA PDT RJ
57 WALDIR PIRES PT BA
58 WALTER PINHEIRO PT BA
59 WELLlNGTON DIAS PT PI

Assinaturas que Não Conferem
1 AVENZOAR ARRUDA PT PB
2 JOSÉ DIRCEU PT SP
3 PEDRO EUGI::NIO PPS PE
4 SOCORRO GOMES PCdoS PA

Assinaturas Repetidas
1 PEDRO EUGÊNIO PPS PE
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Oficio na 90/2001

Brasflia, 4 de junho de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que o Recurso do

Sr. Deputado Walter Pinheiro e Outros, que "Contra a
apreciação conclusiva da Comissão de Ciência e Tec
nologia, Comunicação e Informática sobre a Mensa
gem TVR. na 59/00, que submete à apreciação do
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 2
de junho de 2000, que outorga concessão à Funda
ção Nagib Haickel, para executar serviço de radiodifu
são de sons e imagens', contém número suficiente de
signatários, constando a referida proposição de:

59 assinaturas confirmadas;

4 assinaturas não confirmadas;

1 assinatura repetida.
Atenciosamente, Cláudia Neves C. de Souza,

Chefe.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 869-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 827/00

Aprova o ato que outorga concessão
à Fundação Nagib Haickel, para executar
serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de São Luís, Estado do Mara
nhão; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa, contra os votos dos Deputados
Luiz Eduardo Greenalgh, José Genoíno,
Professor Luizinho e Geraldo Magela (Re
lator: Cep. José Antônio Almeida).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54»

SUMÁRIO

1- Projeto Inicial

11 - Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação:

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 2 de junho de 2000, que outorga concessão a Fun
dação Nagib Haickel para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de São Lufs, Estado do
Maranhão.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De
putado César Bandeira, Presidente.

RTV N° 59, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 827/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 2 de junho de 2000, que outorga con
cessão à Fundação Nagib Haickel, para
executar serviço de radiodifusão de sons
e imagens com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de São Luiz - MA

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art.54»

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49. inciso XII. combinado

com o § 30 do artigo 223. da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 2 junho de 2000, que "Outorga concessão às
entidades que menciona, para executar serviço de ra·
diodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva
mente educativos, e dá outras providências". As enti
dades mencionadas são as seguintes:

1 - Fundação Educativa e Cultural João Soares
Leal Sobrinho, na cidade de Te6filo Otoni - MG:

2 - Fundação Nagib Haickel na cidade de São
Lurs- MA:

3 - Fundação Cultural Santa Bárbara, na cidade
de Cachoeiro do Itapemirim - ES.

Brasllia, 16 de junho de 2000.

EM na 164/MC

Bras(lja, 31 de maio de 2000

Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da outorga de



Junho de 200\ DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 20 29265

concessão às entidades abaixo relacionadas, para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens
(TV), com fins exclusivamente educativos, nas locali
dades e Unidades da Federação indicadas:

• Fundação Educativa e Cultural João Soares
Leal Sobrinho, na cidade de Teófilo Otoni,
Estado de Minas Gerais (Processo n°
53710.001338/99);

• Fundação Nagib Haickel, na cidade de São
LUís, Estado do Maranhão (Processo n°
53000.004247/99);

• Fundação Cultural Santa Bárbara, na cidade
de Cachoeiro do Itapemirím, Estado do Espí
rito Santo (Processo n° 53000.006868/98).

2. De acordo o § 2° do art. 14 do Decreto-Lei n°
236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o § 1° do art.
13 do Regulamento de Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nO
2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá
de edital a outorga cara execução de serviço de radio
difusão com fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos se encon
tram devidamente instruídos, de acordo com a legis
lação aplicável, demonstrando possuírem as entida
des as qualificações exigidas para a execução do
serviço.

4. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado dos Processos Administrativos
correspondentes.

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 2 DE JUNHO DE 2000

Outorga concessão às entidades
que menciona, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providências.

O Vice-Presidente da República, no exercício do
cargo de Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os art. nOs 84, inciso IV, e 223,
caput, da Constituição, e 34, § 1°, da Lei nO 4.117, de
27 de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no
art 14, § 2°, do Decreto-lei n° 236, de 28 de fevereiro
de 1967, e no art. 13. § 1°, do Regulamento dos Servi-

ços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que
lhe foi dada pelo Decreto nO 2.1 08, de 24 de dezembro
de 1996.

Decreta:

Art 1° Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de 15
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão de sons e imagens, com fins exclusivamente
educativos:

I. Fundação Educativa e Cultural João Soares
leal Sobrinho, na cidade de Teófilo Otoni, Estado de
Minas Gerais (Processo n° 53710.001338/99);

11. Fundação Nagib Haickel, na cidade de São Luís,
Estado do Maranhão (Processo n° 53000.004247/99)

111. Fundação Cultural Santa Bárbara, na cidade
de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo
(Processo n° 53000.006868/98).

Parágrafo único. As concessões ora outorgadas
reger-se-ão peso Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis Subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição

Art. 3° Os contratos decorrentes destas conces
sões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data de publicação da deliberação de que
trata o artigo anterior, sob pena de tomarem-se nulos,
de pleno direito, os atos de outorga.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 2 de junho de 2000; 179° da Indepen
dência e 112° da República. - (entra assinatura.)

Aviso n° 1.007 - C. Civil

Em 16 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

ExcelenHssimo Senhor Vice-Presidente da República
no exercício do cargo de Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
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ato constante do Decreto de 2 de junho de 2000, que Portaria Interministerial n° 651, de 15 de abril de
"Outorga concessão às entidades que menciona, 1999.
para executar serviço de radiodifusão de sons e ima- O ato de outorga obedece aos princípios de
gens, com fins exclusivamente educativos, e dá ou- constitucionalidade, especialmente no que se refere
tras providencias". aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten-

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
Casa Civil da Presidência da República. pela homologação do ato do Poder Executivo, na for-

COMISSÃO DE CIt:NCIA E TECNOLOGIA, ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre-
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA sentamos.

Sala da Comissão, 30 de maio2000....; Deputado
I - Relatório íris simões, Relator.

De confonnidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 10 do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga concessão á Fundação Nagib HaickeJ, para
executar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de São Luís, Estado do Maranhão.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão com fins educativos é regula
da pelo Decreto nO 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação do Decreto nQ 2.1 08, de 24 de dezem
bro de 1996. De acordo com estes instrumentos jurí
dicos, a outorga de permissão para execução de ser
viço de radiodifusão com fins exclusivamente educati
vos independe de edital.

No processo em questão, a Fundação Nagib
Haickel atendeu aos requisitas da legislação específi
ca, inclusive no Ato Normativo n° 1, de 1999, desta
Comissão, e apresentou a declaração prevista na

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° DE 2000

Aprova o ato que outorga conces
são á Fundação Nagib Haickel, para exe
cutar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente edu
cativos, ria cidade de São Luís, Estado
do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 10 É aprovado o ato constante do Decreto
de 2 de junho de 2000, que outorga concessão à Fun
dação Nagib Haickel para executar, pelo prazo de 15
(quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusi
vamente educativos, na cidade de São Luís, Estado
do Maranhão.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 30 de agosto de 2000. - De
putado íris Simões, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator Deputado íris Simões à TVR nO 59/00, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apre
senta..

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio
Semeghini, Vice-Presidentes; Alberto Goldman, [ris
Simões, João Almeida, Luiz Piauhylino, Magno Malta,
Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Silas Câmara, Átila
Lira, Josué Bengston, Márcio Fortes, Salvador Zimbal-
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di, Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho, José Rocha, de Decreto Legislativo, tendo a sua manifestação ca-
Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Filho, Neuton ráter terminativo.

Lima, Francisco Coelho, Benito Gama, Hermes Parcia- O projeto atende a todos esses requisitos, sen-
nello, Marçal Filho, Maurllio Ferreira Lima, Nelson Pro- do observado o preceito constitucional (art. 49, item
ença, Pinheiro Landim, Ricardo Lar, Gustavo Fruet, Jo- XII), que estabelece ser competência privativa do
nival Lucas Júnior, Leur Lomanto, Ana Maria Corso Congresso Nacional apreciar os atos de concessão
Babá, Gilrnar Machado, Jorge Bittar, Marcos Afonso, de emissoras de rádio e televisão. Por outro lado, foi
Francisco Silva, Márcio Reinaldo Moreira, Pedro Irujo, apresentado por iniciativa de Comissão técnica com-
Vic Pires Franco, Ary Kara, Alda Arantes, Luiza Erundi- petente, a Comissão'de Ciência e Tecnologia, Comu-
na, Valdeci Paiva, Agnaldo Muniz, Dr. Hélio, Vivaldo nicação e Informática, observando as formalidades
Barbosa, Bispo Wanderval e Oliveira Filho. regimentais pertinentes.

Sala da Comissão, 28 de março de 2001. - De-
Por fim, a proposta está vazada em boa técnica

putado César Bandeira, Presidente.
legislativa.

Diante do exposto, portanto, o voto é pela apro
vação do PDL n° 869, de 2001.

Sala da Comissão, Brasília, 24 de abril de 2001.
- Deputado José Antonio Almeida, Relator.

I - Relatório
111 - Parecer da Comissão

Trata-se de projeto de decreto legislativo apro
vado na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, relativo à Mensagem n° 827/00,
de 2000, que submete ao Congresso Nacional, nos
termos do artigo 49, item XII, da Constituição, ato que
outorga permissão à Fundação Nagib Haickel para
executar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos, no Mu
nicípio de São Lufs, Estado do Maranhão.

Conforme se confere do relatório e voto apre
sentado pelo ilustre Deputado fris Simões (PTB-PR),
àquela Comissão e acolhido por seus pares, a per
missão se deu nos termos do decreto 52.795 de 31 de
outubro de 1963 com a redação dada pelo decreto
2.108 de 24 de dezembro de 1996.

Daf a apresentação do Projeto de Decreto Le
gislativo ora sub examen.

11- Voto

Compete à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, no caso, o exame da constitucionalida
de, da juridicidade e da técnica legislativa do Projeto

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re·
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra os votos dos Deputados Luiz Eduardo Gree·
nhalgh, José Genofno, Professor Luizinho e Geraldo

Magela, pela constitucionalidade, juridicidade e técni·
ca legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nO

869/01, nos termos do parecer do Relator, Deputado
José Antônio Almeida.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio - Vice-Presidente, André Benassi,
Custódio Mattos, Fernando Gonçalves, Nelson Mar
chezan, Nelson Trad, Ricardo Ferraço, Ronaldo Ce·
zar Coelho, Vicente Arruda, Jaime Martins, Moroni
Torgan, Paes Landim, Coriolano Sales, Geovan Frei
tas, Roland Lavigne, Geraldo Magela, José Genofno,
Juiz Eduardo greenhaJgh, Ibrahim Abi-Ackel, Alexan
dre Cardoso, Sérgio Miranda, Alceu Collares, Fernan·
do Coruja, José Roberto Batochio, Bispo Rodrigues,
Léo Alcântara; Juiz Antônio Fleury, Mauro Benevides,
Professor Luizinho, Dr. Benedito Dias, lédio Rosa e
Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, 2 de maio de 2001. - Depu
tado Inaldo Leitão, Presidente.
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RECURSO N° 145, DE 2001 de opinar pelo fim do projeto, mas talvez, no máximo
(Contra Parecer Terminativo de Comissão) propor emendas que o adequassem financeiramente,

(Do Sr. Gilmar Machado e Outros) em que pese entendermos ser o projeto adequado or- .
Recorre, na forma do art. 58, § 3° çamentária e financeiramente.

combinado com o art. 144 do Regimento O Sr. Relator fundamentou seu parecer centrá-
Interno, contra parecer da Comissão de rio com base no artigo 6° da Norma Interna da Comis-
Finanças e Tributação, pela inadequação são de Finanças e Tributação que diz que "é inade-
financeira e orçamentária do Projeto de
Lei n° 2.889-8, de 2000. quada orçamentariamente e financeiramente a pro-

(Publique-se. Subemeta-se ao Plenário) posição que cria ou prevê a criação de fundos com re
cursos da União". Entretanto, o Nobre Relator não in-

Senhor Presidente: dicou quais recursos da União estariam previstos no
Os Deputados abaixo assinados, com base no Projeto, isto por que não os há. O PL não estabelece

art. 132, § 2° do Regimento Interno, recorrem ao Ple- destinação orçamentária obrigatória ao fundo. Os re-
nário contra a apreciação conclusiva pela Comissão cursos que comporão o fundo não têm obrigatoria-
de Finanças e Tributação do Projeto de Lei n° mente origem no orçamento da União, mas das pró-
2.889/2000, que Institui o Fundo de Promoção do prias entidades desportivas e entidades veiculadoras
Desporto Educacional e de Base - FUNDESp, com a e transmissoras dos espetáculos dos espetáculos
finalidade de fomentar as práticas desportivas de que desportivos. Seria o caso, se verificada a presença de
trata o art. 217 da Constituição Federal, discutido e recursos da União, emendar o PL suprimindo as vin-
votado nos termos do artigo 58, § 2°, da Constituição, culações do fundo com recursos da União, mas não
pela Comissão de Finanças e Tributação, conforme por fim ao PL que tem suma importância para o nosso
anúncio publicado no Diário do Congresso Nacional, contexto social.

Seção 1, de ...., pelas seguintes razões: O Sr. Relator reconhece o mérito do Projeto,
Em que pese o artigo 217 da Constituição Fe- mas afirma que além da "incompatibilidade financeira

deral estabelecer que "é dever do Estado fomentar e orçamentária" o Ministério da Educação já alcança
práticas desportivas formais e não-formais, como os fins colimados pelo PL através dos seus progra-
direito de cada um ..." isto está longe de ser uma re- mas, idéias das quais não compartilhamos, pois ape-

alidade. sar de reconhecermos os esforços do Ministério da
Objetivando a criação de um fundo que fosse de Educação neste sentido, cremos que o mesmo esteja

encontro ao prescrito pela nossa Magna Carta é que longe de alcançar esta realidade.
se propôs o PL n° 2.889/2000, que cria um fundo com
o objetivo de fomentar as práticas desportivas. E des- Ademais, apesar da importância da proposição,
necessário repetir a importância do desporto para a Comissão de finanças não promoveu nenhuma au-
esta Casa, mas vale lembrar que o esporte é ativida- diência pública para debater a matéria.
de que promove o lazer, a educação e a cultura, e, Pela importância e abrangência do tema, julga-
principalmente, traz em seu cerne o espfrito coletivo e mos ser necessário ser exaustivamente analisado e
de crescimento humano. debatido pela composição Plenária da Casa, objetivo

O Projeto foi amplamente debatido na Comis- do presente recurso.
são de Educação, Cultura e Desporto, que o aprovou Diante do exposto, os deputados que subscre-
com as emendas apresentadas. vem o presente, recorrem contra a apreciação conclu-

Entretanto, na Comissão de Finanças o PL teve siva pela Comissão de Finanças e Tributação do Pro-
parecer contrário sob o argumento de "incompatibili- jeto de Lei n° 2.889/2000, que Institui o Fundo de Pro-
dade e inadequação financeira e orçamentário do moção do Desporto Educacional ede Base -
Projeto de Lei n° 2.889, de 2000, no seu formato origi- FUNDESP, com a finalidade de fomentar as práticas
nalmente proposto, bem assim com as emendas n° 1 desportivas de que trata oart. 217 da Constituição Fe-
a 3 adotadas pela Comissão de Educação, Cultura e deral, requerendo seja o PL n° 2.889/2000 submetido
Desporto". à apreciação do Plenário desta Casa.

Com o máximo de respeito pelo Sr. Relator, o Plenário, 31 de maio de 2001. - Deputado GiI-
Deputado Marcos Cintra, temos que não seria o caso mar Machado.

;
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Otrcio n° 91/2001

Brasflia, 5 de junho de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva

\Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Gera',
Comunico a Vossa Senhoria que o Recurso do

Sr. Deputado Gilmar Machado e Outros, que "Requer
contra a apreciação conclusiva pela Comissão de Fi
nanças e Tributação do Projeto de Lei n° 2.889/2000,
que Institui o Fundo de Promoção do Desporto Educa
cional e de Base - FUNDESp, com a finalidade de fo
mentar as práticas desportivas de que trata o art. 217
da Constituição Federaf' ,contém número suficiente de
signatários. constando a referida proposição de:

64 assinaturas confirmadas;
1 assinatura não confirmada;
1 assinatura repetida.
Atenciosamente, Cláudia Neves C. de Souza,

Chefe.

PROJETO DE leI N° 2.889-8, DE 2000
(Do Sr. Gilmar Machado e Outros)

Institui o Fundo de Promoção do
Desporto Educacional e de Base 
FUNDESP, com a finalidade de fomentar
as práticas desportivas de que trata o art.
217 da Constituição Federal; tendo pare
ceres: da Comissão de Educação, Cultu
ra e Desporto, pela aprovação, com
emendas (Relator: Dep. Professor Luizi
nho); e da Comissão de Finanças e Tri
butação, pela incompatibilidade e inade
quação financeira e orçamentária deste e
das emendas da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto (relator: Dep. Marcos
Cintra).

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; de Finanças e Tributação (méri
to e Art. 54); e de Constituição e Justiça e
de Redação (art. 54) - Art 24, 11)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial

11 - Na Comissão de Educação, Cultura e Des
porto:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- emendas oferecidas pelo relator (3)

- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (3)

111- Na Comissão de Finanças e Tributação:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica instituído o Fundo de Promoção do

Desporto Educacional e de Base - FUNDESp, tendo
por finalidade proporcionar recursos destinados ao
fomento às práticas desportivas de que trata o art.
217 da Constituição Federal.

Art. 2° Constituem receitas do Fundo:
I - dotações destinadas na lei orçamentária

anual da União e seus créditos adicionais;
11 - receitas decorrentes da aplicação financeira

dos seus recursos;

111- cinco por cento do valor nominal dos contra
tos de licenciamento ou administração firmados en
tre:

a) entidades de prática desportivas e entidades
de administração desportiva;

b) entidades de prática desportiva e sociedades
civis e comerciais, instituições financeiras ou fundos
de investimento;

c) entidades de administração desportiva e so
ciedades civis e comerciais, instituições financeiras
ou fundos de investimento;

IV - cinco por cento do valor nominal dos contra
tos de direito de transmissão de espetáculos despor
tivos firmados entre:

a) entidades de prática desportiva e empresas
de radiodifusão sonora e de sons e imagens e de tele.
visão a cabo;

b) entidades de administração desportiva e em
presas de radiodifusão sonora e de sons e imagens e
de televisão a cabo;

V - prêmios de concursos de prognósticos de
loterias federais e estaduais não reclamados nos pra
zos regulamentares;

VI - cinco por cento da arrecadação obtida em
cada teste da Loteria Esportiva;

VII - doações;
VIII - outras que lhe vierem a ser destinadas.
Art. 3° Fica criado o Conselho Nacional de

Administração do Fundo de Promoção do Desporto
Educacional e de Base, ao qual compete a gestão e o
acompanhamento da aplicação dos recursos do
FUNDESP.



Justificação

Ofinanciamento público do esporte não profissi
onal, mais conhecido como amador, é fundamental
para a formação cultural e educacional dos indivíduos
e da sociedade. Os atletas de todas as idades e de to-
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§ 1° Compõem o Conselho de que trata o caput das as modalidades devem ter espaço e condições
deste Artigo: garantidas para suas atividades. O art. 217 da Consti-

1-25% (vinte e cinco por cento) de representan- tuição Federal determina ser dever do Estado o fo-
tes do Poder Executivo; mento a práticas desportivas formais e não formais,

11 ~ 15% (quin~~ por cento~ de representantes observada "a destinação de recursos públicos para a
das entidades de pratica desportiva; - "t" d d rt d . I". promoçao prlOrl ana o espo o e ucaclona .

111 - 15% (quinze por cento) de representantes _ .. .
das entidades de administração desportiva; É o esporte amador, nao profiSSional, que mobl-

IV - 45% (quarenta e cinco por cento) de repre- Iiza milhões de pessoas, jovens e adultos, regular-
sentante dos atletas. mente ou não. Trata-se de atividade que pode ser

§ 2° As representações de que tratam os Incisos considerada como lazer, educativa ou cultural, mas
li, 111 e IV do § 1°deste artigo serão definidas autono- que tem, em seu cerne, um espírito coletivo ede cres-
mamente por cada um dos setores. cimento humano. O livre desenvolvimento dessas ati-

Art. 4° Os recursos do FUNDESP serão aplica- vidades pode ter efeitos os mais positivos para a soci-
dos em pr?wamas, proj~tos e ativi~ades_que fo~en- edade, como a geração de novos talentos para as
tem as praticas desportivas f?rmals e_ nao f~rn:'als e práticas desportivas olfmpicas ou a maior integração
promovam o desporto educacional e nao profiSSional. t .. t .... d

§ 10 O d t t t 11' en re seus partlclpan es e aumlra ores.s recursos e que ra am o capu a 190

serão repassados aos Estados e Municípios para o fi- Por esses motivos, o Estado deve sustentar
nanciamento de programas, projetos e atividades uma política de financiamento público, como ora pro-
destinados ao fomento às práticas desportivas não pomos. Algumas fontes já existem, como aquelas ori-
profissionais. undas da lei orçamentária, e outras tantas devem ser

§ 2° A operação prevista pelo § 1° acima deverá instituídas, como aquelas oriundas de contratos parti-
ser precedida de avaliação do Conselho Nacional de culares entre sociedades de fins lucrativas e clubes e
Administração do Fundo de Promoção do Desporto federações
Educacional e de Base e dos respectivos Conselhos .
Estaduais e Municipais de Administração do Fundo Quanto ao repasse dessas verbas, prevê-se um
de Promoção do Desporto Educacional e de Base. Conselho nacional para definir os programas e ativi-

§ 3° Caberá aos Estados e Municípios constituí- dades prioritários. Para aqueles financiamentos em
rem os respectivos Conselhos Estaduais e Municipais níveis estaduais e municipais, seus respectivos con-
de Administração do Fundo de Promoção do Despor- selhos, estaduais e municipais, decidirão, seguindo
to Educacional e de Base, que deverão seguir as as diretrizes dessa lei, quais programas, projetos e
mesmas diretrizes do Conselho Nacional de Adminis- atividades serão beneficiadas pelos recursos.
tração do Fundo de Promoção do Desporto Educaci- Estes conselhos terão composições amplas,
anal e de Base. com a presença do Poder Executivo, de representa-

Art. 50 O saldo positivo do FUNDESp, apurado ções de entidades de prática desportiva (como clubes
no balanço anual, será transferido como crédito do' e associações atléticas) e de entidades de adminis-
mesmo fundo para o exercício seguinte. tração do desporto (como as federações das mais di-

Art. 6° As contribuições ao FUNDESP serão de- versas modalidades desportivas), além da represen-
vidas trinta dias após a regulamentação desta Lei. tação de atletas.

Art. 7° O Poder Executivo regulamentará esta .,
Lei no prazo de trinta dias da sua publicação. O presente P~o~eto ~e Lei é um esforço para que

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data da sua pu- o parlamento brasileiro discuta, de forma aprofunda-
blicação. da e necessária. as formas de fomento do desporto

popular, amador e não profissional

Sala das Sessões, 19 de abril de 2000. - Gilmar
Machado, Deputado Federal (PT - MG); Walter Pi~

nheiro, Deputado Federal (PT - BA); Or. Rosinha, De
putado Federal (PT - PR); José Genoíno, Deputado
Federal (PT - SP).



Junho de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 20 29273

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA dente determinou a abertura - e divulgação na
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre-

CeDI sentação de emendas ao projeto, a partir de 26 de
_. maio de 2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo,

CONSTITUIÇAO DA REPUBlICA FEDERATIVA não foram recebidas emendas ao Projeto.
DO BRASIL -1988 . _ .

Sala da Comlssao, 2 de Junho de 2000. - Carla
...................................................................... Rodrigues de Medeiros, Secretária.

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO 111
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO 111
Do Desporto

Art. 217. ~ dever do Estado fomentar práticas
desportivas formais e não-formais, como direito de
cada um, observados:

I - a autonomia das entidades desportivas diri
gentes e associações, quanto a sua organização e
funcionamento;

11 - a destinação de recursos públicos para a pro
moção prioritária do desporto educacional e, em casos
específicos, para a do desporto de alto rendimento;

111- o tratamento diferenciado para o desporto
profissional e; não-profissional;

IV - a proteção e o incentivo as manifestações
desportivas de criação nacional.

§ 1° O Poder Judiciário s6 admitirá ações relati
vas a disciplina e às competições desportivas após
esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, re
gulada em lei.

§ 2° A justiça desportiva terá o prazo máximo de
sessenta dias, contados da instauração do processo.
para proferir decisão final.

§ 3° Poder Público incentivará o lazer, como for
ma de promoção social.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.889, DE 2000

Nos termos do art. 119, caput, I e § 10, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi-

I - Relatório

O Projeto de lei em análise, de autoria dos no
bres Deputados Gilmar Machado, Dr. Rosinha, Walter
Pinheiro e José Genoíno, visa instituir o Fundo de
Promoção do Desporto Educacional e de Base 
FUNDESP.

A tramitação dá-se conformeo art. 24, 11, do Re
gimento Interno da Casa, sendo conclusiva a aprecia
ção por parte desta Comissão.

Cumpridos os procedimentos e esgotados os
prazos regimentais, não foram recebidas emendas ao
Projeto.

É o relatório.

11- Voto do Relator

A proposição em tela trata da importante ques
tão do financiamento das práticas desportivas. A Car
ta Magna privê (art. 217, 11) a destinação de recursos
públicos para a promoção prioritária do desporto edu
cacional, e em casos específicos, para o desporto de
alto rendimento.

Trata-se, portanto de viabilizar o recurso do dire
ito previsto na Constituição.

Com relação às fontes previstas, não nos cabe,
do ângulo educacional, opor qualquer objeção, muito
embora tenhamos séria dúvida quanto à adequação
financeira e constitucionalidade dos incisos 111 e IV do
art. 2° e do art. 6°.

O conceito de desporto de base reúne desde as
atividades lúdicas até as competitivas. Tal terminolo
gia não é utilizada na legislação esportiva. Por este
motivo, respeitando a intenção dos autores expressa
no art. 4°, sugerimos que o nome do Fundo seja "Fun
do de Promoção do Desporto Educacional e Não Pro
fissional" - FUNDESP.

A composição do Conselho de Administração
do Fundo parece-nos incompleta, uma vez que faltam
agentes que defendam o desporto educacional. Por
este motivo sugerimos pequena alteração na sua
composição.

Com as anexas emendas, votamos favoravel
mente ao Pl n° 2.889. de 2000.

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2000. - Pro
fessor Luizinho, Relator.
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EMENDA N° 1

Dê-se à ementa do Projeto a seguinte redação:

Institui o "Fundo de Promoção do Des
porto Educacional e Não Profissional 
FUNDESP, com a finalidade de fomentar às
práticas desportivas de que trata o art. 217
da Constituição Federal.

Justificação

A expressão "desporto de base" não é utilizada
pela legislação brasileira. O objetivo dos autores, in
centivar o desporto não profissional.

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2000. - Pro
fessor Luizinho.

EMENDA N°2

Dê-se ao art. 3° do Projeto a seguinte redação:
Art. 3° Fica criado o Conselho Nacio

nal de Administração do Fundo de Promo
ção do Desporto Educacional e Não Profis
sional, ao qual compete a gestão e o acom
panhamento da aplicação dos recursos do
FUNDESP.

§ 1° Compõem o Conselho de que tra
ta o caput:

I - Cinco representantes do Poder
Executivo, entre os quais, necessariamente,
os Ministros do Esporte e Turismo e da Edu
cação;

li - Dois representantes das entidades
de prática desportiva não profissional;

111 - Dois representantes das entidades
de administração desportiva não profissional;

IV - Um representante dos pais de alu
nos que pratiquem o desporto educacional;

V - Um representante do Conselho de
Secretaria de Estado da Educação 
CONSED;

VI - Um representante da União Naci
onal dos Dirigentes de Ensino - UNDIME;

VII - Quatro representantes dos atle
tas não profissionais desporto educacional,
serão eleitas pelos pares.

VIII - Quatro representantes dos alu
nos que pratiquem desporto educacional.

§ 2° As representações de que tratam
os incisos 11 a VIII serão eleitas pelos pares.

Justificação

A composição originalmente indicada para o
Conselho não contemplava os representantes dos in-

teresses do desporto educacional, que é prioritário
segundo a Constituição.

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2000. - De
putado Professor Luizinho.

EMENDAN°3

Dê-se aos § 1°, § 2° e § 3° do art. 4°, a seguinte
redação:

"Art. 4° ..

§ 1° Os recursos de que tratam o ca
put serão repassados aos Estados, Distrito
Federal e Municípios, para o financiamento
de programas, projetos e atividades destina
dos ao fomento do desporto educacional e
não profissional".

§ 2° O repasse a que se refere o § 1°
será precedido de avaliação pelo Conselho
Nacional de Administração do Fundo de
Promoção ao Desporto Educacional e Não
Profissional.

§ 3° Caberá aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios constituir os res
pectivos Conselhos de Administração do
Fundo de Promoção do Desporto Educacio
nal e Não Profissional.

Justificação

O § 1° não indicava a aplicação de recursos no
desporto educacional, que é prioritário, segundo a
Constituição.

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2000. - Depu
tado Professor Luizinho.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani
memente, o Projeto de Lei n° 2.889/2000, com emen
das, nos termos do parecer do relator, Deputado Pro
fessor Luizinho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Celcita Pinheiro, Presidente em exercício, Gilmar Ma
chado, Eduardo Seabra, Esther Grossi, Flávio Arns,
Jonival Lucas Júnior, Luis Barbosa, Nice Lobão, Rafa
el Greca, Walfrido Mares Guia, Professor Luizinho, Lí
dia Quinan, Philemon Rodrigues, Gastão Vieira, Nel
son Marchezan e Milton Monti.

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2000. - De
putada Celcita Pinheiro, Presidente em exercicio.

EMENDA N° 1 ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se à ementa do Projeto a seguinte redação:



Sala da Comissão, 2 de agosto de 2000. - De
putada Celcita Pinheiro, Presidenta em exercício.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI ~ 2.889-A/OO

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 4-9-00, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2000. 
María linda Magalhães, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 2.889, de 2000, determina a
instituição do FUNDESP - Fundo de Promoção do
Desporto Educacional e de Base, com a finalidade de
desenvolver as atividades desportivas de que trata de
recursos com aplicação vinculada ao Fundo, inclusive
mediante a criação de novas contribuições.

Apreciado o referido Projeto de Lei pela Comis
são de Educação, Cultura e Desporto, foi o mesmo
aprovado unanimemente, com as emendas n° 1, 2 e
3, Encontra-se agora a Proposição sob apreciação
desta Comissão de Finanças e Tributação, não tendo
sido oferecidas emendas no prazo regimental.

É o relatório
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Institui o "Fundo de Promoção do Des- dos ao fomento do desporto educacional e
porto Educacional e Não Profissional - não profissional",
FUNDESP, com a finalidade de fomentar as § 2° O repasse a que se refere o § 1°
práticas desportivas de que trata o art. 217 será precedido de avaliação pelo Conselho
da Constituição Federal. Nacional de Administração do Fundo de

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2000. - De- Promoção ao Desporto Educacional e não
Profissional.putada Celcita Pinheiro, Presidente em exercício.

§ 3° Caberá aos Estados, ao Distrito
EMENDA N° 2 ADOTADA PELA COMISSÃO Federal e aos Municípios constituir os res-

Dê-se ao art. 3° do Projeto a seguinte redação: pectivos Conselhos de Administração do
Fundo de Promoção do Desporto Educacio-

Art. 3° Fica criado o Conselho Nacio- nal e Não Profissionàl.
nal de Administração do Fundo de Promo
ção do Desporto Educacional e Não Profis
sional, ao qual compete a gestão e o acom
panhamento da aplicação dos recursos do
FUNDESP.

§ 1° Compõem o Conselho de que tra
ta o caput:

I - Cinco representantes do Poder
Executivo, entre os quais, necessariamente,
os Ministros do Esporte e Turismo e da Edu
cação;

11 - Dois representantes das entidades
de prática desportiva não profissional;

11I - Dois representantes das entidades
de administração desportiva não profissional;

IV - Um representante dos pais de alu
nos que pratiquem o desporto educacional;

V - Um representante do Conselho de
Secretaria de Estado da Educação 
CONSED;

VI - Um representante da União Naci
onal dos Dirigentes de Ensino - UNDIME;

VII - Quatro representantes dos atle
tas não profissionais;

VIII - Quatro representantes dos alu
nos que pratiquem desporto educacional.

§ 2° As representações de que tratam
os incisos 11 a VIII serão eleita pelos pares.

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2000. - De
putado Celcita Pinheiro, Presidenta em exerclcio.

EMENDA N° 3 ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se aos § 1°, § 2° e § 3° do art. 4° a seguinte
redaÇão:

Art. 4° .

§ 1° Os recursos de que tratam o ca
put serão repassados aos Estados, Distrito
Federal e Municípios, para o financiamento
de programas, projetos e atividades destina-

11 - Voto

Cabe a esta Comissão, além do exame de méri
to, inicialmente apreciar a proposição quanto à sua
compatibilidade ou adequação com o plano pluria
nual, a lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento
anual e normas pertinentes à receita e despesa pú
blicas, nos termos do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados (RI, arts. 32, IX, h e 53,11) e de Norma



RECURSO N° 146, DE 2001
(Contra decisão conclusiva de Comissão

(Do Sr. Arnaldo Madeira e Outros)

Requer, na forma do art. 58, § :r>,
combinado com o art. 132, § 2°, do reque
rimento Interno, que o Projeto de Lei n°
1.048-8, de 1991, com parecer favorável
da Comissão de mérito, seja apreciado
pelo Plenário.

(Publique-se. Submeta-se ao Plenário)

Tais emendas, contudo, não afastam os óbices
quanto à análise de adequação orçamentária e finan
ceira, quando integradas ao corpo do Projeto de Lei
em análise.

Diante do exposto, voto pela incompatibilidade
e inadequação financeira e orçamentária do Projeto
de Lei n° 2.889, de 2000, no seu formato original
mente proposto, bem assim com as emendas nOs 1 a
3 adotadas pela Comissão de Educação, Cultura e
Desporto.

Sala da Comissão, 10 de maio de 2001. - Depu
tado Marcos Cintra, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela incompatibilidade e inadequação financeira e
orçamentária do Projeto de Lei n° 2.889/00 e das
emendas da Comissão de Educação, Cultura e Des
porto, nos termos do parecer do relator, Deputado
Marcos Cintra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Michel Temer, Presidente; Jorge Tadeu Mudalen,
José Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel, Vice-Presi
dente; Antonio Kandir, Félix Mendonça, José Militão,
Sampaio Dória, Sebastião Madeira, Silvio Torres,
Veda Crusius, Chico Sardelli, Deusdeth Pantoja, Jor
ge Khoury, Mussa Demes, Armando Monteiro, Ger
mano Rigotto, João Eduardo Dado, Milton Monti, Pe
dro Novais, Carlito Merss, João Coser, José Pimentel,
Ricardo Berzoini, Edínho Bez, Enivaldo Ribeiro, Fetter
Júnior, Pedro Eugênio, Eujácio Simões, Roberto
Argenta, Luiz Carlos Hauly, Juquinha, Marcos Cintra,
Nice Lobão, Eni Voltolini e Rubens Furlan.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2001. - Depu
tado Michel Temer, Presidente.
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Interna da Comissão de Finanças e Tributação, que c) a emenda 3 altera o art. 4° determinando a
"~~tabelece procedim~ntos para o ~x~me d~ com~a~~- aplicação dos repasses de recursos a Estados Mu-
bllldade ou adequaçao orçamentana e financeira , nicfpios no desporto educacional e não profissio-
aprovada pela CFT em 29 de maio de 1996. na!.

A proposição sob análise prevê a criação do
Fundesp - Fundo de Promoção do Desporto Educa
cional e de Base, com a finalidade de fomentar as prá
ticas desportivas. Destaque-se que em seu artigo 2° o
projeto de lei define as receitas componentes do cita
do Fundo: I - dotações orçamentárias; 11 - receita da
aplicação financeira de seus recursos; 11I - 5% do va
lor nominal dos contratos de licenciamento ou admi
nistração firmados entre as entidades que menciona;
IV - 5% do valor nominal dos contratos de direito de
transmissão de espetáculos desportivos firmados en
tre as entidades especificadas; V - prêmios de con
cursos de prognósticos não reclamados; VI - 5% da
arrecadação da Loteria Esportiva; VII - doações.

Assim, vemos que os recursos vinculados ao
Fundo decorrem da criação de novas contribuições,
itens 111 e IV, e da alteração da vinculação de parte dos
recursos da Loteria Esportiva e prêmios de concursos
de prognósticos não reclamados. Essas receitas fi
cam vinculadas ao Fundo e às finalidades especifica
das na própria lei, devendo os recursos serem repas
sados a Estados e Municípios. Contudo, sobre a cria
ção de novos fundos, estabelece a Norma Interna
desta Comissão de Finanças e Tributação, em seu ar
tigo 6°: "É inadequada orçamentária e financeiramen
te a proposição que cria ou prevê a criação de fundos
com recursos da União". Não obstante as ressalvas
estabelecidas no parágrafo único desse mesmo arti
go da Norma Interna, vemos que, atualmente, os fins
colimados pelo referido Fundo encontram-se abrangi
dos pelas programações do Ministério da Educação.
Assim, apesar do caráter meritório da Proposição, ve
mos que ela é alcançada pela proibição do artigo 6°
da referida Norma Interna, que trata da procedimen
tos para a análise de compatibilidade ou adequação
orçamentária e financeira.

As emendas de nO 1 a 3 adotadas pela Comis
são de Educação, Cultura e Desporto, por seu turno,
promoveram alterações pontuais no Projeto de Lei:

a) a emenda 1 altera apenas a ementa do Pro
jeto de Lei substituindo o termo "Desporto Educaci
onal de Base" por "Desporto Educacional não-pro
fissional:

b) a emenda 2 altera a composição do Conselho
Nacional de Administração do Fundesp: e
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Conferência de Assinaturas
Página: 001._------ -_._._..__.. -

Tipo da Proposição: REC

Autor da Proposição: ARNALDO MADEIRA E OUTROS

Data de Apresentação: 05/06/01

Ementa: Requer. nos tennos do art. 58, § 3°, combinado com o art. 132. §
2° do Regimento Interno, que seja submetido ao Plenário o
Projeto ue Lei n° 1048-8/91, do Senado Federal que "Dispõe'
sobre a profissão de garçom e dá outras providências" .

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

oab.

061

000
000;

005'

002
Retiradas

.llegíveis

Confirmadas -----
'Não Conferem

;Fora do Exercício

Repetidas

Totais de Assinaturas:

Assinaturas Confirmadas
1 ALBERTO FRAGA
2 ANDRÉ BENASSI
3 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

4 ARISTON ANDRADE
5 ARNALDO MADEIRA
6 ARYKARA
7 CELCITA PINHEIRO

8 CORIOLANO SALES
9 DEUSDETH PANTOJA

10 DR. HELENO

11 OUIUO PISANESCHI
12 EDMAR MOREIRA

13 ELIAS MURAD

14 FÉLIX MENDONÇA
15 FERNANDO GONÇALVES
16 GEOVAN FREITAS
17 GERSON PERES
18 HELENILDO RIBEIRO
19 /ÉDIO ROSA
20 ILDEFONÇO CORDEIRO
21 INOCÊNCIO OLIVEIRA .

22 JOÃO ALMEIDA
23 JOÃO CALDAS
24 JOSÉ LOURENCO

PMDB
PSDB

PSDB

PFL
PSDB
PPB

PFl
PMDB
PFL

PSDB

PTB
PPB
PSDB

PTB
PTa
PMDB
PPB
PSOB
S.PART.

PFl
PFl
PSDB
PTS
PMDB

DF
SP
SP

BA
SP
SP
MT

BA

PA
RJ

SP
MG
MG
BA
RJ
GO
PA
AL
RJ
AC
PE
BA

AL
BA
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25 JOVAIR ARANTES PSDB GO
26 L1DIA QUINAN PSDB GO

27 LlNCOLN PORTELA PSL MG
28 LÚCIA VÂNIA PSDS GO

29 LUIZ PIAUHYLlNO PSDS PE

::\0 MANOEL SALVIANO PSDS CE

31 MÁRCIO REINALDO MOREIRA PPS MG

32 MARIA ABADIA PSDS DF

33 MÁRIO ASSAD JÚNIOR PFL MG

34 MÁRIO NEGROMONTE PSDB BA

35 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS

36 MICHEL TEMER PMDB SP

37 MILTON BARBOSA PFL BA

38 MORONI TORGAN PFl CE

39 NEla RODOlFO PMDB SP

40 NELSON MARQUEZELlI PTS SP

41 NELSON MEURER PPS PR

42 NICIAS RIBEIRO PSDB PA

43 ODELMO LEÃO PPB MG

44 OSVALDO· BIOlCHI PMDB RS

45 PAUDERNEY AVELlNO PFL AM

46 PEDRQ.CANEDO PSDB GO

47 PEDRO CI"lAVES PMDB GO

48 PEDRO FERNANDES PFL MA

49 PEDRO NOVAIS PMDB MA

50 RICARDO BARROS PPB PR

51 RICARDO FERRAÇO PSDB ES

52 ROBÉRIO ARAÚJO PL RR

53 ROBERTO BALESTRA PPB GO

54 ROLAND LAVIGNE PMDB BA

55 ROMEL ANIZIO PPB MG

56 SAULO PEDROSA PSDB BA

57 SEBASTIÃO MADEIRA PSDB MA

58 VICENTE ARRUDA PSDB CE

59 WERNER WANDERER PFl PR

60 XICO GRAZIANO PSDB SP

61 ZENALDO COUTINHO PSDB PA

Assinaturas Repetidas
1 ARISTON ANDRADE PFL BA

2 ILDEFONÇO CORDEIRO PFL AC

3 JOÃO CALDAS PTS AL

4 MANOEL SALVIANO PSOB CE

5 PEDRO CANEDO PSDe GO
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Ofício n° 94/2001

Brasília, 6 de junho de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Or. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral,
Comunico a Vossa Senhoria que o Recurso do

Sr. Deputado Arnaldo Madeira e Outros que "requer,
nos termos do art. 58, § 3°, combinado com o art. 132,
§ 2° do Regimento Interno, que seja submetido ao
Plenário o Projeto de Lei n° 1.048-B/91. do Senado
Federal que "dispõe sobre a profissão de garçom e dá
outras providências", contém número suficiente de
signatários, constando a referida proposição de:

61 assinaturas confirmadas;
5 assinaturas repetidas;
2 assinaturas ilegíveis.
Atenciosamente, Cláudia Neves C. de Souza,

Chefe.

PROJETO DE LEI ~ 1.048-B, DE 1991
(Do Senado Federal)

PLS NO 28/91

Dispõe sobre a profissão de gar
çom, e dá outras providências; tendo pa
receres: da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela

•aprovação deste, e rejeição dos de n s
1.160/91 e 2.132191, apensados (Relator:
Deputado Aldo Rebelo); e da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emendas, e
pela inconstitucionalidade dos de nOs
1.160/91 e 2.132191, apensados (Relator:
Deputado Bispo Rodrigues).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54) - art.
24,11)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Projetos apensados: PL n° 1.160/91 - PL n°
2.132/91
11I - Na Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator

- parecer da Comissão

IV "":' Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação:

- termo de recebimento de emendas - 1991
- termo de recebimento de emendas - 1992
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do Relator
- emendas oferecidas pelo Relator (2)
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (2)
O Congresso Nacional decreta: .
Art. 1° É reconhecida a profissão de garçom,

cujo exercício obedecerá ao disposto nesta lei.
Art. 2° Considera-se garçom todo empregado

que, nos estabelecimentos do ramo de hotéis, restau
rantes, bares e similares, exerça a atividade de servir à
respectiva clientela, na área de alimentação e bebidas.

§ 1° O exercício da profissão de garçom está
condicionado ao registro respectivo, na Delegacia
Regional do Trabalho.

§ 2° Nas localidades onde não houver Delegacia
Regional do Trabalho, o registro a que se refere o pa
rágrafo anterior será feito em órgão da administração
pública federal, estadual ou municipal, devidamente
credenciado pela autoridade competente.

Art. 30 Para obtenção do registro, o interessado
deverá apresentar os seguintes documentos:

1- prova de identidade;
11 - declaração do sindicato de classe de que o

interessado exerce, há mais de dois anos, as ativida
des descritas no art. 2° desta lei;

111- atestado médico comprovando que o interes
sado não é portador de moléstia infecto-contagiosa;

IV - prova de quitação com o serviço militar.
Parágrafo único, O atestado médico de que trata

o item 111 será revalidado, semestralmente, pelo servi
ço médico do sindicato profissional ou, ainda, por mé
dico credenciado pelo próprio empregador.

Art. 4° As taxas de serviço, que vierem a ser co
bradas, compulsoriamente, nas notas dos clientes,
não poderão ultrapassar a dez por cento do valor da
respectiva nota e dependerão de acordo escrito ela
borado entre a empresa interessada e o sindicato pro
fissional.

§ 10 o valor da taxa de serviço será rateada en
tre os empregados da respectiva empresa, segundo
os critérios que forem adotados de comum acordo en
tre a empresa e o sindicato de classe.

§ 2° Sobre o montante do valor apurado com a
cobrança da taxa de serviço:



Em 24 de maio de 1991

PROJETO DE LEI N° 1.160, DE 1991
(Do Sr. Álvaro Valle)

Regulamenta a profissão de "maitre"
e de garçom e dá outras providências.

(Apense-se ao projeto de Lei n° 1.048,
de 1991).

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
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° 28, de 1991, constante dos autó
grafos junto, que "dispõe sobre a profissão de gar·
çom, e dá outras providências" .

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração. - Se
nador Dirceu Carneiro, Primeiro Secretário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O exercicio da profissão de maitre e de

garçom é regulamentada por esta lei.

Art. 2° Para a obtenção do registro o interessado
deverá apresentar os seguintes documentos:

I - prova de Identidade;
1\ - carteira de trabalho;
111 - atestado médico que deve ser renovado

anualmente, de que não é portador de doença infec
to-contagiosa.

Art. 3° O piso salarial dos garçons é fixado em
quantia igual a 2 salários mínimos e o de maitre 4 sa
lários minimos.

Art. 4° O garçom fará jus ao adicional de 10% ins
tituido por esta lei, calculado sobre o valor total das
despesas efetuadas pelos clientes que servir, e o mai
tre ao adicional de 2% calculado sobre o valor das des
pesas efetuadas pelos usuários do estabelecimento.

Parágrafo único. O empregador manterá livro
próprio onde serão registrados diariamente o valor dos
serviços prestados por cada garçom e fornecerá a
cada interessado cópia das contas relativas aos clien
tes que foram por ele atendidos.
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I - vinte por cento serão destinados à cobertura À Câmara dos Deputados com o Oficio SM-N°
dos gastos da empresa com recepção, distribuição e 561 , de 24-5-91.
pagamento de encargos; SMlN0 561

11- dois por cento reverterão a favor do sindicato
profissional, para emprego em obra de assistência
social.

§ 3° Para verificação da regularidade na cobran
ça e distribuição da taxa de serviço, será instituida co
missão paritária de, no máximo, seis membros, com
posta de representantes do empregador, dos empre
gados e do sindicato de classe.

Art. 5° A empresa, acolhendo solicitação do sin
dicato profissional, celebrará seguro em grupo em fa
vor de seus respectivos empregados, correndo as
despesas à conta da taxa de serviço cobrada dos cli
entes, nos termos do art. 4° desta lei.

Parágrafo único. Cabe ao sindicato profissional
indicar a empresa seguradora que firmará o respecti
vo seguro em grupo.

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

Art. -,o Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 24 de maio de 1991. - Senador

Mauro Benevides, Presidente.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO ~ 28, DE 1991

Dispõe sobre a profissão de gar
çom, e dá outras providências.

Apresentado pelo Senador Valmir Campelo.

Lido no expediente da Sessão de 18-3-91 e pu
blicado no DCN (Seção 11), de 19-3-91. Despachado à
Comissão de Assuntos Sociais (decisão terminativa)
onde poderá receber emendas, após sua publicação
e distribuição em avulsos pelo prazo de 5 dias úteis.

Em 13-5-91, é lido o Parecer nO 77, de 1991, da
Comissão de Assuntos ~ociais, relatado pelo Sena
dor Odacir Soares, pela sua aprovação.

A Presidência comunica ao Plenário o recebi
mento do Oficio n° 34, de 1991, do Presidente da CAS,
comunicando a aprovação da matéria na reunião de
8-5-91. É aberto o prazo de 5 dias para interposição de
recurso, por um décimo da composição da Casa, para
que o projeto seja apreciado pelo Plenário, esgotado
esse prazo sem a interposição de recurso, a proposi
ção será remetida à Câmara dos Deputados.

Em 20-5-91 , a Presidência comunica ao Plená
rio o término do prazo sem apresentação do recurso
previsto no art. 91, § 4°, do Regimento Interno, para
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.



Dispõe sobre a profissão de gar
çom, fixa o salário mínimo profissional e
determina outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 1.048,
de 1991.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O exercício da profissão de garçom de

pende de registro na Delegacia Regional do Trabalho
competente.

Art. 2° Nas localidades em que não haja Delega
cia Regional do Trabalho, o registro a que se refere o
artigo anterior será feito em órgão da administração
pública federal, estadual ou municipal devidamente
credenciado pela autoridade competente.

Art. 3° Para a obtenção do registro, o interessa-·
do deverá apresentar os seguintes documentos:

1- prova de identidade;
11 - atestado de bons antecedentes, fornecido

peJa autoridade competente;
111- certidão negativa dos cartórios criminais de

seu domicílio;
IV - atestado médico de que não é portador de

moléstia infecto-contagiosa;
V - prova de estar em dia com as obrigações

eleitorais;
VI - prova de quitação com o serviço mil~ar,

quando a ele obrigado.
Parágrafo único. O atestado médico de que trata

o Item IV será fornecido e revalidado, semestralmen
te, pela autoridade federal, estadual ou municipal
competente ou pelo serviço médico da empresa ou
do sindicato da classe.

Art. 4° É devido ao garçom salário mínimo pro
fissional em valor correspondente a 3 (três) salários
mínimos vigentes na região, sem prejuízo dos acrés
cimos que compõe a remuneração do empregado.

Art. 5° Ao empregador que permitir o exercício
da profissão de garçom por quem não esteja devida
mente registrado ou com atestado de saúde com o
prazo vencido, será aplicada multa, pela DRT ou ór·
gão devidamente credenciado, no valor de um salário
mínimo vigente na região, a ser pago rio prazo máxi
mo de 15 dias após a notificação.

Parágrafo único. Em caso de reincidência o valor
da multa será dobrado e, na terceira vez o estabeleci
mento será fechado por 15 dias.

Art. 6° O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 90 dias a contar de sua publicação.
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Art. 5° A jornada de trabalho dos garçons e mai- PROJETO DE LEI N° 2.132, DE 1991
tres é de seis horas diárias. (Do Sr. Irani Barbosa)

Parágrafo único. As horas extraordinárias traba
lhadas serão remuneradas com um acréscimo de
30% sobre o salário legal ou contratual.

Art. 6° Os serviços prestados entre 19 e 6 horas
serão remunerados com um acréscimo de 40% sobre
o salário legal ou contratual.

Art. 7° Quando os serviços forem, prestados
fora do estabelecimento os garçons e maitres farão
jus a um adicional, por hora trabalhada, equivalente a
5% do salário mínimo.

Art. 8° É considerada atividade penosa o exercf
cio da profissão de maitre e de garçom, fazendo estes
profissionais jus à aposentadoria especial no prazo
de 25 anos, observadas as demais prescrições da le
gislação previdenciária.

Art. 9° O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 120 dias, a contar de sua publicação.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O reconhecimento e a regulamentação da pro
fissao dos garçons e maitres faz parte de nosso pro
cesso de desenvolvimento no sentido de uma socie
dade mais justa e democrática. São direitos que não
podem ser retardados, quando caminhamos para um
regime onde os direitos de todas as categorias socia
is devem ser reconhecidos e valorizados. E não seria
para uma das mais atuantes e antigas categorias pro
fissionais que deixaríamos de legislar provocando
uma lacuna indisferçável em nossa legislaçao.

É uma categoria que ganha importância, na me
dida em que o País progride e se abre ostensivamen
te para um crescimento continuado, na busca de uma
fatia maior do movimento turístico mundial. A organi
zação da nova profissão será enormemente facilitada
sobretudo no que diz respeito à criação de escolas
especializadas na formação de seus profissionais.
Sabedores da importância do desempenho desses
profissionais para o bom acolhimento dos turistas em
nosso País, reconhecemos também com a regula
mentação que, sem o correto amparo legal eles não
terão facilitado o acompanhamento do crescimento e
do progresso do País, reconhecemos também com a
regulamentação que, sem o correto amparo legal eles
não terão facilitado o acompanhamento do cresci
mento e do progresso do País. É, sem dúvida alguma,
medida de inteira justiça.

Sala das Sessões, 29 de maio de 1991. - Depu
tado Alvaro Valle.



PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO,
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

I - Relatório

Oriundo do Senado o Projeto de Lei n° 1.048, de
1991, pretende regulamentar a profissão de garçom,
condicionando o seu exercício ao registro respectivo
nas Delegacias Regionais de Trabalho, mediante
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. Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua pu- comprovação de serviço efetivo, em hotéis, bares ou
bllcação. restaurantes.

Art. ao Revogam-se as disposições em contrário. Para a obtenção do registro, exige-se a apre-
Justificação sentação de Atestado Médico, revalidado semestral-

... mente, comprovando que o interessado não é porta-
A presente proposta legislativa tem vista reco- dor de moléstia infecto-contagiosa.

nhecer a categoria profissional de garçom, diferencia- . .
damente, e assegurar-lhe um salário mínimo profissi- . O projeto regul~menta ~lnda ~ ~obrança e~ ra-
onal que, de certa forma, venha atender às mínimas telo de taxas de ~ervlço, que ficam limitadas a 10 Yo do
exigências que o desempenho da atividade requer. valor da respectiva nota.

Desde os tempos do Império, essa categoria Segundo a proposta, o empregador poderá. ce-
tudo tem feito para aperfeiçoar as condições de aten- lebrar seguro em grupo a favor de seus respectivos
dimento de clientela. empregados, por solicitação do sindicato profissional,

Para esse fim, é necessário um grande treina- d~vendo as despesas se~em cobertas pelos recursos
mento e um certo nível cultural, um limite de idade ra- Oriundos da taxa de serviço.
zoável, via de regra, o uso de traje a rigor, cabelos Tendo tramitado na Comissão de Assuntos Socia-
bem aparados, barba e unhas feitas, sapatos bem cu- is do Senado Federal, em caráter terminativo, o projeto
idados etc. encontra-se nesta Casa, para a devida revisão. Cumpre

Trata-se, a nosso ver, de uma medida não só de a esta Comissão o exame do mérito da proposta, que
conteúdo social mas de reconhecimento da importân- deverá ainda ser apreciada, nos aspectos da constituci-
cia do trabalho que desenvolve o garçom em benefí- onalidade, juridicidade e de técnica legislativa, peJa Co-
cio da própria sociedade. missão de Constituição e Justiça e de Redação.

Submetemos à aprovação dos ilustres membros Foram anexados a esta proposição, os Projetos
do Congresso Nacional a presente proposta legislati- de Lei nOs 1.160 e 2.132 de 1991, de autoria dos Depu-
va, tendo em vista o alcance social e de justiça que a tados Alvaro Valle e Irani Barbosa, respectivamente.
medida encerra. Ambos propõem a regulamentação da profissão de

Sala das Sessões, 30 de outubro de 1991. - De- garçom. O primeiro prevê também a inclusão do mai-
putado Irani Barbosa. tre nos dispositivos de regulamentação, ampliando o

~ _ alcance do projeto. Pretende ainda o Deputado Alvaro
COMISSAO DE TRABALHO, pE ADMINISTRAÇAO Valle fixar o piso salarial dessas duas categorias pro-

E SERViÇO PUBLICO fissionais. Para o garçom, a previsão é de 2 (dois) sa-

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS lários mínimos e para o maitre, (quatro) salários míni
mos. Pela proposta, as profissões em causa passam

PROJETO DE LEI N° 1.048/91 a fazer parte do rol das atividades penosas, acarre-

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento tando a esses profissionais o direito à aposentadoria
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. especial aos 25 anos de efetivo exercício. A jornada
1°, I, da Resolução n° 10/91, o Sr. Presidente determi- de trabalho dos garçons e maitres é fixada em seis
nou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das horas diárias, sendo as horas extras remuneradas
Comissões - de prazo para apresentação de emen- com um acréscimo de 30% sobre o salário.
das, a partir de 25-11-91 , por 5 sessões. Esgotado o O trabalho noturno, prestado entre as 19h do dia
prazo, não foram recebidas emendas ao projeto. e às 6h do dia posterior é remunerada com um acrés-

Sala da Comissão, 2 de dezembro de 1991. - cimo de 40% sobre o salário. Da mesma forma, o tra-
Antônio Luís de Souza Santana, Secretário. balho exercido fora do estabelecimento será com um

adicional de 5% dosalário.
O segundo projeto anexado, de autoria do De

putado Irani Barbosa, além dos mecanismos de regis
tro profissional junto às DRTs, fixa o piso salarial dos
garçons em 3 (três) salários mínimos.

Prevê ainda a aplicação de multas e, em caso
de três reincidências fechamento da empresa por 15
(quinze) dias, ao empregador que admitir garçons



TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.048/91

Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
1° , I, da Resolução nO 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.

1- Relatório

Trata-se de Projeto de Lei apresentado no já dis
tante ano de 1991 na Câmara Alta, regulamentando a
profissão de garçom e dando outras providências, e que
chega à esta Casa Legislativa para os fins de revisão.

Ao Projeto principal encontram-se apensados
os PL de nOs 1.160 e 2.132, ambos também de 1991,
e que tratam de matéria conexa.

Ainda em 1991 foram as proposições analisa
das pela douta CTASP - Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público, que aprovou o Pro
jeto principal e rejeitou os demais, nos termos do Pa
recer do Relator, ilustre Deputado Aldo Rebelo. Esta
Comissão não chegou a apreciar os Projetos então.

Já no inIcio da presente legislatura foram os Pro
jetos objeto de reconst~uição,por terem se extraviado,
o que foi deferido em razão de ofício encaminhado à
Presidência pelo Deputado José Carlos Aleluia.

Agora encontram-se as proposições novamente
nesta CCJR - Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, onde aguardam Parecer acerca de sua cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e no
prazo previsto para o regime prioritário de tramitação.

É o relatório.
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que não estiverem devidamente registrados ou com o COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
atestado de saúde respectivo com o prazo vencido. E DE REDAÇAO

É o relatório. TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

11 - Voto do Relator PROJETO DE LEI N° 1.04S-A, DE 1991

Tendo em vista as importantes contribuições tra- Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
zidas à matéria, pelas proposições anexadas ao Proje- Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
to de Lei nO 1.648/91 , esta relatoria elaborou uma pro- 1°, I, da Resolução n° 10/91, o Sr. Presidente determi-
posta substitutiva, que tratou de submeter à aprecia- nou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das
ção dos sindicatos representativos da categoria. Comissões - de prazo para apresentação de emen-

Em consonância com as manifestações dos diri- das, a partir de 30-11-92, por cinco sessões. Esgota-
gentes sindicais em questão, favoráveis à manuten- do o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.
ção do texto original, do Projeto de Lei n° 1.048, de Sala da Comissão, 4 de dezembro de 1992. - Luiz
1991 que, segundo os mesmos, corresponde às ex- Henrique C. de Azevedo, Secretario em exercício.
pectativas atuais da categoria, votamos pela aprova
ção do mesmo e a conseqüente rejeição dos projetos
de lei apensados.

Sala da Comissão, 21 de outubro de 1992. - De
putado Aldo Rebelo, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei n° 1.048/91
e rejeitou os de nO 1.160/91 e 2.132191, apensos, nos
termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os seguintes Senhores
Deputados: Carlos Alberto Campista, Presidente;
Amaury Müller e Délio Braz, Vice-Presidentes; José
Bumett - Aldo Rebelo - Maurici Mariano - Tidei de
Lima - Zaire Rezende - Chico Vigilante - Jabes Ribe
iro - Paulo Paim - Paulo Rocha - Hugo'Biehl - João
de Deus Antunes - Maria Laura - Jair Bolsonaro - Nil
son Gibson - Sigmaringa Seixas - Ernesto Gradella
Carlos Santana e José Ulisses de Oliveira.

Sala da Comissão, 21 de outubro de 1992. 
Deputado Carlos Alberto Campista, Presidente 
Deputado Aldo Rebelo, Relator.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.048,DE 1991

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados e do item /11 do Ato
da Mesa n° 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 21-6-91 por 5 sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 27 de junho de 1991. - Hilda
de Sena Correa Wiederhecker, Secretária.



EMENDAS ADOTADAS - CCJR NO 1

Dê-se ao art. 60 do projeto a seguinte redação:
"Art. 6° Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias

após sua publicação."
Sala da Comissão, 24 de abril de 2001. - Depu

tado Inaldo Leitão,Presidente.

EMENDAS ADOTADAS - CCJR NO 2

Suprima-se o art. 7° do projeto.
Sala da Comissão, 24 de abril de 2001. - Depu

tado Inaldo Leitão, Presidente.

RECURSO N° 148, DE 2001
(Do Sr. Saulo Pedrosa)

Recorre, nos termos do art. 57, inci
so XXI, do Regimento Interno, contra de
cisão da .Presidência da Comissão de Via
ção e Transportes em questão de ordem
formulada durante a apreciação de re
querimento de convocação.

(À Comissão de Viação e Transportes,
para Manifestar-se, no prazo de 3 (três) ses
sões. Publique-se)

Excelentissimo Senhor Presidente,
Recorro da decisão do Presidente da Comissão

de Viação e Transportes, Deputado Philemon Rodri
gues, por não ter me concedido verificação de vota
ção, na qualidade de Vice-Uder do PSDB, (art. 10, 111
c/c 185, § 3°) ao item 1 da pauta (Requerimento de
convocação do Excelentíssimo Senhor Ministro do
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão).

EMENDA N° 1 DO RELATOR

Dê-se a seguinte redação ao art. 6° do Projeto:

"Art 6° Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias
após sua publicação."

Sala da Comissão, 7 de junho de 1999. - Depu
tado Bispo Rodrigues, Relator.

EMENDA N°2 DO RELATOR

Suprima-se o art. 7° do Projeto de Lei.

Sala da Comissão, 7 de junho 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 opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emendas, do Projeto de Lei
n° 1.048~Al91 e pela inconstitucionalidade dos de nOs
1.160/91 e 2.132/91, apensados, nos termos do pare
cer do Relator, Deputado Bispo Rodrigues.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
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11- Voto do Relator Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio - Vice-Presidentes, André Benassi,
Custódio Mattos, Fernando Gonçalves, Murilo Domi
nigos, Nelson Marchezan, Nelson Otoch, Nelson
Trad, Ricardo Ferraço, Ronaldo Cezar Coelho, Zulaiê
Cobra, Aldir Cabral, Antônio Carlos Konder Reis, Jai
me Martins, Moroni Torgan, Paes Landim, Paulo Ma
galhães, Reginaldo Germano, Vilmar Rocha, Coriola
no Sales, Geovan Freitas, José Priante, Mendes Ri
beiro Filho, Renato Vianna, José Dirceu, José Genof
no, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Augusto
Farias, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Alexandre
Cardoso, José Antônio Almeida, Sérgio Miranda, Fer
nando Coruja, José Roberto Batochio, Luciano Bivar,
Léo Alcântara, Cláudio Cajado, Luis Barbosa. Mauro
Benevides, Nelo Rodolfo, Osvaldo Reis, Professor Lu
izinho, Ary Kara e Dr. Benedito Dias.

Sala da Comissão, 24 de abril de 2001. - Depu
tado Inaldo Leitão, Presidente.

De inicio, é de salientar-se a validade da iniciati
va das proposições em tela, já que compete à União
legislar, em caráter privativo, acerca das "condições
para o exercido de profissões" (art.22, XVI, da CF).

A matéria também não é reserva da Lei Comple
mentar nem tem iniciativa legislativa reservada exclusi
vamenteao Presidente da República (art.61, § 1°, da CF).

Entretanto, as proposições apensadas estão eiva
das de clara inconstitucionalidade. O PL n° 1.160/91 , de
autoria do Deputado Álvaro Vale, no art. 9° assina prazo
para que outro Poder exerça prerrogativa que lhe é pró
pria. O mesmo ocorre com o PL n° 2.132/91, de autoria
do Dep. Irani Barbosa, em seu art. 6°. É que o excelso
STF - Supremo Tribunal Federal já fixou este entendi
mento, que é também o desta douta Comissão.

Já no que toca à juridicidade da proposição prin
cipal, apresentamos emendas visando somente ade
quá-Ia aos preceitos da Lei Complementar n° 95/98.

Assim, em razão dos argumentos expostos, vo
tamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa, com a redação dada pelas emen
das em anexo, do PL n01.048/91 , e pela inconstitucio
nalidade dos projetos de Lei de nOs 1.160 e 2.132, am
bos de 1991, restando prejudicados os demais as
pectos de análise por parte deste Órgão Técnico.

Sala da Comissão, 7 de junho de 1999. - Depu
tado Bispo Rodrigues, Relator.



Recorre, nos termos do art. 57, inci
so XXI, do Regimento Interno, contra de
cisão da Presidência da Comissão de Vi-

RECURSO N° 149, DE 2001
(Contra decisão, em questão de ordem,

de Presidência de Comissão)
(Do Sr. Ricardo Barros)
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Conforme poderá ser constatada pelas notas ta- ação e Transportes em questão de ordem
quigráficas, a verificação de votação foi solicitada formulada durante a apreciação de re-
imediatamente após o anúncio do resultado da vota- querimento de convocação.
ção, e recusada pelo Presidente do colegiado, de for- (Apense-se ao Recurso n° 148, de
ma arbitrária. 2001. Publique-se)

Causa estranheza, Senhor Presidente, o fato de Excelentíssimo Senhor Presidente,
o Presidente da Comissão ter concedido verificação Recorro da decisão do Presidente da Comissão
de votação a? item ~e~uinte solicitada por outro parla- de Viação e Transportes, Deputado Philemon Rodri-
mentar, admitindo aSSim, falta de quorum para vota- gues, por não ter me concedido verificação de vota-
ção da matéria. " . _ ção, na qualidade de Vice-Uder do Governo, (art. 10,

No momento do meu pedido de.ven~lcaçao, es- 111 c/c 185, § 30) ao item 1 da pauta (Requerimento de
tavam. presentes os nobres D~p~tados ~Icardo Ba~- convocação do Excelentíssimo Senhor Ministro do
ros, V~e-Uder do Governo ~ Slmao Sesslm, os 9uals Estado do Planejamento Orçamento e Gestão).
poderao comprovar a veraCidade dos fatos aquI de- C f pod" t t d I t t
clarados on orme era ser cons a a a pe as no as a-

Sol'icito, dessa forma, a anulação da votação do quigráficas,? verifi~ç~o de votação foi solicita~a imedia-
item 1 da pauta, pelo fato de a mesma não ter atendi- tamente apos ~ anuncIo do r~ltado da votaçao, .e r~u-
do aos preceitos regimentais. sada pelo Presidente do colegiado, de forma arbitrária.

Sala das Sessões, 12 de junho de 2001. - Depu- Causa estranheza, Senhor Presidente, o fato de
tado Saulo Pedrosa, PSDB - BA. o Presidente da Comissão ter concedido verificação

O SR. SAULO PEDROSA - Sr. Presidente, de votação ao item seguinte solicitada por outro parla-
peço a palavra pela ordem. mentar, admitindo assim, falta de quorum para vota-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. ção da matéria.
Exa a palavra. No momento do meu pedido de verificação, esta-

O SR. SAULO PEDROSA (B/oco/PSDB - BA. vam presentes os nobres Deputados Saulo Pedrosa,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs. Vice-Uder do PSDB e Simão Sessim, os quais pode-
Deputados, aproveito a oportunidáde para fazer um rão comprovar a veracidade dos fatos aqui declarados.
regis~ro ,9ue reputo lamentável, ocorrido na ~omissão Solicito, dessa forma, a anulação da votação do
de V~a9ao e Transportes. Ho~ve uma vot~çao co~ o item 1 da pauta pelo fato de a mesma não ter atendi-
plenano completamente vaZIO, reconhecido notona- .' . .
mente pela Presidência em exercfcio. do aos preceitos re~lmentals ..

Solicitamos embasados no inciso 30 do art. 10 Sala das Sessoes, 12 de Junho de 2001. - Depu-
a verificação da v~taçãol e tanto eu como o Vice-Ude~ tado Ricardo Barros, Vice-Uder do Governo.
do Governo, Deputado Ricardo Barros não fomos O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa-
atendidos. A posteriori, reconhecendo notoriamente lavra o Deputado Waldemir Moka. (Pausa.)
a ausência de '!eputados no plenário, o presidente O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
encerrou a sessao. peço a palavra pela ordem.

. _Recorr~m.?s da decisão do P!~sidente da C.?- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem V.
mlssao de Vlaçao e Transportes, soliCitando anulaçao a
da votação, que, na realidade, não houve, pela falta Ex a palavra. .
absoluta de quorum. Salvo melhor jufzo, nós acha- ~ O SR. RICARDO B~RROS(PPB-PR. Sem revI-
mos fora das normas regimentais. sao do orador.) - Sr. PreSidente, Sras. e Srs. Deputa-

Encaminho a V. Exa nosso recurso, para apreci- dos, corroboro o recurso protocolado pelo Deputado
ação pela Comissão de Constituição, Justiça e de Re- Saulo Pedrosa. Realmente estávamos hoje na Co-
dação. missão de Viação e Transportes, não havia quorum e

Muito obrigado. pedimos a verificação a tempo, como vai estar prova
do na degravação das fitas e nas notas taquigráficas.

Nosso recurso é para que seja anulada a votação
feita na Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião realizada hoje, convocando o Sr. Ministro Marcos
Tavares, já que efetivamente não havia quorum.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em face das
argumentações de V. Ex" a Presidência irá examinar o
fato ocorrido para tomar uma decisão posteriormente.



(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, Publique-se.)

Recorre, nos termos do art. 95, § 8°,
do Regimento Interno, contra decisão da
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RECURSO ~ 150, DE 2001 Presidência em questão de ordem acerca
(Contra decisão da Presidência em de requerimento de prorrogação de fun-

questão de ordem) cionamento de CP,.
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Autor

ARNALDO FARIA DE SÁ
PartidOlUF

PPB·SP

IV" Questão Data-Hora

519 12106/200100:00
Legislatura

51

Presidenreda Sessik>

AÉCIO NEVES(PSDB·MG)

Ementa

Questiona a apreciação do requerimento de prorrogação, por mais 75 dias, dos trabalhos da
Comissão Parlamentar de Inquérito que trata da investigação B ocupação de terras públicas da Regiâo
Amazônica; entende que o prazo de funcionamento de CPI's pode ser prorrogado diversas vezes, não
podendo, no entanto, constar de requerimento um periodo superior a 60 dias, já que o funcionamento
de CP! é de 120 dias, prorrogável por até a metade, segundo o Regimento Inlemo.

texto da QuesiJô-de Ordem

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O primeiro requerimento a ser votado é o relativo à
prorrogação dos trabalhos da Comissão que trata da investigação e ocupação de terras
públicas na Região Amazônica. Trata~se de proposta do ilustre Deputado Sérgio
Carvalho, que visa à prorrogação dos trabalhos da Comissão por 75 dias, a contar do dia
16 de abril passado. Se aprovado o requerimento de prorrogação pelo Plenário, essa CPf
será encerrada em 75 dias, 8 contar do dia 16 de abril. Em seguida, será votado pedido
de prorrogação da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a incidência
de mortalidade materna no Brasil. A proposta é da ilustre Deputada Fátima Pelaes. É
solicitada prorrogação de 60 dias, a partir do dia 10 de maio.

o SA. ARNALDO FARIA DE SÁ· Sr. Presidente. peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. no
primeiro requerimento de prorrogação que \I.Exa. leu. havia pedido de pronogação por
75 días?
O SR. PRESIDENTE (Aécio Naves) - Isso.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Salvo melhor juízo, Sr. Presidente, a prorrogação
máxima. no primeiro pedido, é de 60 dias. O art. 35 do Regimento Interno é claro quando
estabelece o prazo de 120 dias, permitindo prorrogação pela metade do tempo. A metade
do tempo seria de 60 dias. Então, o requerimento está equivocado. Não pode o
requerimento propor prorrogação por 75 dias.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado Arnaldo Faria de Sá, não se trata do
primeiro pedido de prorrogação, mas, sim, do quarto pedido. E seguimos decisão do
Supremo Tribunal Federal, que permite que, se aprovado pelo Plenário, a prorrogação
possa alcançar inclusive toda a legislatura. Este é o motivo da decisão desta
Presidi'incia.
O SA. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, não estou discutindo isso com V.Exa. O
prazo pode ser prorrogado ad infinítum. mas de sessenta em sessenta dias. O período
não pode ser superior a sessenta dias, porque o pedido inicial de CPI é de cento e ~inte
dias. a ororrogaçâo. de até metade. aLIe são sessenta dias. Vencidos os sessenta dIas.
~odera naver outros sessenta alas, sequenclals. ITias nao poae ocorrer a prorrogaçao por
setenta e cinco dias - é disso que trata minha questão de ordem. Veja bem o que
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estabelece o art. 35. § 31\ do Regimento Interno: "A Comissão, que poderá atuar também
durante o recesso parlamentar, terá o prazo de cento e vinte dias, prorrogável por até
metade ..." A metade de cento e vinte dias são sessenta.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Consulto a Secretaria-Geral para informar V.Exa.
de que esta interpretação do Regimento se refere, segundo interpretação da Mesa, à
primeira prorrogação. No momento em que o Supremo Tribunal Federal emitiu sua
decisão, posterior. obviamente, ao que preceitua o Regimento. outras comissões
parlamentares de inquérito já tiveram seus prazos prorrogados por tempo superior a
sessenta dias, conforme informa a Mesa. Portanto, a decisão do Supremo Tribunal,
segundo a qual a prorrogação pode ocorrer por prazo superior a sessenta dias até o
limite da Legislatura, se sobrepõe à decisão anterior. Pelo menos, é regra regimental. No
momento em que se permite, por decisão superior do Supremo Tribunal Federal, que ela
pode ser prorrogada inclusive por um ano, obviamente se sobrepõe à interpretação do §
3º do Regimento Interno. Existem precedentes, segundo o Secretário-Geral da Mesa, de
prorrogações por prazo superior a este.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, respeitosamente, quero recorrer da
decisão de V.Exa. porque entendo que a prorrogação de 60 dias é factível com o
Regimento. A decisão do Supremo não pode determinar condição maior do que a
estabelecida pelo nosso Regimento. Pode ocorrer adaptação e, aí sim, 60 mais 60 mais
60. Mas não podemos apenas, lastreados em decisão do Supremo, admitir intromissão
no Regimento Interno e que essa decisão do Supremo possa prevalecer sobre o
Regimento. Portanto, recorro da decisão de V.Exa. à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O recurso de V.Exa. vai à Comissão de
Constituição e Justiça e de·Redação.

Oec·'···I·sao;~·''T!.i~~;(·j~W\!i~~~~~f~~&~í~\TI~\WiE~~rromt~~~lm~.~l~f;mt;~lU!i~&íllí1~~~lt~~n!ifi5f~~~.%li\~~l$íIIiiYii'1íi"i:~;7i~.i;.!';,\\';
. '.y'.',.:-..','l ... " ..... ,:.::,.k:.. ;~.;l;;" ....~·'ü~~iJ· J~' ,>~,..~~~.i;t~~,..,~.' •.. ilWad!'~,~~~fJiW<~~~~"' • J~~:~lttt.~~r~ ~. \.w~.;N~d:t'!~$:

Presidente que proferiu a Decisão

AECIO NEVES(PSDB-MG)
Ementa

Responde questão de ordem sobre apreciação do requerimento de prorrogação, por mais 75 dias, dos
trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito que trata da investigação e ocupação de terras
públicas da Região Amazônica; informa que, segundo interpretação da Mesa, a prorrogação por até a
metade do prazo de funcionamento de CPI's, conforme estabelece o Regimento Interno, se refere
tão-somente ao primeiro pedido, sendo este o quarto; entende que decisão do Supremo Tribunal
Federal, a qual permite a prorrogação de CP"s até o final da legislatura, se sobrepõe ao Regimento
Inlerno, no tocante a prorrogação do prazo por apenas 60 diasi comunica a existência de precedentes.

Recorre contra Decisão da Presidência em questão de ordem acerca da apreciação do requerimento
de prorrogação, por mais 75 dias, dos trabalhos da Comissão Parlamentar de InqUérito que trata da
investigação e ocupação de terras públicas da Região. Amazônica.



Ordem do dia.
Gostaria de ressaltar que todos Os requerimen

tos que importarem despesas para a Casa, como
passagem aérea, diária, alimentação, entre outras,
segundo Otrcio Circular n"1 , de 2001 , da Presidência
desta Casa, dependerão dos ajustes necessários da
própria Presidência, em face das restrições orçamen
tárias impostas pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Requerimentos:
Requerimento n05, de 2001, do Sr. Rubens Bue

no, que "propõe, nos termos do art...
- S,.a Presidenta, pela ordem, gostaria de suge

rir que os requerimentos, todos eles da maior impor
tância, cujos autores não estiverem presentes fossem
transferidos para a próxima reunião ordinária, em fun
ção da extensa pauta que temos na tarde de hoje.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Acho correto.

Requerimento do Sr. Rubens Bueno.
O SR. DEPUTADO FLÁVIO DERZI- S. Exa está

ausente.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)

- Está ausente S. Exa.
Requerimento nO 7/2001 ,dos Srs. Fernando Ga

beira, Luciano Pizzatto e João Paulo, que requer a re
alização de audiência pública com representantes da
Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da

Recorre, nos termos do art" 57, inci
so XXI do Regimento Interno, contra de
cisão do Presidente da Comissão de De
fesa do Consumidor, Meio ambiente e Mi
norias.

(À Comissão de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias, para mani
festar-se no prazo de 3 sessões. Publi
que-se.)
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RECURSO N° 151, DE 2001 Sr. Presidente, encontra-se à disposi-
(Contra decisão da Presidência de ção dos Srs. Parlamentares, na Secretaria
Comissão em questão de ordem) da Comissão, cópia do relatório de auditoria

(Do Sr. Luciano Pizzatto) de natureza operacional do Tribunal de
Contas da União, realizada nas ações de
instalação de dessalinizadores de água em
poços tubulares no semi-árido nordestino,
como componente do Programa Águas do
Brasil.

De acordo com o relatório, as suas re
comendações poderão trazer para o referido
programa governamental e para a popula
ção do semi-árido nordestino os seguintes
benefícios: economia estimada em 1 milhão
e 147 mil reais anuais, nos próximos 7 anos,
decorrentes da eliminação do desperdício
ocasionado pelo não-funcionamento de des
salinizadores por falta de manutenção; au
mento do acesso à água potável no
semi-árido nordestino; redução dos casos
de doenças de vinculação hídrica na popu
lação beneficiada; redução dos danos de
correntes da liberação dos rejeitos dos des
salinizadores no meio ambiente.

o SR. LUCIANO PIZZATTO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. LUCIANO PIZZATTO (Bloco/PFL - PR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de encaminhar à Mesa um recurso à decisão
da Presidência da Comissão de Direitos do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias, que retirou pela terce
ira vez da pauta o Projeto de Lei n° 2.691-A, de 1997,
no meu modo de entender, contrariando o art. 177 do
Regimento Interno e aplicando no art. 17, inciso 11, do
Regimento uma decisão equivocada, baseada em um
requerimento de audiência pública e não em um re
querimento de retirada do projeto em si.

Encaminho a V. ~. o recurso desta decisão,
para que a Presidência da Casa decida, e solicito a V.
Exa, se for possível, tratamento de urgência para esta
decisão. Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Havendo número regimental, declaro aberta a pre
sente reunião extraordinária, para apresentação da
Pauta n" 4, de 2001.

Item 1. Discussão e votação das atas das reu
niões anteriores.

(Não identificado) - Solicito a dispensa da lei
tura da ata.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Solicitada a dispensa da leitura das atas.

Em votação.
Aqueles que são favoráveis permaneçam como

se encontram. (Pausa.)
Aprovadas as atas.
Expediente.
Sinopse da correspondência recebida pela Co

missão:
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Agricultura e da Agência Nacional de Vigilância Sani- sabilidade de relatar o Projeto de Lei n° 3.691, de
tária, para prestar esclarecimentos sobre a seguran- 1997, de autoria do nobre Deputado Salatiel Carvalho.
ça dos consumidores de carne bovina, frente a doen- Entendo que este projeto é da maior importân-
ças como febre aftosa e hepatite, entre outras, detec- cia para disciplinar uma atividade nova, um ramo
tadas nos rebanhos. novo, um segmento novo da comunicação em nosso

Para encaminhar a votação, com a palavra um País. Agora, trata-se de um projeto que com certeza
dos autores dos requerimento, Deputado Luciano suscita uma série de dúvidas, uma série de questio-
Pizzatto. namentos. Para que eu tenha condições de formar um

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Sr<t juízo de valor e principalmente para que os membros
Presidenta, acho que o requerimento é pertinente em dest~ ~?missão tenhar:n també~ condições de ter
relação ao impacto no consumidor brasileiro e até no u~.a I~ela global do projet? de lei e das suas con~e-
meio ambiente. Eu só gostaria de incluir o nome, se quenclas, entendo que sena fundamental para a feltu-
for possível, do Dr. Enio Marques Pereira, um especi- ra, d? nosso relat~ri.o q~e houvesse essa audiência
alista da área. Caso este Plenário concorde, creio que pu~hca co~ a part~clpaçao de repres~ntantes dessas
seria extremamente interessante para nós, tendo em entIdades Ja mencionadas no requerimento.
vista divergências encontradas em relação a esse Assim, pediria a todos os membros desta Co-
tema. missão apoio no sentido de aprovarmos o presente

Obrigado, Sra. Presidenta. requerimento.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) A SR~. ~RESIDENTA (Deputada Ana Catarina)

_ Em votação. - Em votaçao.

Aqueles que são favoráveis permaneçam como Aqueles Srs. Deputad
t
os qu(e

p
são fa)voráveis per-

se encontram. (Pausa.) maneçam como se encon ramo ausa.
Ap d Aprovado.

rova. O. ° Requerimento n° 16/2001, do Sr. Deputado Ri-
Requenmento n 10/2001, do Sr. Luiz Bitten- cardo Fiuza. Ausente.

court. , O SR. DEPUTADO FLÁVIO DERZI- Nobre Pre-
O SR. DEPUTADO FLAVIO DERZI - Que se sidenta, o Deputado Ricardo Fiuza encontra-se ausen-

encontra ausente. te, mas eu gostaria de apoiar esse requerimento como
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) co-autor. Gostaria que este requerimento fosse apreci-

- Ausente. ado e votado, pois se trata de um assunto da maior im-
Item 4. Requerimento nO 11, de 2001, dos Srs. De- portância. Já houve uma audiência pública, e o nobre

putados Fernando Gabeira e Luciano Zica. Ausentes. Deputado Ricardo Fiuza, de certa forma, acrescenta
Requerimento n° 13, de 2001, do Sr. Deputado preocupações como a de que não somente a empre-

Flávio Derzi, que requer realização de audiência pú- sa, no caso a SheU, seria responsável por essa situa-
blica para discussão do PL n° 3.691/97, que "dispõe ção na região da Grande Campinas, mas também ou-
sobre a proibição de qualquer tipo de publicidade co- tras que se dedicam ao ramo petroquímico.
mercial nas emissoras de televisão por assinatura", Portanto, entendo que esse requerimento é da
tendo como expositores representantes da ANATEL, maior importância. Foi criado até um grupo de traba-
da Associação Brasileira de Propaganda, da Associa- lho, coordenado pelo nobre Deputado Luiz Bitten-
ção Brasileira de Rádio e Televisão - ABERT, da court.
Associação Brasileira de Telecomunicações por Assi- Dessa forma, peço a V. Exa que coloque em vo-
natura - ABTA, da Motion Picture Association - MPA, tação o Requerimento n° 16.
da GLOBOSAT, do Ministério Público Federal, do De- A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
partamento de Proteção e Defesa do Consumidor - - Nesse caso, o Deputado Flávio Derzi...
DPDC/MJ, dos PROCON e de outros segmentos en- O SR. DEPUTADO FLÁVIO DERZI - Deixe
volvidos com atemática, objetivando colher subsídios como co-autor.
para a elaboração do parecer do Relator. A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)

Para encaminhar a votação, concedo a palavra - .. .ficará como co-autor do projeto, defendendo-o.
ao autor do requerimento, Deputado Flávio Derzi. Em votação.

O SR. DEPUTADO FLÁVIO DERZI- Sr<t Presi- Aqueles que são favoráveis permaneçam como
denta, Srs. membros desta Comissão, tenho a respon- se encontram. (Pausa.)
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Aprovado.

Item 7. Requerimento do Sr. LuIz Bittencourt.

O SR. DEPUTADO FLÁVIO DERZI- Ausente.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina
- Ausente.

Requerimento na 18/2001, da S,.a Deputada Va
nessa Grazziotin. Ausente.

Requerimento na 19/2001, do Sr. Deputado Iná
cio Arruda. Ausente.

Requerimento na 20/2001, do Sr. Deputado Iná
cio Arruda. Ausente.

Requerimento na 21/2001, do Sr. Luciano Piz
zatto, que requer que a Comissão de Defesa do Con
sumidor, Meio Ambiente e Minorias envie requeri
mento de informação ao Ministério do Meio Ambiente,
ao Ibama, à Secretaria Estadual de Meio Ambiente de
São Paulo, à Prefeitura Municipal de Paulínia, São
Paulo, e ao Ministério Público do Estado de São Paulo
sobre cópia de toda a documentação relativa à conta·
minação do solo e do lençol freático por produtos quí
micos na região de Paulínia, São Paulo, causada pela
extinta unidade de produção de fertilizante e pesticida
da Shell do Brasil SA"

Para encaminhar a votação, concedo a palavra
ao autor do requerimento, Deputado Luciano Pizzatto.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - s,.a
Presidenta, os itens nas 10, 11 e 12 foram discutidos
na audiência pública com representantes da Shell,
portanto, estão todos interligados. Inclusive, naquele
dia, todos nós concordamos com isso, só que não ha
via possibilidade de ser uma sessão deliberativa.

Portanto, peço a V. Exa para votarmos os três re
querimentos em conjunto, evidentemente se nenhum
Deputado discordar da proposta.

Obrigado.

O SR. DEPUTADO FLÁVIO DERZI- S,.a Presi
denta, sem dúvida esses três requerimentos apre
sentados pelo nobre Deputado Luciano Pizzatto são
da maior importância. Entendemos que, devido à gra
vidade da situação ocorrida no Município de Paulínia
e em toda a região da Grande Campinas. esta Comis
são tem de tomar posições enérgicas, tem de tomar
conhecimento de todos os acontecimentos, a fim de
que não se repitam naquela região, pois eles envol
vem basicamente saúde pública.

Desse modo, manifesto meu total apoio aos três
requerimentos do nobre Deputado Luciano Pizzatto,
que sem dúvida apresentam correlação com o reque
rimento anteriormente aprovado, de autoria do nobre
Deputado Ricardo Fiuza, do qual me fiz co-autor.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Já foi lido o Requerimento na 10.

Requerimento de na2212001, do Sr. Luciano Piz
zatto, que requer que a Comissão de Defesa do Con
sumidor, Meio Ambiente e Minorias encaminhe ofício
à Shell do Brasil solicitando cópias de documentos,
boletins internos e notificações de órgãos públicos re
lativas à contaminação do solo e do lençol freático por
produtos químicos na região de Paul[nia, São Paulo,
causada pela extinta unidade de produção de fertili·
zantes e pesticidas da Shell.

Requerimento na 23/2001, do Sr. Luciano Piz
zatto, que requer formação de grupo de Parlamenta
res da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias para visita às instalações da ex
tinta unidade da Shell do Brasil S.A., no Município de
Paulínia, São Paulo, bem como a realização de au
diência pública com moradores da região, a fim de se
esclarecer as causas da recente contaminação do
solo, causada por extinta unidade de produção de fer
tilizantes e pesticidas da Shell do Brasil.

Em votação.

Aqueles que forem a favor dos requerimentos
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Requerimento na 24/2001, do Sr. Fernando Ga
beira.

(Não identificado) - Ausente.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
-Ausente. '

Requerimento na 25/2001, do Sr. Luiz Bitten
court.

(Não identificado) - Ausente.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Ausente.

Requerimento na 26/2001, do Sr. Marçal Filho.

(Não identificado) - Ausente.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
-Ausente.

Requerimento na 27/2001, do Deputado Salatiel
Carvalho. Ausente.

Requerimento n° 2812001, do Sr. Welinton Fa
gundes. S.Exa. solicita que o mesmo seja apresenta
do mais adiante nesta mesma sessão.

Item 18.

Requerimento na 29/2001, do Sr. Ronaldo Vas
concellos. Ausente.

Requerimento n0 30/2001, do Sr. Badu Picanço.
Ausente S. Exa.
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Requerimento n° 31/2001, do Sr. Welinton Fa- efeitos sobre a saúde humana e o no meio ambiente
gundes. Mesmo assunto. do uso do pesticida metamidophos (Tamarom), ampla-

Requerimento n° 3212001 ,do Sr. Salatiel Carva- mente utilizado na agricultura do País, tendo como ex-
lho. Ausente. positores o Sr. Sebastião Pinheiro e representantes

Requerimento n033/2001 ,da srS Vanessa Graz- dos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente.
ziotin. Ausente. O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATIO - srS

Neste instante, passo a Presidência para o De- Presidenta, posso encaminhar?
putado Luciano Pizzatto, tendo em vista que sou au- A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
tora do próximo requerimento. - Pode. .

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzat- O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - srS
to) - Requerimento nO 4/2001, da srS Ana Catarina, Presidenta, creio que nesse requerimento precisari-
que 'requer a realização de audiência pública com a am ser feitas duas correções. Primeiro, um dos auto-
participação da Comissão da Amazônia... res deixou apenas o nome de um produto, o Tama-

Com a palavra a nobre Relatora. rom. Na verdade, existem 25 empresas envolvidas no
A SRA. DEPUTADA ANA CATARINA - Por se processo, e nós devemos investigar todas elas. Penso

tratar de assunto relativo ao meio ambiente, de uma que esse é um assunto extremamente. Portanto, pedi-
data comemorativa, acredito que será aprovado por ria a V. E)(l que fosse retirado o nome Tamarom, por-
unanimidade. O requerimento propõe a realização de que é um nome comercial, e que investigássemos o
audiência pública com a participação da Comissão da produto e todas as marcas envolvidas.
Amazônia e de Desenvolvimento Regional, para lan- Também solicitada a V. Exa que, especialmente,
çamento e discussão do relatório elaborado pela além do metamidophos, que está proposto aqui, de-
WWF em parceria com ISER, sobre o pensamento da fendêssemos a investigação, nessa audiência públi-
sociedade amazônica em relação á conservação do ca, com as mesmas pessoas, dos organofosforados,
meio ambiente, desenvolvimento socioeconômico, porque nos permitirá, além de ver esse produto espe-
como parte dos eventos comemorativos da Semana cífico, a contribuição do Sr. Sebastião Pinheiro, enge-
do Meio Ambiente, tendo como expositores o Ministro nheiro agrônomo conhecido nosso de longa data. Ele
do Meio Ambiente, Sr. Sarney Filho, a Secretaria de nos dará seu testemunho sobre os organofosforados.
Coordenação da Amazônia, srS Mary Allegretti, e o Por último, que seja convidado também um pro-
Secretário-Geral da WWF, Sr. Caro Batmanian. fessor da Unicamp, Dr. Flávio Zambroni, a fim de que

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzat· possa ajudar-nos também.
to) - Em discussão. Penso que com essas três mudanças o requeri-

Não havendo quem queira discutir, em votação. mento ficará muito mais amplo e permitirá o tão espe-
Aprovado.' rado debate por parte do Deputado Fernando Ferro.
Passo a Presidência novamente à srS Deputada A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)

Ana Catarina. - Alguém mais quer discutir a matéria? Deputado
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) João Paulo?

- Requerimento n° 35, de 2001 , do Sr. Fernando Fer- Em votação.
ro. Ausente. Aqueles Srs. Deputados que forem a favor do re-

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATIO - srS querimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Presidenta, peço a palavra pela ordem. Aprovado, com adendo.

A SRA~ PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) O SR. DEPUTADO CLOVIS VOLPI- srS Presi-
- Pois não. denta, por favor.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZArro - Eu A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
costumo manter acordos e considero este extrema- - Pois não.
mente importante. Quero assinar também esse re- O SR. DEPUTADO CLOVIS VOLPI- srS Presi-
querimento, para que possa ser votado. denta, também gostaria de ser co-autor do Requeri-

A SRA. PRESIDENTA (Deputado Ana Catarina) mento nO 10, de 1991, do Deputado Luiz Bittencourt,
- Concedido. visto que se trata de um problema extremamente 9ra-

Requerimento dos Srs. Deputados Fernando ve, ou seja, o depósito de resíduos sólidos hospitala-
Ferro, João Paulo e Luciano Pizzatto, que requer a rea- res e industriais em todas as cidades brasileiras. É o
lização de reunião de audiência pública para tratar dos item 3 da pauta.
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(Intervenção inaudfvel.)
O SR. DEPUTADO CLOVIS VOLPI- Exato.
Aproveito para solicitar a V. Exa que reexamine-

mos os Requerimentos nOs 9 e o 9-A, pelos quais já
passamos.

(Intervenção inaudfvel.)
A SRA PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)

- Requerimento n° 10/2001, do Sr. Luiz Bittencourt,
que requer a constituição de grupo de trabalho desti
nado a discutir, verificar in loco e propor soluções
para a grave situação dos depósitos de resíduos sóli
dos, hospitalares, industriais, bem como para o trata
mento de efluentes industriais no País.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Pois não.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA 
Eu só quero comunicar que está sendo instalada nes
te momento uma Comissão para debater esse tema.
Não sei se o Deputado Luiz Bittencourt queria discutir
o assunto especificamente aqui, mas foi criada uma
Comissão Especial, que está sendo instalada agora,
inclusive o Relator é o Deputado Emerson Kapaz, do
PPS de São Paulo. Não sei se ...

O SR. DEPUTADO CLOVIS VOLPI - Deixe-me
acrescentar algo, S,.a Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- A decisão do autor que tem que... Uma coisa não in
valida a outra.

O SR. DEPUTADO CLOVIS VOLPI - Não é ex
cludente: Penso que realmente não é. Podemos votar
isso e acompanhar também, sem problema.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Em votação.

Os Srs. Deputados que forem a favor do requeri
mento permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Item 9. Requerimento n° 19/2001, do Sr. Inácio

Arruda, que requer a realização de audiência pública
para debater a disputa entre a TVA-Directv e a TV
Globo Ltda. e TV Globo São Paulo Ltda., em torno da
polêmica gerada pela recusa da Globo em celebrar
contrato de autorização para que a sua programação
de rede aberta pudesse ser distribuída pela TVA-Di
rectv, em seu Sistema de Distribuição de Sinais de Te
1evisão e de Áudio por Assinatura via Satélite (DTH),
com a presença do Ministro das Comunicações, re
presentantes da Agência Nacional de Telecomunica
ções - ANATEL, Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE, TV Globo, TVA-Directv.

Para encaminhar a votação, concedo a palavra
ao autor do requerimento, Deputado Inácio Arruda.

O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - S,.a Pre
sidenta, Sr's e Srs. Deputados, sabemos que a área
de televisão, principalmente depois do surgimento da
Agência Reguladora, procura fazer uma espécie de
cópia americana, e como uma cópia nunca guarda
perfeição, ela sempre está correndo atrás de prejuí
zos enormes. E nessa área em que estamos entrando
agora há grande disputa no mundo. Não pode a Co
missão de Defesa do Consumidor ficar alheia ao que
ocorre nessa disputa entre as emissoras de televisão,
as grandes cadeias de televisão, com a presença do
Cade e da Anatel. Mesmo que não haja condição de
convocar o dirigente da Anatel, pelo menos devemos
pensar na possibilidade de convidá-lo. Queremos sa
ber a quantas andam esses projetos em curso tanto
no Cade quanto na Anatel e ter conhecimento das
controvérsias do Governo em relação a essas con
cessões e a esses sistemas.

Por isso, gostaríamos de contar com o apoia
mento das S,.as e Srs. Deputadas desta Comissão,
para que pudéssemos realizar a audiência pública.

O SR. DEPUTADO FLÁVIO DERZI- S,.a Presi
denta, se o nobre Deputado Inácio Arruda me perm~ir...

O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - Perm~o.

O SR. DEPUTADO FLÁVIO DERZI- ...gostaria
de acrescentar algo ao requerimento. Seria muito im
portante que esta Comissão enviasse oHcio à Directv
e à Anatel, antes da realização da audiência pública,
solicitando cópia da constituição acionária da Directv
no Brasil. As informações que chegam são as mais
controversas, no sentido de que a Directv hoje tem
capital única e exclusivamente estrangeiro e apresen
ta uma série de irregularidades com relação a sua
constituição e a sua atuação no sistema.

Se o nobre Deputado Inácio Arruda permitir, soli
cito que seja aprovada no bojo de seu requerimento a
solicitação para que a Anatel e a Directv apresentem
informações que depois serão apresentadas à Mesa.

O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - Sem
dúvida, acolho a rica sugestão de V. Exa apresentada
a esse simples requerimento.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Deputado Fernando Gabeira.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA 
SI'" Presidenta, só quero dizer que aprovo os dois re
querimentos e que lamento ter de sair, mas tenho
uma audiência.

Apresento à s,.a Presidenta e aos membros da
Comissão questão excepcional: a Comissão de Defe-
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sa do Consumidor precisa convocar urgentemente de direito do consumidor. Obviamente, teria de haver
audiência pública para discutir os direitos do consumi- ou outra audiência, ou outro momento, ou um adendo.
dor e os problemas a eles causados por conta do Gostaria de esclarecer isso a V. Et', porque são dois
novo plano de racionamento de energia. Proponho temas extremamente importantes.
que a questão seja examinada com urgência. Tenho O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - Esse é
de sair, mas acho que...' um caso que é mesma coisa, mas uma absolutamen-

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) te diferente da outra.
- Já está na pauta. O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZAnO - Ca-

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA - Já usa-se o mesmo problema com óticas absolutamente
está na pauta? diferentes.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Sim. . - A questão é a mesma, uma é audiência pública, ou-

O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - V. Et' já tra, reunião para debate.
pode assinar o requerimento que está na pauta. Não O SR. DEPUTADO FLÁVIO DERZI- O Deputa-
é de minha autoria, mas... do Fernando Gabeira quer a realização de uma au-

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) diência pública para discutirmos exclusivamente os
- Item n° 21. Requerimento do Sr. Deputado Salatiel impactos frente aos consumidores.
Carvalho, que requer realização de audiência pública A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
para discussão dos impactos ambientais das várias - Eu entendi uma reunião interna entre os componen-
modalidades de geração de energia elétrica, tendo tes da Comissão. A solicitação foi de reunião, mas
como expositor e representando os Ministérios do pode ser feita na forma de audiência pública.
Meio Ambiente, de Minas e Energia, Ciência... O SR. DEPUTADO FLÁVIO DERZI - Agrega-

o SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA - das as duas propostas, seriam feitas duas reuniões.
Exatamente outra coisa, S,.a Presidenta. Estou soliei- A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
tando a realização de reunião da Comissão de Defe- - Vamos adiante.
sa do Consumidor para discutir os p~~b.lemas ligados Requerimento nO 19/2001, que já foi lido, com
ao corte de luz, á sobretaxa, à especIficIdade de cada adendo do Deputado Flávio Derzi.
caso no racionamento. , Em votação.

OSR.DEPUTADOINACIOARRUDA-Impacto O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - SI'" Presi-
ambiental doméstico. denta, para discutir. Acho que o Deputado Inácio

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA - Arruda tem a idéia de, pelo menos em um primeiro
Sor:nos un:'a Comissão de Defesa do Consumidor e momento, ouvir as partes sobre a tendência existente
Meio Ambiente. para depois a Comissão poder tomar alguma medida.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) Acredito que não seria prudente, por parte da
- Vou fazer um adendo. Comissão, de pronto fazer solicitação a qualquer das

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA - empresas, tratando de forma desigual a composição
Estou falando em defesa do consumidor. Quanto ao acionária. Não tenho nenhum problema com isso,
meio ambiente, iremos discutir em outra oportunidade. mas acho que não seria tratamento adequado por

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) parte da Comissão. De tal forma, a minha sugestão é:
- Correto. ou se faz o pedido às duas empresas que virão ao de-

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZAno - Pela bate, ou não se faz o pedido a nenhuma. Após o deba-
ordem, SI'" Presidenta. Acho que compreendi pertei- te, a Comissão pode sugerir o requerimento.
tamente a posição do nobre Deputado Fernando Ga- E só uma sugestão de prudência, para que pos-
beira, que tem razão, já que o requerimento do nobre samos tratar de forma igual os debatedores.
Deputado Salatiel Carvalho tem a ótica do impacto A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
ambiental. - Deputado Flávio Derzi.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) O SR. DEPUTADO FLÁVIO DERZI- Sf'l Presi-
- Correto. E uma complementação. denta, agradeço a fidalguia ao nobre Deputado Inácio

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZAnO - Só Arruda, que acatou nossa carona em seu requerimen-
que o tema é um pouco diverso. Teriamos de trazer to, e aceito o posicionamento do nobre Deputado João
aqui representantes do setor envolvido com questões Paulo. Retiro o adendo e formularei para a próxima re-
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união ordinária requerimento mais completo, com soli- Os Deputados que o aprovam permaneçam
citações de mais dados em relação à atuação da Di- como se encontram. (Pausa.)
rectv no Brasil. Pelas informações existentes, os pro- Aprovado.
cess?s _no Cade mer~cem ~isc~ssão especial nesta Item 16. Requerimento n°27/2001, do Sr. Salati-
Comlssao. Sendo assim, esta retirado meu adendo. el Carvalho, que requer realização de reunião de au-

Agradeço mais uma vez a gentileza ao nobre diência pública para colher esclarecimentos sobre as
Deputado Inácio Arruda. falhas ocorridas em air bags do Pálio Weekend, cau-

O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - Aprove- sando cinco vitimas, conforme matéria veiculada no
ito para aceitar a retirada. jornal O Estado de S.Paulo, do dia 30-2-2001, com

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) a presença do Presidente d~ Fiat do Brasil, do Diret~r

- Deputado Inácio Arruda, qual a posição de V. Exa do Depa~a~~n~o de Prot~çao e Defesa do consuml~
em relação ao requerimento? d~r do Mlnlsteno da J~stlça, d? 900rde~~do.r .da ~

O SR DEPUTADO INA'CIO ARRUDA _ E t _ C~mara de Coordenaça? e Revlsao do Mlm~te~lo Pu-
. . s a bhco Federal- Consumidor e Ordem Economlca, do

mos de acordo. Vamos vota-lo. Presidente da Associação Nacional das Vítimas de
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) Montadoras e Concessionárias Automobilísticas _

- Em votação o requerimento. AVEMCA, representantes dos Procon dos municípios
Os Srs. Deputados que são favoráveis ao reque- onde ocorreram os acidentes, entre outros órgãos e

rimento permaneçam como se encontram. (Pausa.) entidades ligadas à defesa do consumidor.
Aprovado. Para encaminhar a votação, com a palavra o au-
Requerimento n° 20/2001, do Sr. Inácio Arruda, tor do requerimento, Deputado Salatiel Carvalho.

que requer o encaminhamento ao Tribunal de Contas O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO -
da União de pedido de realização de auditoria sobre Obrigada, Sra. Presidenta.
os procedimentos licitatórios para execução do Proje- Esse requerimento chegou à pauta da Comis-
to de Transposição de Águas do rio São Francisco são em função de reclamos e de a Comissão ter rece-
para o Nordeste Setentrional, no que se refere à con- bido, na minha pessoa, várias informações de aciden-
tratação de serviços de estudos e projetos necessári- tes ocorridos. Tivemos o cuidado, durante um período
os para realização da obra. em que não houve reuniões ordinárias para aprecia-

Para encaminhar a votação, com a palavra o au- ção de matérias, de procurar os responsáveis.
tor do requerimento, Deputado Inácio Arruda. A Fiat tem demonstrado boa vontade em prestar

O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA _ Sra. esclarecimentos. Os equipamentos estão em exame
Presidenta, quero apenas fazer uma complementa- porque os fornecedores são internacionais. Creio
ção, para irmos direto à votação, se não houver quem que, posteriormente, quando for marcada a data do
queira discutir o requerimento. Os projetos são todos evento, receberemos os esclarecimentos necessári-
relacionados à questão do impacto ambiental. Diante os para a opinião pública nacional.
das informações que teinos, precisamos que o Tribu- A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
nal de Contas faça o acompanhamento. Temos traba- - Em discussão. (Pausa.)
Ihado intensamente na Casa, na Comissão de Orça- Em votação o requerimento.
mento, principalmente a bancada nordestina, a princi- Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam
pai interessada no assunto, no sentido de alocar re- como se encontram. (Pausa.)
cursos para estudos relativos à possibilidade de cons- Aprovado.
trução da obra. Precisamos, então, de informação Item 17. Requerimento n° 2812001 , do Sr. Welin-
abalizada do órgão auxiliar da Casa acerca de como ton Fagundes.
foram operados os projetos, quem os está realizando O SR. DEPUTADO FLÁVIO DERZI- Sra. Presi-
e a quantas andam: Trata-se de recursos da União denta, solicito a V. Ex" que englobe o Item 17 e o Item
aprovados por nós, que lutamos por eles, e precisa- 20, pois trata-se de requerimentos do mesmo Relator,
mos de um retorno do órgão técnico, o Tribunal de o ilustre Deputado Welinton Fagundes. Isso obvia-
Contas da União.

mente que se o nobre Relator estiver de acordo. Os
Se possível, conto com o apoio dos meus pares. dois requerimentos se referem a importante progra-
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catari- ma para o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com-

na) - Em votação o requerimento. preendendo o Pantanal.
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A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catari- discutir a questão e que haja um grupo de trabalho,
na) - Deputado Welinton Fagundes. em caráter permanente, acompanhando, passo a

O SR. DEPUTADO WELlNTON FAGUNDES - passo, as ações do Projeto Pantanal, que será desen-
Desde que seja permitido, em votação única, a forma- volvido pelos dois estados, com a coordenação do Mi

nistério do Meio Ambiente.ção da Comissão e também a realização da audiência
pública, da minha parte, não há nada a opor. Sugiro a V. Exa., Sra. Presidenta, que designe

coordenador do grupo de trabalho o nobre Deputado
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catari- Welinton Fagundes, que, tenho certeza, realizará

na) - Requerimento n° 28/2001, do Sr. Deputado We- grande trabalho e, sem dúvida nenhuma, protegerá o
linton Fagundes, que requer formação de grupo de Mato Grosso em desenvolvimento, que é o Mato
trabalho para acompanhar o andamento do Projeto Grosso do Sul.
Banco Interamericano de Desenvolvimento/Pantanal.

O SR. DEPUTADO WELlNTON FAGUNDES-
Item 20. Requerimento n° 3112001 , do Sr. Depu- Sra. Presidenta, esse é o maior investimento do País

tado Welinton Fagundes, que requer a realização de em programa ambiental neste momento. Quatrocen-
audiência pública para debater o programa BID/Pan- tos milhões de dólares serão investidos no Pantanal
tanal, com a presença do Ministro do Meio Ambiente, da humanidade, como disse o Deputado Flávio Derzi.
dos Secretários de Meio Ambiente dos Estados do
Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul e do Coorde- Na realidade, pretende-se, no programa, envol-
nador do Programa de Desenvolvimento Sustentável ver a Bolivia, já que parte do Pantanal fica naquele
do Pantanal. país. O programa é do Governo Federal e esta Comis

são precisa acompanhá-lo. O Ministério do Meio
Com a palavra o Deputado Luciano Pizzatto. Ambiente tem a função de coordená-lo, com a partici-
O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATIO - Sra. pação dos dois estados envolvidos.

Presidenta, peço a compreensão dos dois Deputa- Quero esclarecer que não tivemos oportunida-
dos, especialmente do Deputado Welinton Fagundes. de de participar de nada, o programa já foi aprovado
O requerimento de audiência pública será conse- e será assinado daqui a alguns dias. Como disse o
qüência das atividades do grupo de trabalho. Obvia- Deputado Flávio Derzi, não tivemos nenhuma parti-
mente, se aprovarmos a criação do grupo de trabalho, cipação.

haverá audiências públicas, reuniões, visitas, etc., fa- Esta Comissão tinha que participar, sim, dando
cilitando a nossa pauta, que está sobrecarregada. opiniões e sugestões. Por isso, apresentei requeri-

Portanto, aprovando o grupo de trabalho, esta- mento sobre a criação da Comissão e também sobre
mos dando poderes a um determinado grupo de pes- a presença do Ministro, do Coordenador-Geral do
soas, designadas por V. Exa, que realizarão reuniões programa e dos dois Secretários do Estado, para que
de audiências públicas. venham esclarecer a matéria, de interesse nacional,

O SR. DEPUTADO FLÁVIO DERZI- Sra. Presi- endividamento nacional e um aspecto intrínseco à
denta, em primeiro lugar, cumprimento o ilustre repre- nossa Comissão. Portanto, gostaria de vê-lo aprova-
sentante do Mato Grosso, Estado rico, Deputado We- do da forma que foi proposto e principalmente que ti-
linton Fagundes, pela iniciativa. E, como representan- véssemos atuação.
te do Mato Grosso, Estado em desenvolvimento, dou Sou do Mato Grosso - o Deputado Flávio Derzi
total apoio a projeto, da maior importância. apresentou sua preocupação como representante do

Tive a satisfação de, como Secretário de Agri- Mato Grosso do Sul-, mas o Pantanal é do mundo. A
cultura do Estado do Mato Grosso do Sul, nos idos de preocupação não é só do Mato ~rosso e do Mato
1987, iniciar o projeto que se tornará realidade no pró- Grosso do Sul, nem do Brasil. Por isso, entendo que a
ximo dia 6, em acontecimento simbólico em comemo- Comissão tem importância muito grande. Já perde-
ração do Dia do Meio Ambiente, no Jardim Botânico mos um pouco de espaço por não termos participado
do Rio do Janeiro. Será assinada pelo Presidente da até agora. Acho que ainda se trata de uma oportuni-
República e pelo BID a liberação de recursos da or- dade para podermos discutir. Há algumas angústias
dem de 400 milhões de reais, que, sem dúvida, permi- em relação ao que já foi aprovado, principalmente no
tirão a implementação de ações fundamentais para meu estado.
preservação do Pantanal, que não é só do Mato Gros- O programa tem que ter a visão maior da preser-
so apenas, mas de toda a humanidade. vação do Pantanal. Nas prioridades iniciais, já exis-

Mas entendo - e aí parabenizo o nobre Deputa- tem alguns questionamentos, principalmente quando
do Welinton Fagundes - ser fundamental a Comissão se prioriza a construção de estradas, deixando em
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segundo plano aquilo que prejudica mais o pantanal, pública com a presença do Diretor-Geral do Departa-
que é a questão da contaminação por agrotóxicos e mento Nacional de E~tradas e Rodagem - DNER, Jai-
por assoreamento, que é muito grande no Pantanal. me dos Santos de Freitas Pacheco, a fim de prestar es-
Daí o controle das microbacias. E também a questão clarecimentos referentes às multas abusivas e aferi-
do esgoto sanitário. E nós temos, inclusive, alguns mentos dos radares das rodovias federais.
problemas de garimpo. Para encaminhar votação, com a palavra o autor

Enfim, com tudo isso, considero de suma impor- do requerimento, Deputado Ronaldo Vasconcellos.
tância a visão desta Comissão e até a do Brasil, com O SR. DEPUTADO RONALDO
parlamentares que tenham conhecim~nto não só .de VASCONCELLOS - Sra. Presidenta, Srs. Deputa-
programas como esse e de outras regloes do Bras~1 ~ dos, pessoas da nossa assessoria, acho que esse re-
até do m~ndo, como.é o caso d? ~verglades, na Florl- querimento é auto-explicativo, Fiz questão inclusive
d~, que tl~e oportunidade_de vIsitar. A~uele panta.nal de deixar de fora o Ministro dos Transportes, porque
fOI destrUido e eles o estao reconstrUindo, dada Im- havia uma questão maior. E, na verdade, a própria im-
portância da manutenção do ecossistema. prensa, no caso a mineira, tem noticiado essa ques-

Tenho certeza de que esta Subcomissão vai ter tão, principalmente a dos radares móveis instalados
muito trabalho e prestará um bom trabalho ao Estado ao longo de rodovias federais.
do M~to Grosso,.ao Estado do Mato Grosso do Sul e Nós queremos ouvir do Sr. Diretor-Geral do
tambem ao Brasil. DNER explicações sobre essas multas, que são, em

Muito obrigado. primeiro lugar, na nossa visão, ilegais e, acima de
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catari- tudo, também são abusivas em termos de valores fi-

na) - Em votação. nanceiros. E há a suposição de que os radares que
Aqueles que são a favor permaneçam como se estão originando essas multas não estejam aferidos,

encontram. (Pausa.) tanto é que diversas multas já foram canceladas pelo
Aprovado. próprio DNER.
Requerimento n° 31/2001, do Sr. Welinton Fa- Como esse episódio deve está acontecendo

gundes, que requer realização de audiência pública também em outras estradas federais ao longo do Sra-
para debater o programa BID/Pantanal, com a pre- sil, temos a intenção de convidar o Diretor Geral do
sença do Ministro do Meio Ambiente, dos Secretários DNER para estar aqui conosco.
de Meio Ambiente dos Estados de Mato Grosso e Obrigado.
Mato Grosso do Sul e do Coordenador do Programa O SR. DEPUTADO HÉLIO COSTA - Sra. Presi-
de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal. denta, peço a palavra pela ordem.

Este requerimento já foi apresentado. A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
Em votação. _ Tem V. Exa a palavra.
Aqueles que são a favor permaneçam como se O SR. DEPUTADO HÉLIO COSTA - Sra. Presi-

encontram. (Pausa.) denta, encontro-me aqui na Comissão para defender
Aprovado. . . um projeto de lei que está na pauta, mas não poderia
O SR. DEPUTADO FLAVIO DERZI - LógiCO deixar de dar meu total apoio ao requerimento do De-

que a posteriori V. Exa vai escolher o grupo de traba- putado Ronaldo Vasconcellos e de lembrar que, la-
lho e o coordenador, mas contamos com a gentileza mentavelmente, o Código de Trânsito Brasileiro teve
da indicação do nobre Deputado Welinton Fagundes. como Relator um Senador de quase ao anos de idade

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) que há 30 não dirige um carro.
- Desde já indico o nobre Deputado Welinton Fagun- . Talvez as dificuldades que estamos encontran-
des para coordenador e os outros componentes se- do no Código de Trânsito Brasileiro seja fruto de uma
rão escolhidos a posteriori. má discussão. Eu não posso· entender como é que

O SR. DEPUTADO WELlNTON FAGUNDES - num País como o nosso, com um salário mínimo de
Eu agradeço imensamente a indicação ao Deputado cento e poucos reais, aplica-se uma multa de 500 rea-
Flávio Derzi e, principalmente, à nossa Presidenta. is para qualquer infração.

Muito obrigado. Em qualquer País industrializado - e cito como
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) exemplo os Estados Unidos -, o número de pontos.

- Requerimento n029/2001, do Sr. Ronaldo Vasconcel- .numa carteira de motorista são doze. Para se tirar um
los, que solicita a realização de reunião de audiência ponto da carteira é preciso que o motorista tenha co-
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metido praticamente uma agressão no trânsito, tal Aqueles que são a favor permaneçam como se
como atravessar um sinal fechado numa hora de mui- encontram. (Pausa.)
to movimento, atropelar uma pessoa, fazer uma ultra- Aprovado.
passagem não permitida. Aqui, não. Você passa Item 14. Requerimento n° 25/2001, do Sr. Luiz
numa velocidade 3 quilômetros acima do normal, é Bittencourt, que requer realização de audiência públi·
multado em 500 reais, ou seja, quase quatro salários ca para debater os abusos nos contratos dos cartões
mínimos. Comparativamente aos Estados Unidos, de crédito, tendo como expositores representantes do
essa multa seria de 20 dólares e mais dez dólares por Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC, dos Pro-
cada quilômetro ultrapassado. E, lamentavelmente, con, da Secretaria de Direito Econômico e da Assoei·
não se discute isso, não se fala nada sobre o Código ação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e
do Trânsito Brasileiro. Serviços.

Talvez seja o momento de nesta Comissão vol- Para encaminhar a votação, com a palavra o au-
tarmos a discutir o Código de Trânsito Brasileiro, por tor do requerimento, Deputado Luiz Bittencourt.
meio desse requerimento do Deputado Ronaldo Vas- O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Sra.
concellos ou de outros semelhantes, que colocam em Presidenta, a questão é a mesma do requerimento
iscussão novamente as multas, principalmente as anterior, só que aqui se trata da questão dos cartões
cobradas por empresas particulares, o que é total- de crédito, que cobram taxas altíssimas. As taxas
mente ilegal, irregular, inconstitucional. Nada disso é mais altas do planeta são cobradas sem nenhum jus-
válido. No entanto, as multas estão sendo cobradas e tificativa. Eles alegam proteção, seguro, seguro con-
pagas. tra roubo, seguro de saque, etc..

Muito obrigado. Nossa preocupação com os serviços de cartão
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) de crédito no País é que, além de eles cobrarem as ta-

_ Em votação. xas mais altas do País, existe um processo discricio
nário. Quer dizer, não é qualquer pessoa que pode ter

Aqueles que são a favor permaneçam como se cartão de crédito hoje.

encontram. (Pausa.) Nós precisamos estabelecer uma discussão
Aprovado. mais ampla sobre esse assunto, e a proposta cami-
Requerimento n° 17/2001, do Sr. Deputado Luiz nha nesse sentido. Também peço a cooperação aos

Bittencourt, que propõe reunião de audiência pública colegas Deputados para que aprovemos esse reque-
para debater as denúncias de consumidores contra rimento.
os serviços bancários, tendo como convidados o titu- A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
lar do Departamento de Proteção e Defesa do Consu- - Em votação.
midor; o Diretor de Fiscalização do Banco Central; o Aqueles que são a favor permaneçam como se
Presidente do Conselho Diretor do Instituto Brasileiro encontram. (Pausa.)
de Defesa do Consumidor - IDEC e o Presidente da Aprovado.
Federação Brasileira da Federação dos Bancos - Proposições sujeitas à apreciação do Plenário.

FEBRABAN. O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Sra. Presi-
Para encaminhar a votação, com a palavra o au- denta, peço a palavra para uma questão de ordem.

tor do requerimento, Deputado Luiz Bittencourt. A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Sra. - Tem V. Exa a palavra.

Presidenta, não tenho nada a acrescentar a esse re- O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Com a per-
querimento, até porque se trata de um assunto am- missão de V. Exa., só quero sugerir mais um nome de
piamente debatido na nossa Comissão. A nossa pro- parceiro na autoria desse requerimento, de mais um
posta é justamente o encaminhamento do desdobra- nome para debatera situação da carne em nosso País.
mento de denúncias que são sistematicamente feitas Como o requerimento já foi aprovado, é mais um
contra a prestação de serviços bancários neste País. nome que eu acho que não prejudica a audiência pú-

Peço apoio dos nobres pares para aprovação blica.
desse requerimento e a efetiva realização dessa au- A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catari-
diência. na) - Pois não, Deputado.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) Projeto de Lei n°2.691-A/1997, do Sr. Deputado
- Em votação. Fernando Ferro, que veda a produção, o transporte, o
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armazenamento, a comercialização, a propaganda mou a Casa, com todos nós presentes. Nesse caso, a
comercial, a utilização, a importação e a exportação situação é delicada.
de agrotóxicos e dá outras providências. O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZAITO - srs

Sobre a mesa requerimento do Deputado Fer- Presidenta, eu gostaria de dizer que esse caso já foi
nando Ferro, autor do projeto, sobre o adiamento da levantado anteriormente aqui. Foi feita uma consulta
discussão do PL n° 2.691-A/1997. à Mesa. E o que vale é o início da votação nominal. E,

O Deputado Fernando Ferro não se encontra. quando o presidente declara votação nominal, encer-
(Não identificado) - Eu subscrevo, SI'" Presidenta. ram-se os t!~balho.s efetivamente, e ~ão apenas den-
O SR DEPUTADO JOÃO PAULO _ srs Presi- t!O do horano.. ~Ol ~ mesma questao le.vantada na

d t . I I d epoca da Presldencla do Deputado Salatlel Carvalho
en a, peço a pa avra pe a or em. e, anteriormente, do nobre Deputado Flávio Derzi.

A SRA. PRESID~NTA (Deputada Ana Catarina) V. Exa tem os documentos em suas mãos.
- Com o Deputado Joao Paulo. .

O _ A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
.O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZA",: srs _O requerimento de audiência pública já foi aprovado.

Presldenta, peço a palavra para uma questao de or- -
dem, de acordo com o art. 177, § 3° do Regimento . OSR.D~PUTADOJOAOPAU~O-Paracontra-
Interno da Câmara dos Deputados. ditar, srs Presldenta. Nós estam?s vivendo momento

. extra na nossa Casa. Estamos Vivendo sob uma nova
A SRA: PRESIDENTA (Deputada~na Catarina) medida aprovada pela Câmara, de funcionamento ex-

- Tem V. Ex a palavra para uma questao de ordem. temporâneo. Diferentemente de sessão ordinária em
O SR. DEPUTADO LUCIAN~ PIZZAno - De prazo normal, em que não há teto para término das

acordo com o art. 177, § 3D
, do Regimento Interno, tal sessões, dessa vez nós temos, exatamente pela ne-

requerimento já foi apreciado na reunião do dia 28 de cessidade de encerrar os trabalhos às 18h, com pror-
março de 2001, conforme notas taquigráficas que es- rogação até as 19h. O Presidente Aécio Neves pediu
tão em minhas mãos e conforme já declarado a esta impreterivelmente que os trabalhos não se prolongas-
comissão anteriormente. sem e não ultrapassassem o início das 15h.

Portanto, o mesmo não pode ser apresentado OSR. DEPUTADO CLOVIS VOLPI- Sr" Presi-
novamente. denta, só para elucidar o nobre Deputado João Paulo,

Obrigado, Sr" Presidenta. a Ordem do Dia ainda não iniciou no plenário. Inclusi-
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) ve nós não temos ainda o projeto de resolução que

- O Deputado João Paulo deseja encaminhar. determina, oficialmente, o início e o término das no-
O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - srs Presi- vas sessões.

denta, só queria fazer uma ponderação inicial no sen- A SRA,. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
tido de que nós votamos um requerimento anterior - Estamos verificando se o projeto de resolução foi
sobre realização de uma audiência pública, inclusive aprovado ontem. (Pausa.)
acrescentando produtos e nomes por parte do Depu- Deputado Luciano Pizzatto, o Deputado Fernan-
tado Luciano. Então, acho que seria positivo realizar- do Ferro entregou o'requerimento antes da sessão.
mos a audiência para, posteriormente, votarmos o Há polêmica em relação a isso.
projeto. Assim manda a lógica. Evidentemente, se vo- O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZAno- Vou
tarmos o projeto, a audiência passa a ser para refe- ler as notas taquigráficas para V. Exa.
rendar o projeto. _ ., É a terceira vez que esta comissão faz a mesma

Essa é uma ponderaçao que gostana de deixar coisa. Eu não estou mais preocupado com o mérito
para a comissão. desse proieto, porque já foi decido em resolução, pu-

Por outro lado, sra Presidenta, não temos mais blicada no Diário Oficial, que resolveu todos os pro-
condições de votar hoje. Por isso, seria positivo que blemas muito bem levantados aqui pelo Deputado
tratássemos as matérias de forma colegiada, porque Fernando Ferro. Eu estou preocupado com a credibili-
já começou a Ordem do Dia. E, com a Ordem do Dia dade das pessoas que compõem esta comissão. E to-
iniciando às 15h, as comissões não podem processar das são pessoas com quem eu convivo há muitos
a votação. Isso quanto à Ordem do Dia. O presidente anos, e respeito-as. E, na última reunião, quando,
foi claro ontem. pela segunda vez, foi retirado o projeto de pauta, em

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) deferência ao nobre autor da proposição, eu disse
- Realmente, o Presidente Aécio Neves ontem infor- que, na reunião de 28 de março de 2001, quando o
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Deputado Tilden Santiago, do PT, ponderou que errou
na transmissão de sua presidência para a minha pes
soa, foi dito que tal acordo não havia sido feito. .

Portanto, vou ler para V. Exa as notas taquigráfi
caso Palavras do Deputado Tilden Santiago:

Gostaria de fazer alguns esclarecimen
tos e solicitar-lhe sua compreensão, Depu
tado Salatiel Carvalho, que já presidiu nossa
comissão. Na verdade, houve um erro de
procedimento na passagem da presidência,
quando eu, Deputado Tilden Santiago, não
disse ao Deputado Luciano Pizzatto que ha
via um requerimento a ser votado.

Como tenho certeza de que o adia
mento da matéria não significará uma con
trariedade total ao que foi apresentado pelo
Deputado Salatiel Carvalho, solicito a V. Exa
compreensão. O pedido do Deputado Fer
nando Ferro não significa uma contrarieda
de à totalidade da tese.

Reconheço que a incorreção se deu
por minha causa na passagem da presidên
cia - falou ao Deputado Fernando Ferro, in
clusive sendo ambos pernambucanos.

Com a palavra o Presidente Luciano
Pizzatto:

"Gostaria de fazer uma proposta ao
nobre Deputado Fernando Ferro. Excelên
cia, o projeto foi discutido, houve um equf
voco em função da transmissão da presi
dência. O projeto foi votado por unanimida
de. E, portanto, o deputado poderia também
estar colocando um posicionamento de ra
zão no seu ponto de vista. Tendo sido le
vantada uma questão de ordem, peço a V.
Exa que votemos o pedido de retirada de
pauta, com o compromisso de que ele retor
nará na próxima reunião."

Abro parênteses, porque não está escrito aqui:
o compromisso que eu disse que havia e que disse
ram que eu jamais falei. Fecho o parênteses.

"Senão V. Ex8 retira de pauta, e a{ o
deputado que fez o relatório e aprovou disse
que ele não retomará mais à pauta, gerando
um cfrculo vicioso." .

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Deputado, um instante, por gentileza. Foi aprovado
na tarde de hoje o Requerimento n° 35/2001, sobre o
que V. Exa mesmo fez uma abordagem, em relação ao
Tamarom.

o SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATIO -Isso
não tem nada a ver com o projeto.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- É o mesmo assunto. Na hora que foi aprovada essa
audiência pública, está aprovada, deputado.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATIO 
Não, Excelência. A audiência pública...

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Não podemos desconhecer que foi aprovada.

Vou ler:

"Requerimento n° 35/2001, dos Srs.
Fernando Ferro, Luciano Pizzatto e João
Paulo, que requer a realização de reunião
de audiência pública para tratar dos efeitos
sobre a saúde humana e no meio ambiente
do uso do pesticida metamidophos (Tama
rom), amplamente utilizado na agricultura do
País, tendo como expositores o Sr. Sebas
tião Pinheiro e representantes dos Ministéri
os da Saúde e do Meio Ambiente."

Esse requerimento foi hoje aprovado, tendo sido
discutido aqui no plenário.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATIO - E o
que isto tem a ver com o que estou falando, Excelên
cia?

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Tem a ver, sim.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATO - O
que, Excelência?

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- A questão.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATIO 
Excelência, queremos discutir o assunto.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
-Não.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATIO 
Excelência, estou com a palavra.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Na hora que foi aprovado... Estava. Estou concluin
do. Na hora, o senhor fez um questionamento. e estou
respondendo. Tem a ver, sim.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATIO 
Não, Excelência.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Porque se trata da mesma questão, aprovamos e
vamos fazer a audiência pública, que será marcada
posteriormente.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATIO - Sr
Presidenta, V. Exa me garante a palavra ou não?



29300 Quarta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTAnOS Junho de 2001

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) É evidente que tem uma relação direta, Deputa-
- Garanto. do Luciano Pizzatto. Pode ser que V. Exa tenha razão,

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Eu também mas como se aprova a realização de uma audiência e
solicito a palavra, Sr' Presidenta. vota o projeto? Qual é a razão da audiência? Não tem

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZAnO _ nenhuma razão. V. Exapodeaté ganhar no voto, não há
Então vou continuar falando. Temos dois temas em problema, mas os fatos são esses. A audiência pública
discu~são: uma audiência pública sobre determinado é P?ra di~cut.ir um princípio ativo de agrotóxico que
assunto. Além desse projeto de lei, existem "n" outros esta referen~lado no projet? do Deputado Fernando
projetos. Aí não está escrito que é uma audiência pú- Ferro. Essa e a base, esse e o debate, deputado.
blica para discutir o projeto tal. Projeto? Onde está es- O SR. DEPUTADO CLOVIS VOLPI - Uma
crito o nome do projeto? questão de ordem, Sr Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- É um requerimento dos Deputados Fernando Ferro, - Esse é o argumento. V. Ex3 tem a palavra.
J~ãoPauloe~eV.Exa,der~~liz~çã?d.eaudi~nciapú- O SR. DEPUTADO CLOVIS VOLPI- Apenas
bllca. ~stá mUito claro. Audlencla publica. FOI aprova- para ajudar a presidência e auxiliar a tese do Deputa-
do hOJe. do Luciano Pizzatto. Existe a Lei n° 7.802, de 11 de ju-

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZAno - v. lho de 1989, que faz referência a esse agrotóxico.
Exa já me esclareceu. Requer audiência pública para Portanto, o requerimento pode estar tratando dessa
discutir o produto. Agora, estamos discutindo o item lei, e não especificamente da Lei nO 2.691/96.
27-0 da pauta, ~ é sobre isso q.ue estou falando. Tra- O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO- Maso autor
t~-se de requerimento para r~tlrada de pauta. Es~ou não é o governo. O autor do pedido de audiência não
dizendo a V. ~~, ~omo acabei de ler, que essa retlr~~ é o governo deputado.
da de pauta Ja fOI votada. Vou pular toda a parte, Ja '
que V. Exa está ponderando. Somente digo que, nes- O SR. DEPUTADO_CLOVIS VOLPI- Mas trata
se sentido, o Deputado Fernando Ferro concordou do produto, Deputado Joao Paulo.
com a sugestão e, na página seguinte, foi aprovado o O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - É do autor
requerimento do nobre deputado, retirando de pauta do projeto, se não ele não faria o pedido.
e anulando a votação. O SR. DEPUTADO CLOVIS VOLPI- A audiên-

Portanto, de acordo com o art. 177, § 3°, não po- cia pública não está ligada ao Projeto n° 2.691/91, ab-
demos mais retirar de pauta o tem 27-0 da Ordem do so\utamente em nada, ao produto. E o produto é trata-
Dia. Essa é a questão regimental, absolutamente es- do na Lei nO 7.802, que faz referência a ele.

clarecida. _ O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO -
O SR. DEPUTADO JOAO PAULO - Sr' Presi- Sra. Presidenta, uma questão de ordem.

denta... E' 'd A
• d. u gostaria que a presl encla me respon esse,

.A ~RA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catanna) porque, como relator da matéria, tenho interesse em
- POIS nao, deputado. _ que deliberemos sobre a matéria - já estamos tentan-

O SR. DEPUTADO JOAO PAULO - É uma do fazê-lo há vários meses. Quero fazer uma consulta
questão de bom senso..0 reque~imento d~ Deputado sobre se regimentalmente - já é a terceira ou quarta
Fernando ~erro, ~ubscrlto por ml~ e ~epols pe~~ D~- vez que o projeto entra na pauta - não seria extempo-
putado LUCiano Plzzatto, é de reahzaçao de audlencla râneo. Não tem nada a ver com a audiência pública,
pública para tratar especificamente do princípio ativo com a qual concordo.
de um agr~tóxico, chamado metamidophos, cujo O meu pensamento sobre o projeto já está muito
nome fanta~la é ~marom. claro. Temos leis no País que regulam a utilização do

O .ProJeto ~ 2.691/97, do Deputado Fernando agrotóxico. Seria o mesmo que termos aqui desco-
Ferro, diZ o seguinte: berto que o mercúrio cromo é prejudicial à saúde e

"Ficam vedados a produção, o trans- criar uma lei para tirá-lo do mercado. Descobrimos
porte, o armazenamento, a comercialização, que o medicamento Hipoglós é contra a saúde e va-
a propaganda comercial, a utilização, a im- mos criar uma lei. Não. As autoridades do Poder EXe-
portação e a exportação de agrotóxico que cutivo já têm a liberdade de tirar do mercado aquilo
tem por princípio ativo o organofosforado que for, efetivamente, prejudicial, o Ministério da Agri-
metamidophos." cultura, o Ministério da Saúde.



O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - V.
Exa não pode sugerir. V. Exa tem que cumprir o regi
mento.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Mas foi cumprido o regimento, e votamos hoje o Re
querimento n° 35/2001.

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Posso falar,
S,a Presidenta? Na última sessão ordinária desta co-

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO 
Abordei questão regimental com V. Exa, que apresen
tou requerimento de retirada de votação. Eu, de acor
do com o art. 177, § 3°, digo que este requerimento
não pode ser apresentado, porque já foi apresentado.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Já foi votado.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Vo
tamos a audiência pública, e não o projeto. Portanto,
V. Exa tem que colocar o projeto em votação.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Sugiro que nós façamos a audiência pública, como
foi solicitado e votado hoje aqui, para discutir melhor o
assunto.
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Portanto, regimentalmente, gostaria de saber se é missão, eu me lembro bem da polêmica que houve, e
possível ou se não é extemporâneo o requerimento para o resultado foi a realização da audiência. A diferença
retirar mais uma vez de pauta o Projeto de Lei n° 2.691. é que a idéia era fazermos a audiência rapidamente,

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) na semana seguinte ou em duas semanas. Depois
- Deputado, é porque a polêmica aqui existe, isso é daquela sessão, não tivemos mais...
indiscutlvel. E a questão é a mesma: o mal que faz o (Intervenção inaudível.)
agrotóxico. Estamos discutindo aqui a mesma ques- O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Mas foi
tão. Como poderemos votar hoje e deliberar que te- acordado que faríamos uma audiência rápida, para
nha audiência pública para tratar de assunto já votado votar o projeto. Não tivemos mais nenhuma sessão
e decidido? Não tem sentido. ordinária desde aquele dia. Hoje é a primeira sessão,

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Não. e estamos votando a audiência pública.
Existem "n" matérias sobre esse assunto. A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) - Já votamos a audiência pública.
- Não. ~ emtorno da utilização do Tamarom. O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - ~ razoável

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Deputado que façamos a audiência e depois se vote o projeto,
Luciano Pizzatto, na última reunião ordinária desta deputado. V. Exa acha que um mês pode ser o diferen-
Casa... cial desse projeto, Deputado Luciano Pizzatto? Que

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - V. problema pode ser causado se aguardarmos vinte,
Exa , como Presidenta, não pode discutir o mérito. V. trinta dias?
Exa não discute mérito. O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATIO - A

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) questão de mérito não tem nada a ver com o projeto.
- Não estou discutindo o mérito. Estou discutindo o A questão de mérito é o que está acontecendo nesta
que foi votado aqui hoje. comissão, e isso está ficando grave. Ou a comissão

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - respeita as normas regimentais e sua forma de traba-
Estou discutindo regimento. lho ou não respeita.

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Deputado O SR. DEP~TADO JOÃO PAU~O - ~recisa
Luciano Pizzatto na última sessão ordinária desta co- exatamente respeitar, Deputado LUCiano PIZzattO.
missão... ' Aquela sessão que V. Exa '"

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO 
Uma vez eu pedi... V. Exa pediu aparte?

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Mas é regi
mental, Deputado Luciano Pizzatto.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - V.
Exa pediu aparte? Então, vou concluir. Eu anulei uma
votação, está aqui nas notas taquigráficas...

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Sem base
regimental, deputado.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - ...
consultando o Plenário. Se eu não tinha base regi
mental, então, já está aprovado o projeto. V. Exa de
fende essa tese? Nós não temos mais projeto, está
aprovado o relatório. Voltei atrás para proteger uma
posição do PT.

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - V. Exa tinha
que ter votado o requerimento do Deputado Fernando
Ferro.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO:"" Ti
nha.

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - V. Exa des
conheceu, Deputado Luciano Pizzatto.
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o SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO- Por
tanto, como foi feito um erro...

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Deputado
Luciano Pizzatto, o requerimento do Deputado Fer
nando Ferro estava na Mesa. V. Exa não leu o requeri
mento.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - V.
EXS quer que eu leia de novo?

O Deputado Tilden Santiago, do PT, comunicou
que errou e não comunicou a existência do requeri
mento na Mesa. O senhor leu aqui. Muito bem, haven
do requerimento na Mesa e eu sendo dele comunica
do - está escrito nas notas taquigráficas -, pedi a
compreensão da Comissão pelo erro cometido con
juntamente e cumpri o Regimento. Coloquei o reque
rimento em votação, e foi retirado de votação o Proje
to n° 2.691, anulando-se a votação. Foi cumprido o
Regimento.

Na reunião subseqüente, foi dito que eu não fiz
tal ato. Está gravado, nas notas taquigráficas. Agora,
retoma à pauta o projeto de lei, no item 27-D. Esperei
tranqüilamente ele ser colocando em pauta. Ninguém
levantou outra questão. Foi lido requerimento para re
tirada de pauta. Isso está gravado, podemos checar.
Quando foi lido o requerimento, eu fiz uma questão de
ordem: de acordo com o art. 177, § 30, esse requeri
mento já foi apresentado e, portanto, não pode ser
apresentado mais uma vez. Essa é a questão. O que
V. EXS quer dizer agora? Tudo foi cumprido.

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Quero dizer
que, na última sessão ordinária, mediado pelo Depu
tado Flávio Derzi, foi acordado que faríamos uma au
diência pública. A diferença é de tempo. Se V. Exa falar
do tempo, está correto. Pensávamos em realizar a au
diência pública na semana seguinte, mas não tivemos
mais sessão ordinária. Esta é a primeira sessão ordi
nária. Por isso, o requerimento foi votado hoje.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- O requerimento para realização da audiência públi
ca foi votado hoje. Não poderia ter marcado audiência
pública se o requerimento foi votado hoje.

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Por isso,
Sra. Presidenta, está sendo votado hoje. Então, na úl
tima sessão, foi acordado que faríamos uma audiên
cia para votar o projeto. Deputado Luciano Pizzatto,'é
uma questão de justiça. É aguardar mais quinze, vinte
dias. Não sei qual é a pressa.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Pela
ordem, Sra. Presidenta. A questão de justiça é que
não podemos mais continuar nesta Comissão des
cumprindo a nossa palavra. Esse projeto de lei foi co-

locado em votação em dezembro do ano passado. V.
Exa estava presente?

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) 
Eu não era Presidente. O tema é tão polêmico que até
hoje ainda está nesta situação e continua polêmico.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - V.
Exa não estava presente, não era desta Comissão, e a
nobre Presidenta também não era desta Comissão.
Por uma deferência do Sr. Presidente, Deputado Sa
latiel Carvalho, que era o Relator e avocou o projeto,
S. Ex" não votou esse projeto de lei, por um pedido de
vista do PT. É regimental pedir vista, nobre Deputa
do? É regimental. É uma manobra regimental? É uma
manobra regimental. Foi retirado de pauta, concedida
vista. Passaram-se meses, nobre Deputado, o projeto
voltou à pauta, não teve voto em separado. Aí veio
nova manobra regimental, apresentação de retirada
de pauta. Houve toda uma confusão de equívoco.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Porque o tema é polêmico, Deputado. Isso é indis
cutível.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO- Cla
ro, por isso V. Ex" não pode fugir do Regimento, por
que quando há polêmica...

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Não estou fugindo. Nós aprovamos, a Mesa aprovou
o Requerimento n035/2üü1. Não podemos desconhe
cer isso.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - V.
EXS aprovou um requerimento de audiência pública. V.
EXS não aprovou requerimento para discutir um proje
to. Portanto, o projeto está na Ordem do Dia. V. Exa
anunciou requerimento de retirada de votação. E eu
disse que não mais pode ser retirado de votação, por
que já foi apresentado. É apenas essa questão em
debate, mais nenhuma.

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO
Sr. Presidenta, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO
Não considerei a minha questão de ordem respondi
da e quero esclarecer por que a fiz. ~ exatamente por
que o projeto voltou à pauta de hoje. Portanto, se o
projeto voltou à pauta, penso que foi por força do Re
gimento. Se foi por esse motivo, essa deliberação tem
que ocorrer hoje, e seria extemporâneo um requeri
mento de retirada de pauta. Essa é a minha questão
de ordem.

Se não deliberarmos hoje e dermos respaldo ao
requerimento de retirada de pauta, estaremos real-
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mente caindo no gravlssimo erro de desrespeitar o Essa é a sugestão. (Pausa.)
Regimento, que é o nosso balizamento maior. A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)

Não tem nada a ver com a realização da audiên- - É um acordo.
cia pública, até porque ela pode servir exatamente O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO -
para se esclarecer, perante as autoridades do Poder Como é a terceira vez que o acordo não é cumprido, a
Executivo, essa situação. decisão é de V. Exa, mas fica registrado que mante-

Eu gostaria que a Presidência respondesse à nho minha questão de ordem. Estaremos descum-
questão regimental: por que o projeto voltou à pauta? prindo o Regimento pela terceira vez.
Na verdade, o mais lógico seria analisarmos o reque- A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
rimento de audiência pública se o projeto não tivesse - A Presidência entende que, por ser um tema polê-
voltado à pauta. Se voltou, foi por força regimental. mico e sério a questão do Tamarom, uma audiência

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) pública ajudaria a esclarecer. Isso não impede que,
- Deputado, a abordagem não é bem essa. logo em seguida, se vote normalmente. A audiência

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Sr. Presi- pública foi votada hoje e tem de ser respeitada.
denta, pela ordem. Então, retiro, para que amanhã, em reunião com

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) o Relator, Deputado Salatiel Carvalho, o autor, Depu-
- Concedo a palavra ao nobre Deputado João Paulo. tado Fernando Ferro, ~ ~ Deputado João P~ulo, pos-

O SA. DEPUTADO JOÃO PAULO - Quero su- ~.mo~ to~a~ uma decls~o so~re essa vo~açao e a au-
gerir um encaminhamento para V. Exa e para a Comis- dlencla publica que, repito, fOI votada hOJe.
são. Hoje aprovamos vinte audiências públicas. Se .O SR. DE.P~TADO LUC!A~O PI~ATTO - S~
contarmos os dias úteis até o final de junho, provavel- Presldenta, soliCito que V. Ex cite o artigo do Regl-
mente não conseguiremos realizartodas elas. E apro- mento que embasa a retirada de pauta. Só gostaria
vamos a constituição de cinco subgrupos ou subco- disso.
missões. Portanto, há uma demanda contida nesta A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
Comissão, e precisamos caminhar. A sugestão que - Foi feito um acordo, Deputado.
faço é que V. Exa retire de ofIcio esse projeto da pauta O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO -
e convoque para amanhã de manhã reunião na sua Excelência, não existe acordo em plenário. Existe Re-
sala, com os Deputados Fernando Ferro, Luciano Piz- gimento. Estou solicitando o artigo do Regimento.
zatto e Salatiel Carvalho, para com~inarmos um rotei- A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
ro para resolver esse problema rapidamente. - Tirei de ofIcio, e foi um acordo.

Essa é a minha sugestão. E, se não houver um O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO _
acordo, V. Exa arbitra a partir de amanhã a solução Qual é o artigo do Regimento, Excelência?
que achar melhor. (Pausa.) . O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Deputado

O SA. DEPUTADO FLÁVIO DERZI- Sra. Presl- Luciano Pizzatto, V. Exa acabou de se basear em no-
denta, pela ordem. tas taquigráficas que, na verdade, se baseiam em

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) acordo, e não no Regimento.
- V. Ex

a
tem a palavra, Deputado. (Pausa.) O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Eu

O SR. DEPUTADO FLÁVIO DERZI- srS Presi- me baseei no art. 177, § 3°, do Regimento.
denta, entendo todas as razões regimentais do nobre O SA. DEPUTADO JOÃO PAULO _ V. Exa leu as
Deputado Luciano Pizzatto e ouvi c0!'1 muita atenção notas taquigráficas. É um acordo, não é Regimento.
a abordagem do nobre .Deputado Joao P~ulo, que r~- O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO _
presenta o autor do projeto nesta oportunidade. É eVI- E t d à P 'dê .
dente que esta Comissão nunca caminhou para o im- s ou requeren o resl nCla... .
passe, portanto, sugiro ao Relator, nobre Salatiel Car- A ~~A. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
valho, e ao Deputado Luciano Pizzatto, que defende - De OfiCIO, Deputado.
suas convicções com muita firmeza, sem entrar em O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Só
detalhes de razões regimentais: que amanhã o Rela- há acordo quando há unanimidade.
tor faça uma reunião na sala da Presidência, com o A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
nobre Deputado Fernando Ferro, para se fazerem os - O Deputado Flávio Derzi propôs um acordo, com o
ajustes necessários, e seria pautado para a próxima qual a maioria concordou, porque foi claro, e eu gos-
reunião o projeto de lei. taria que fosse respeitado.



11 - quanto às proposições:

b) deferir a retirada da proposição da
Ordem do Dia.

São atribuições do Presidente, além
das que estão expressas neste regimento
ou decorram da natureza de suas funções e
prerrogativas:

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO 
Deferir, não retirar. V. Exa s6 pode deferir quando
houver requerimento e ele for votado. V. Exa defere
o requerimento de oHcio ou não. Como estou dizen
do que não há offcio ...

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Deputado, faço-o com base na aprovação do reque
rimento de realização de audiência pública, votado
hoje, inclusive com sua participação.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO 
Desculpe, Excelência. Vou deixar bem claro. V. Ex"
está retirando projeto de lei...

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Deputado
Luciano Pizzatto, há um requerimento. S. EXS deferiu
o pedido.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO 
Qual requerimento?

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - O requeri
mento de retirada, do Deputado Fernando Ferro, para
realização da audiência.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Ah,
V. Ex" está deferindo requerimento do Deputado Fer
nando Ferro. É isso?

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - É, de reti
rada. E, se não foi aquele, seria o concordado pelo
Deputado Flávio Derzi. Se não foi aquele, foi esse
outro.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Estou deferindo baseada em requerimento dos De
putados Fernando Ferro, João Paulo e Luciano Piz-
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Vamos à pauta, que é muito extensa. zatto, de realização de audiência pública, votado na
O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - tarde de hoje.

Acordo só existe por unanimidade. Eu não concordo O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO ~ Eu
com o acordo. Portanto, vou usar os instrumentos dis- não assinei requerimento de retirada de pauta do Pro-
ponfveis para requerer do acordo. Apenas solicito a V. jeto de Lei n° 2.691. Se V. EXS encontrar a minha assi-
Exa que cite o artigo exato do Regimento em que V. natura no requerimento, gostaria que me desse uma
EXS está se baseando para retirar por oficio matéria já cópia. Essa questão vai ser muito interessante para
encaminhada. resolvermos outras. Digo a V. EXS que eu não assinei.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina) A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- E o art. 17: - Deputado, não estou dizendo que V. EXS assinou. V.

Exa referendou o Requerimento n° 35/2001, de auto
ria dos Srs. Fernando Ferro e João Paulo, de realiza
ção de reunião de audiência pública para tratar dos
efeitos sobre a saúde humana e o meio ambiente do
uso do pesticida metamidophos, do Tamarom, ampla
mente utilizado na agricultura do Pafs, tendo como
expositores o Sr. Sebastião Pinheiro e representantes
dos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente.

Esse requerimento foi votado hoje, por unanimi
dade. E o mesmo assunto de que trata o Relator. Com
base nisso, a Mesa tomou essa posição, Deputado.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO 
Agradeço a V. Ex" Aceito a decisão, e fica registrado
que, de acordo com o art. 17, inciso 11, alfnea b, do
Regimento Interno... Eu não assinei nenhum requeri
mento de retirada de pauta. Portanto, é uma livre in
terpretação da Presidência, que deferiu algo que não
foi requerido. Como o assunto vai ser decidido poste
riormente, a partir de agora aplicaremos todas as
questões de acordo com a decisão de V. Ex".

Obrigado.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catari
na) - Item 28. Projeto de Lei n° 2.885/2000, do Sr.
Regis Cavalcante, que altera a Lei nO 9.605, de 12
de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções
penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras
providências. O Relator é o Deputado Paulo Balta
zar, e o parecer é favorável. Houve pedido de vista
concedido ao Deputado Manoel Vit6rio em 13 de
dezembro de 2000.

Até o presente momento, o Deputado Manoel
Vitório não apresentou manifestação escrita à Mesa.
Na reunião ordinária realizada no dia 4 de abril, foi
aprovado requerimento de autoria dos Deputados
Regis Cavalcante, autor do projeto, e Wagner Rossi,
de adiamento da discussão.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Os que são a favor do parecer do Relator per-

maneçam como se encontram.



IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Esta sessão realiza-se em homenagem à Comunida
de Sara Nossa Terra e tem como autor o eminente
Deputado Lincoln Portela.

Convido a fazer parte da Mesa o sempre Depu
tado Benedito Domingos, Vice-Governador do Distri
to Federal. (Palmas.)

Convido para compor a Mesa o Bispo Robson
Lemos Rodovalho. (Palmas.)

Convido para compor a Mesa o Bispo Erasmo
Coutinho Duarte, de Minas Gerais. (Palmas.)

Convido para compor a Mesa a Bispa Maria Lú
cia de Brito Rodovalho. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Assistiremos, agora, à exibição de um vídeo instituci
onal de aproximadamente 4 minutos.

(Exibição de vídeo.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Com muita satisfação, ouviremos a apresentação de
um grupo musical- "Equipe de Louvor e Adoração" 
sob a regência do Pastor Geraldo Alcântara, com a
música: "Aleluia! Jesus Cristo, eu te amo!". (Palmas.)

(Apresentação de grupo musical.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Prezado Vice-Governador do Distrito Federal, Senho
res membros da Mesa, prezados irmãos em Cristo, o
ano de 2001 marca não apenas o começo de um ou
tro século, mas o início de um novo mundo e um novo
milênio, em que o homem se vê mergulhado em uma
atmosfera de espiritualização e de sentimento religio
so. Nessa nova realidade vivida pelo mundo, a Comu
nidade Evangélica Sara Nossa Terra chega aos 25
anos de existência, um quarto de século, como uma
das mais expressivas e vigorosas manifestações de
fé do nosso povo, desde que surgiu, em 1976, na ci
dade de Goiânia.

Ao reunir-se em sessão solene, a Câmara dos
Deputados a homenageia em nome dos seus mem
bros e dos milhões de brasileiros por eles representa
dos, testemunhas da devoção e do ânimo com que a
Comunidade Sara Nossa Terra se esforça para divul
gar a palavra de Deus, o exemplo de Cristo e a lição
dos testamentos em favor de um mundo melhor e
mais digno.

Tudo começou no campus da Universidade Fe
deral de Goiás, onde um grupo de estudantes e de
professores se reunia semanalmente, sob a liderança
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O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATIO - Sra. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Finda a
Presidente, como Vice-Uderdo Governo, solicito veri- leitura do expediente, passa-se à
ficação de votação, de acordo com o art. 185, combi
nado com o art. 184. (Pausa.) Para facilitar V. Exa, veri
ficação de quorum.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Como votam em relação ao Projeto de Lei n°
2.886/2000?

Deputado Clovis Volpi. (Pausa.) Ausente.
Deputado Luiz Ribeiro. (Pausa.) Ausente.
Deputado Ricarte de Freitas. (Pausa.)
Deputado Salatiel Carvalho. (Pausa.) Como

vota?
O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO

Voto com o Relator.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)

- É favorável. .

Deputado Welinton Fagundes. (Pausa.)
Deputado Milton Barbosa. (Pausa.)
Deputado Luciano Pizzatto. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATIO 

Abstenção.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Deputado Pedro Bittencourt. (Pausa.)

Deputado Ricardo Fiuza. (Pausa.) Ausente.
Deputado Aníbal Gomes. (Pausa.)
Deputada Ana Catarina vota com o Relator.
Deputado Flávio Derzi.

O SR. DEPUTADO FLÁVIO DERZI- Voto com
o Relator.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Deputado Luiz Bittencourt. (Pausa.)

Deputado João Paulo.

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Voto contra
o Relator.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Ana Catarina)
- Deputado Celso Russomanno. (Pausa.) Ausente.

Deputado José Borba. (Pausa.) Com o Relator,
favoravelmente.

Deputado Inácio Arruda. (Pausa.) Ausente.
Deputado Ronaldo Vasconcellos. (Pausa.)
Suplentes: Deputada Laura Carneiro. (Pausa.)

Ausente.
Deputado Fernando Gabeira. (Pausa.) Ausente.
Deputado Manoel Vitório. (Pausa.)
Deputado Olimpio Pires. (Pausa.)
Tendo em vista a ausência de quorum, vou en

cerrar os trabalhos da presente reunião.
Está encerrada a reunião.
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do físico Robson Lemos Rodovalho, para ler a Bíblia e O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG.
orar a Deus. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado

Quando se consagrou à missão de fundar uma Severino Cavalcanti, Sr. Presidente do Ministério
igreja, o Dr. Robson Rodovalho promoveu o encontro Sara Nossa Terra, Bispo Robson Lemos Rodovalho,
harmonioso entre a religião e a ciência, a fé e o co- Sr. Bispo de Minas Gerais, Erasmo Coutinho Duarte,
nhecimento, segundo aprendera com outro cientista, S~a. Vice-~resi?~nta do ~inistério Sara Noss~ Terra,
Albert Einstein: "Deus é o absoluto; eu apenas formu- Blspa Maria Lucia de Brito Rodovalho, Sr. Vlce-Go-
lei a teoria da relatividade". vernador do Distrito Federal, Benedito Domingos,

Concretização do sonho que Robson Rodova- Sra. Sena~ora Emília Fernandes, Sr~s. e Srs. Deputa-
lho transformou na própria razão de viver, a Comuni- dos, Srs. Blsp~s, Pastores e Evangellst~s, senhoras e
dade Sara Nossa Terra conta, hoje. com 900 pastores senhores aqUi presentes n:sta n:'anha abençoada,
e bispos à frente de quase 100 mil fiéis, nos mais de lem~ro-me da pessoa de Joao Batista, ao olhar a Co-
250 templos de que dispõe em todos os Estados do mUnldade Sara Nossa Terra. Conf~s,so aos senhores
Brasil e até no exterior, pois que já os tem nos Esta- que, segundo o que entendo da Blbl.l~ Sagrada, seus
dos Unidos, no Para'guai, na Bolívia e em Portugal. homens eram tremendamente esqUIsitos!

. _. De fato, eram excêntricos, diferentes, invulga-
A par da d~mensao evangelizadora, recon~e- res. Isso se percebe no próprio Cristo, quando vê

ça-s~ ~a Comunlda?e Sara Nossa. Terra o espírito aquele cego de nascença passando pelo chão em
ecologlco que a estimula, patente Ja no nome que que as pessoas pisavam e sujavam, onde os animais
adotou. deixavam suas lembranças. Jesus, de repente, olha

Assim, enquanto se aperfeiçoam espiritualmen- para aquele chão e cospe na terra. E não foi uma cus-
te, buscando a salvação da alma, os fiéis respeitam o pida delicada, porque precisava de muita saliva para
meio ambiente, valorizam os recursos naturais e têm fazer lama - e entendo que o Cristo era homem. De-
o Planeta como a casa do homem, construída pelo pois disso, pegou aquela lama e untou os olhos do
Senhor para que nela vivamos com a dignidade que cego. Literalmente, a terra sarou aquele cego de nas-
se deve a todo ser humano. cença. Mas, não; foi o Senhor Jesus. Querem mani-

Este o sentimento com que homenageamos a festações mais excêntrica do que essa?! Vão perce-
Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra pelos 25 bê-Ias nos heróis da Bfblia.
anos de luta por um Brasil melhor, mais fraterno e De alguns anos para cá, surgiram alguns minis-
mais feliz. Que permaneça em n6s, fortalecendo-nos térios, inclusive o Sara Nossa Terra: mais um movi-
na fé e na esperança, a sábia comparação do Bispo mento esquisito. A palavra esquisita significa, de bai-
Robson Rodovalho: "As pessoas estão para Deus as- xo para cima, malvisto, feio, de mau aspecto; mas
sim como os elétrons para o núcleo do átomo: uns também extravagante, estranho, fora do comum, raro,
próximos, outros mais longe, mas todos girando ao precioso, fino, invulgar, requintado, delicado, apurado.
seu redor." (Palmas prolongadas.) Assim nos define muito bem o "Aurélio".

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Senhoras e Senhores, os homens da Bfblia Sa-
Registramos a presença da Sra. Senadora Emília grada eram excêntricos e esquisitos. Quero trazer na
Fernandes (Palmas); do Sr. Assessor Parlamentar manhã de hoje o exemplo de João Batista:

Gre~~rio de Sou~a Rabelo Neto, aqui. representando Voz do que clama no deserto, endirei-
~ ~Inlstro da Agricultura e do AbasteCimento, Sr. P!a- tai as vossas veredas, preparai o caminho
tlOl de Mor~es (Palmas); do Sr. Pa~tor Geraldo ~Ican- do Senhor. Eis que o machado está posto à
tara e EqUipe de Louvor e Adoraçao, da ComUnidade raiz das árvores
Sara Nossa Terra (Palmas); do Sr. Bispo do Riode Ja- .
neiro, Francisco Almeida (Palmas); do Sr. Bispo da João Batista era um homem tremendamente es-
Região Sul, Cirino Ferro (Palmas); do Deputado Dis- quisito. A sua residência era o deserto. E nós conhe-
trital Aguinaldo de Jesus (Palmas); do Sr. Pastor da cemos muito bem de deserto. Entendemos o seu sen-
Igreja Universal do Estado do Sergipe (Palmas); e do tido em nossa vida pessoal, aquele deserto ao qual
Sr. Primeiro Vice-Presidente da FECOMERCIO-DF, Cristo se refere quando disse: "No mundo tereis afli-
Leonardo Prudente. (Palmas.) ções, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo."

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - João Batista pregava neste deserto, porque en-
Concedo a palavra ao autor do requerimento, nobre tendia e recebia o bom ânimo que vem Daquele que
Deputado Lincoln Portela. nos dá este bom ânimo. Ele pregava no deserto; sua
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residência era o deserto. Ele era um homem altamen- próprios conceitos, mas da justiça que vem da graça,
te excêntrico e não tinha medo do deserto, como nós da palavra e da vontade do Senhor para nossa vida, e
hoje do deserto medo não ternos, porque não temos não por mérito próprio. Vestimo-nos ainda com a rou-
medo das tribulações, porque está escrito: pagem do sacerdote que se vestia com a roupa bran-

N t rt
'd ca, porque ela traz a mensagem da paz. Ele se vestia

em a pes e nem a mo e nem a VI a ,.. ' " d' 'com o azul, porque representa o ceu; ele se vestia
nem os anJos nem os pnnclpa os nem as ' ...
coisas do pre~ente nem do porvir ~em a al- com a purpur~, porque é ,a cor dos reis; ele se vestia
tura, nem a profundidade, nem ne~huma ou- com o carmeSim, p?rque e a cor do sangue do Senhor

t
. t d á d d Jesus que nos pUrifica de todo pecado.ra cria ura po er separar-nos o amor e , ..

Deus que está em Cristo Jesus e nos acom- Sangue de Jesus ~ algo ,al~amente esquIsito
panha em meio aos desertos da vida para o mundo, porque diZ a Blblla Sagrada que a

. mensagem da cruz é esquisita, é loucura para aque-
Do deserto não temos medo. (Palmas.) E pode- les que se perdem, mas é o poder de Deus para aque-

mos viver como João Batista, porque entendemos le que compreende, crê e o recebe. Vestimo-nos as-
que, como disse lsalas, o Profeta: "Eis que ponho um sim. Vestimo-nos não com o couro ou com os pêlos de
caminho no deserto e um rio no ermo". camelo de João Batista, mas como sacerdotes, com

A Comunidade Sara Nossa Terra não tem medo roupa de linho fino, de acordo com a visão de Ezequi-
dos desertos desta vida, e tem colocado, no deserto el- 44, para não vir suor no nosso corpo; ou seja, não
de cada um de vocês, pela palavra de Deus e pela un- é por força, não é por violência, mas é pelo espírito de
ção que habita nesta Igreja e no coração de cada um Deus. É assim que as mulheres e os homens esquisi-
de nós, um rio no deserto e um caminho nesse ermo; tos vivem: na força e na vontade de Deus!

Senhoras e Senhores, João Batista era um ho- Quero dizer aos senhores o seguinte: continuem
mem assim, que, no deserto vivendo, ele tirava o de- sendo muito esquisitos, como disse uma vez o Pastor
serto da vida das pessoas. Mas ele era muito esquisi- Aguilar Porto, em Belo Horizonte. Continuem sendo
to, porque a sua alimentação era diferente: ele comia excêntricos, continuem sendo diferentes, continuem
mel silvestre e gafanhotos. tendo aquela unção sobre as suas cabeças, pois esta

E não vou me deter aqui nas comparações que ninguém jamais poderá tirar da vida de vocês. Conti-
podemos fazer neste contexto. O homem de Deus nuem atravessando o deserto, continuem vestindo a
sabe muito bem daquilo que se alimenta, porque nem roupagem sacerdotal, continuem, sim, pregando a
só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que mensagem de Deus a tempo e fora de tempo. Conti-
sai da boca de Deus. E nós nos tornamos muito esqui- nuem nesta unção.
sitos quando nos alimentamos com essa palavra, por- Termino dizendo: vocês que não nasceram em
que a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. uma época de perseguição, em uma época difícil,
E não tem jeito: podemos adentrar em um espaço mas que por certo por ela passarão, porque isso faz
como este, na Câmara Federal, para todo o Brasil, ao parte da nossa herança, entendam uma coisa - para
vivo e em cores, e cantarmos "Jesus Cristo, eu te finalizar, Bispo Robson Rodovalho: ainda que lhes
amo!", porque a boca fala daquilo que está cheio o co- cortem a cabeça, ainda que cortem a cabeça da Co-
ração. (Palmas prolongadas.) Porque a palavra de munidade Sara Nossa Terra, como cortaram a cabe-
Deus é mais doce do que o mel e podemos nos ali- ça do esquisito João Batista, que pregava uma men-
mentar daquilo que Ele tem para nós. sagem forte e contundente e medo não tinha nem dos

De fato, somos todos muito esquisitos. governantes, como nós medo não temos, jamais po-
E mais. João Batista se vestia com pêlos de ca- derão cortar a unção.e a coroa de glória que está so-

melo e com cinto de couro. E vocês que são bispos e bre a cabeça de voces.
pastores e que buscam a palavra com profundidade... Deus os abençoe abundantemente. (Palmas
Eu, que bem sei o quanto a Comunidade Sara Nossa prolongadas.)
Terra busca essa palavra em profundidade, não quero O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
me deter - porque são muitos os colegas para fala- Meus irmãos, antevi o pronunciamento do Deputado
rem nesta manhã - nessas comparações. Mas vejam Lincoln Portela, que realmente foi uma dádiva de
que até a sua maneira de trajar e de se vestir era dite- Deusl
rente. E a nossa maneira é assim, porque hoje pode- O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
mos nos vestir com as vestes da justiça; da justiça Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Octávio,
que vem não da nossa própria vida, não dos nossos que falará pelo PFL.
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O SR. PAULO OCTÁVIO (Bloco/PFL-DF. Sem Por essa razão podemos dizer que o homem foi
revisão do orador) - EXmo. Sr. Presidente, Severino criado bom e justo, mas que perdeu essa natureza ao
Cavalcanti; Deputado Lincoln Portela, autor desta cair voluntariamente no pecado.
sessão de homenagem; Exmo. Bispo Robson Rodo- A Igreja é dirigida pela competência do Pastor
valho, Presidente da Comunidade Sara Nossa Terra; Robson Rodovalho. Ele fundou e presidiu a Comuni-
Exmo. Vice-Governador Benedito Domingos, o prime- dade Evangélica em Goiãnia, entre 1976 e 1992.
iro Governador evangélico da nossa cidade; Sr. Bispo Transferiu-se para Brasília, onde fundou o Ministério.
Erasmo Coutinho Duarte, Bispo de Minas Gerais; mi- Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, na qual é
nha amiga, Bispa Maria Lúcia Rodovalho, da Comuni- Bispo e Presidente do Conselho de Bispos. Ele traba-
dade Sara Nossa Terra; Sr. Deputado Leonardo Pru- lha em perfeita harmonia com sua esposa, Bispa Lú-
dente, Vice-Presidente da FECOMÉRCIO-DF; Sr. cia Rodovalho, psicóloga, autora de diversos livros,
Bispo Cirino Ferro, de Curitiba; Sr. Bispo Francisco uma figura por demais querida por todos nós.
Almeida, do Rio de Janeiro; Sr. Missionário Dorieu e Na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, se não fos-
Pastor Adilson, da Casa da Bênção; Exmo. Sr. Depu- sem realizados cultos ali, ninguém desconfiaria que
tado Pastor Aguinaldo de Jesus, Uder do PFL na Câ- naquele espaço funciona uma igreja. Em lugar de ban-
mara Legislativa; Sr. Pastor Geraldo Alcântara, nosso cos de madeira, cadeiras dispostas num anfiteatro
amigo da Comunidade Sara Nossa Terra; Srs. Pasto- acomodam os fiéis. Quase todos os domingos, na pri-
res; meus Senhores e minhas Senhoras. meira fila do culto, a modelo e apresentadora Monique

É muito bom assistir a uma sessão como esta, Evans e a cantora Paula Hunter assistem atentamente
tão humana, tão simpática, no momento em que o ao culto. e cantam entusiasmadas as músicas que fa- .
Brasil passa por tantas dificuldades. Iam de força e confiança para superar problemas.

Sr. Presidente, a fé dispensa explicações. A pes- . Em São Paulo, em outra igreja, o me~mo cená-
soa acredita ou não acredita. no se repete. E lá pode ser encontrado o Jogador do

É d . - . d"d I I t f' II É cren Corinthians e da Seleção brasileira, Marcelinho Cari-eclsaO In IVI ua. n rans enve . a ça .
f d· . t nde a mpreensa-o hu oca. A cantora Baby do BraSil, que se chamava Babynuma orça IVIna que ransce co - .. .
V . lé S- . t' . s d ida da crl'aça-o do Consuelo, frequenta também o templo canoca. E, nosmana. ai a m. ao os mls eno a v , .

• • A • '- • ultlmos meses, Rodolfo, um dos fundadores do polê-
universo e da eXlstencla dessa natureza tao fica e com- . d k "O R' d" f . t 'd

. mico grupo e roc, s almun os , OI a ral o pe-
plexa que envolve o nosso Planeta. Tudo ISSO sugere a I h' d C 'd d S N T É .

• A • ••• os InOS a omunl a e ara ossa erra. uma
eXlstencla de uma enorme energia supenor, maior, que .. b rt t d N- f d' t' - I t'. . ,.. Igreja a e a a o os. ao az IS Inçoes. ncen Iva a
preSide os deslgnlos do destino. Faz e desfaz. d d b I'd d . t .

. . que ca a um escu ra a sua rea I a e In enor por
As pessoas que acreditam nessa força supenor meio da meditação, da música e da conversa perma-

tendem a se agregar em crenças co~uns. Cada um nente, temperada sempre pela presença da energia
procura, de acordo com sua neceSSidade, o t~mpl? superior.
que ap~aqu~ as tempe~tades em suas florestas Int:n- Não somos uma igreja tolerante na área dos
ores e Ilumine os caminhos para o melhor amanha. costumes. Nós, Ministério Sara Nossa Terra, somos

A Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra uma igreja que aceita todos, mas não aceitamos tudo.
nasceu em Brasflia, em fevereiro de 1992. Acredita- Aceitamos as pessoas da maneira que elas são e es-
mos que nossa Terra está ferida pelas desigualdades tão. Somos uma igreja chamada para ser sal e ser luz,
sociais, pela miséria, pela corrupção e por todas as para sarar a nossa terra. Não somos uma igreja seleti-
formas de exploração do mal. va. Recebemos todos, porque entendemos que todos

A Sara Nossa Terra possui cerca de 350 igrejas deverão ser transformados. (Palmas.)
espalhadas por todo o País e no exterior. É conduzida Não interessam sexo, cor, situação financeira.
por um Conselho Diretor, a Fundação Sara Nossa Todos podem ter a oportunidade de redenção e per-
Terra, que desenvolve trabalhos de assistência social cepção de novos caminhos.
e cultural e assiste a famílias carentes e necessitadas É uma honra para mim, Senhoras e Senhores,
em todo o território nacional. poder falar nesta sessão solene em homenagem à

O objetivo é claro: fazer de cada não-cristão um Comunidade Sara Nossa Terra, neste imponente ple-
cristão; de cada cristão, um discípulo; e, de cada dis- nário! Nós, políticos, lidamos com os altos assuntos
cípulo, um líder, de maneira a edificar a Igreja, que nacionais, experimentamos negociações dificílimas
manifesta a presença de Deus por intermédio de pro- entre partidos e vivemos em permanente estado de
dígíos e manifestações sobrenaturais. (Palmas.) tensão na busca de melhores resultados para o nosso
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BrasiL É bom, é muito bom parar um pouco e refletir Quero fazer uma homenagem de forma diferen-
junto com aqueles que, de maneira anônima, levam te - creio que este ministério tem feito diferença no
mensagens de paz a todo o território nacional e traba- Brasil e no mundo -, contando a história de um ho-
Iham para reduzir as desigualdades existentes em mem que procurou o melhor psicólogo do seu Estado
nossa sociedade. e lhe disse: "Sou um homem que vive cercado de pes-

Parabéns aos membros da Comunidade Sara soas, todas as pessoas que estão a minha volta são
Nossa Terra! alegres, contagio todo mundo, mas não tenho paz,

Eu, na condição de membro, tenho muito orgu- não tenho alegria e queria que o senhor me desse um
lho de fazer parte dessa família nos últimos cinco remédio". O psicólogo pegou a receita, anotou algo e
anos. Equero dizer, do plenário desta Casa, que, nes- a entregou para aquele homem. Ele olhou e disse: "O
ses últimos cinco anos, a minha vida e vida da minha senhor não vai me receitar remédios? Está escrito

. família se transformaram em bênção. aqui um endereço". E o psicólogo respondeu: "Sim, é
Muito obrigado! (Palmas prolongadas.) o endereço de um circo instalado na cidade, no qual
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _ se apr~se~ta um palhaç? muito ~Iegre. Todo mun~o

Registro da presença do Pastor Lourenço Vieira, Se- q~e val.ate .aquele lugar e contagIado por sua alegrra.
cretário-Executivo do Conselho Nacional dos Pasto- La voce vai ser curad~ do seu ~al: Eu mesmo, ~ma
res do Brasil vez por semana, vou la e tenho Indicado para mUitas

E t P
· 'dA . ed I' . pessoas. Vá". E o homem disse: "Mas o senhor está

s a resl encla p e Icença aos nossos Ir- .
- d t - t me mandando para um circo?" O doutor respondeu:

maos para que possa ar uma nova cono açao a es a ". A' . .
- I I"t d O ut d L' I P rt Sim, vace vai ser contagiado pela alegrra daquelesessao so ene, 50 ICI an o ao ep a o Inca n o e- " . ."

I . 'd A ' d t b Ih ID I ) palhaço. E o homem disse. Doutor, mas eu sou
a que assuma a presl encla os ra a os. I ,a,mas. aquele palhaço".

O Sr. Severino Cavalcanti, 10 Secretá- A mensagem que a Comunidade Sara Nossa
rio, deixa a cadeira da Presidência, que é Terra tem apregoado pelo mundo é que ainda existe
~cupada pelo ~r. Uncoln Portela, § 2 0 do ar- esperança e que muitas pessoas, como aquele moço
tlgo 18 do Regimento Interno. da história, têm buscado refúgio ou remédio para

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _ seus male.s em lugares distintos. .
Concedo a palavra ao nobre Deputado Cabo Júlio, . . Eu ,~Isse há.pouco tempo ao Presidente da ~e-
que falará pelo PL. publica: Sr. Presidente, V.Exa. tem de tomar mUitas

O SR. CABO JÚLIO (Bloco/PL-MG. Sem revi- decisõe~. Busque-as n~~,céus, ~orque dos céus vem
são do orador.) - Sr. Presidente, autor do requerimen- a soluça0 para este Pais. (Amem.) (Palmas.)
to, Pastor e amigo, Deputado lincoln Portela, inicial- A solução para o Brasil não está nesta Casa
mente, quero cumprimentar o Bispo Robson Lemos nem no Senado; a solução para o Brasil está na men-
Rodovalho, Presidente Nacional do Ministério Comu- sagem pregada pela Comunidade Sara Nossa Terra:
nidade Sara Nossa Terra; o Bispo de Minas Gerais, só Deus pode mudar a história deste Pafs. (Amém.) (
Erasmo Coutinho Duarte; o Pastor Benedito Domin- Palmas.)
gos, Vice-Governador do Distrito Federal, e, em nome Sou Pastor da Igreja Assembléia de Deus, em
de Jesus, o próximo Governador do Distrito Federal Belo Horizonte, e digo sempre que o homem não tem
(Amém.); a Sra. Bispa Maria Lúcia de Brito Rodova- respostas para os seus problemas.
lho; os Deputados Glycon Terra Pinto é PhiJemon Ro- Quero informar ao Plenário que esta sessão de
drigues; a Senadora Emflia Fernandes; os pastores, homenagem à Comunidade Sara Nossa Terra está
bispos e evangelistas aqui presentes. repercutindo para todo o Brasil. Muitas pessoas preci-

Desejo, em primeiro lugar, Bispo Robson Rodo- sam ouvir esta mensagem, aquelas que têm tudo o
valho, dizer que tenho certeza de que este ministério que o dinheiro compra.
nasceu no coração de Deus. (Amém). Vejo isso hoje Aqui, no Congresso Nacional, existem pessoas
também nesta Casa, porque estamos fazendo um que compram Brasília, que compram o mundo, enfim,
culto no plenário do Congresso Nacional. (Palmas.) tudo o que o dinheiro permite, mas todo o dinheiro do
Talvez, no mundo espiritual, o Brasil não tenha cons- mundo não compra a paz, a alegria ou o maior patri-
ciência do que isso significa. Neste lugar, que para mônio que o homem pode ter: o seu nome escrito no
muitos é sinônimo de corrupção e de tantas outras co- livro da vida. (Palmas prolongadas.)
isas, hoje, está sendo proclamado o nome do Senhor A mensagem da Comunidade Sara Nossa Terra
Jesus! (Amém.) ( Palmas.) é a seguinte: ninguém é salvo porque é religioso; ne-
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nhuma religião nos leva aos céus; ninguém é salvo não me afastei desde o momento em que estivemos
porque faz caridade; ninguém é salvo porque é bom; a juntos pela primeira vez em Brasília, quando, por con-
salvação somente ocorre quando o homem abre o vite da Liderança da Igreja Universal, de que sou pas-
seu coração e diz: "Jesus, pode entrar!" (Amém.) tor, vim de São Paulo, onde era Deputado Estadual,

Quero parabenizar o Pastor Lincoln Portela por representar minha denominação na Marcha para Je-
esta brilhante iniciativa, que esperamos se repita, sus, nos idos de 1991 ou 1992. Depois, em nossos
para que possamos pregar o Evangelho aqui no Con- encontros na capital paulista, nos almoços na Assem-
gresso Nacional. (Amém.) Daqui para o Brasil ou para bléia Legislativa, nas reuniões esparsas.
o mundo. É minha admiração sempre crescente, pela sua

Bispo Robson Lemos Rodovalho, vá em frente. liderança e trabalho unidos à sua humildade e Ihane-
Sabemos que o ministério pastoral é penoso, difícil e za, ressaltando os paradoxos, apanágio dos grandes
recebe muitas pedradas, mas a porta que Deus abre homens: coragem e prudência, vontade e sabedoria,
ninguém fecha. (Amém.) (Palmas prolongadas.) iniciativa e recolhimento. Só me ressinto hoje pela difi-

Tenho certeza, Bispos Robson Lemos Rodova- culdade de tê-lo mais amiúde conosco, empecilho,
lho e Erasmo Coutinho Duarte, pastores evangelistas sem dúvida, resultante das grandes responsabilida-
aqui reunidos, de que Deus tem um grande plano des que, com o crescimento da sua denominação, pe-
para sarar esta Nação. (Amém.) Deus está sarando sam sobre os seus ombros. Enquanto há seis anos,
esta Nação. E o instrumento de salvação desta Nação ao virmos para Brasflia, podíamos trocar figurinhas,
são os senhores. A Igreja precisa dizer, de Norte a Sul conversar sobre as coisas de nosso Deus e da obra
deste País, que vai sarar esta Nação. Que Deus os dele, hoje furtivamente nos temos visto, quanto muito,
abençoe! (Palmas prolongadas.) às vezes, em parte das reuniões do Conselho do qual

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) _ Dando ~ Yi~e-Presidente. Dos ~eus aniversá~ios, de que par-
prosseguimento a esta sessão solene, concedo a pa- tlclpavamos como convldad~ nem ~~IS sabe~os. TaJ-
lavra ao próximo orador inscrito, Deputado De Velas- vez. por se ter tornado ~ta? espiritual, deixou de
co, que falará pelo Partido Social Liberal. faze-los, permanecendo tao Jovem!

O SR. DE VELASCO (Bloco/PSL-SP. Sem revi- O número de carros c~m o adesivo ~a Comuni-
. são do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Lincoln dade Sara Nossa T.erra explica ~sse su~'7~ e a falta

Portela, proponente desta sessão solene, em nome que a s~a c~mpan~la nos t:~!eito. O eplsod~o .do gru-
de quem cumprimento as Sras. e os Srs. Deputados, po musicai ~s Ral~undos Ja coloca nas paginas de
a Sra. Senadora Emflia Fernandes o Sr. Governador uma conhecida revista semanal a Comunidade Sara
Benedito Domingos, a quem cha~amos carinhosa- Nossa T~rra ~omo ~m~ seit~ evangélica. Is~ ?sinal
mente de amigo e irmão, os membros da Mesa já no- de má-f~, de Ignorancla da Imprensa e do Incomodo
meados, dos quais destaco o Bispo Robson Rodova- do crescimento.
lho, líder da igreja homenageada nesta sessão, que No dia 23 irei ao casamento de um irmão de
tenho o privilégio de também chamar amigo e de ter sangue, na cidade mineira de Poços de Caldas. Con-
sido o primeiro Pastor da Igreja Universal do Reino de vertido em um de nossos cultos na Igreja Universal,
Deus a conversar com ele; autoridades, lideranças pertence hoje à Comunidade Sara Nossa Terra. (Pal-
eclesiásticas, senhoras e senhores, minhas irmãs e mas.) Ali se casará. E deve gostar tanto do seu Pas-
meus irmãos. tor, que, tendo seu irmão como Pastor, casará sob a

Creio que todos os que me conhecem sabem da presidência de ~utro oficiante, da .'grei~ Sara N?ssa
minha maneira de pensar e sentir as demais denomi- Te~ra. É claro,_BISpo ~obson, que ISSO e uma bnnca-
nações evangélicas. Fundador e o primeiro a ocupar o delra que a minha amizade ousa fazer!
cargo de Primeiro-Secretário do Conselho de Pasto- Em recente pregação, o "Sararei a sua terra"
res da cidade de São Paulo e, depois, do Conselho de do Livro de Crônicas, 7.14, geratriz do nome de sua
Pastores do Estado de São Paulo, membro do Conse- denominação, o Espírito Santo usou-me para dizer
lho de Pastores Evangélicos do Distrito Federal e do ao povo reunido em nossa igreja: nosso corpo, que
Conselho de Igrejas e Pastores Evangélicos do Distri- foi feito da terra, é a terra primeira que o Senhor Je-
to Federal e Entorno, sempre fez parte do meu cora- sus quer sarar. Sarar das facções, das divisões, das
ção estar unido com os irmãos, cumprindo os precei- invejas, das maledicências, dos adultérios do corpo,
tos do Salmo 133. da alma e do espfrito. Que Ele possa sarar essa

Desta minha maneira de pensar e sentir, tenho nossa terra e, depois, o nosso triste e sofrido Pafs,
certeza, e sabe o Bispo Robson Rodovalho, de que para que todos, a uma, estejamos livres das deno-



(Encerra-se a sessão às 11 horas e 26 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Está
encerrada a sessão.

Esta Casa parabeniza a Comunidade Sara
Nossa Terra pelo excelente trabalho que vem reali
zando, não apenas, mas principalmente na Nação
brasileira, sarando nossos moços, curando suas fe
ridas, libertando os alcoólatras, os viciados, os dro
gados e aqueles que pensam que apenas com sua
maneira de viver e sua filosofia podem mudar o
mundo; libertando essas pessoas dos seus concei
tos pessoais e colocando em seus corações a boa
palavra de Deus.

Terra!Parabéns à Comunidade Sara Nossa
(Palmas prolongadas.)

V - ENCERRAMENTO
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minações que nos separam e possamos todos, jun- Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
tos, exaltar o Santo Nome do Nosso Senhor Jesus Esta Casa tem o dever de se curvar diante das co-
Cristo! (Palmas.) munidades evangélicas deste País e do mundo, por-

. que, na verdade, é a única instituição que tem con-
. Ouço, com muito prazer, o Deputado Neuton dições de mudar o homem e, mudando-o, mudar as

lima. nações. Que Deus abençoe a todos. (Palmas.)
O Sr. Neuton Lima - Meu grande companhei- O SR. DE VELASCO - Agradeço a V.Exa. o

ro e mestre nesta Casa, Deputado De Velasco, é aparte.
com alegria que, nesta oportunidade, cumprimento Concluo, Sr. Presidente.
o Ministro Rodovalho, o nosso Presidente, Deputa- A tudo e por tudo, principalmente pelo estrago
do Lincoln Portela, o nosso Governador em exercí- que a "sara Nossa Terra" tem feito na seara de Sata.
cio, Benedito Domingos, todos os pastores, bispos, nás, pelos seus Ministérios da Palavra, de Louvor, de
obreiros, membros da Comunidade Sara Nossa Ter-
ra. Estou muito feliz! Sou um dos Parlamentares Rádio, de Televisão, nossos melhores abraços, nossa

maior alegria, nosso amor a todo o seu Ministério,
mais jovens nesta Casa, o mais jovem do Estado de destacando-se, entre outras lideranças, a da Bispa
São Paulo. Louvo a Deus todo instante da minha

Lúcia, sem dúvida responsável por mantê-lo na linha,
vida, porque Deus me tirou de uma pequena cidade hirto, forte, presto e listo. Parabéns! Que o Senhor Je-
do interior do Estado. Depois de eu ter cumprido sus abençoe o seu Ministério e continue a mantê-lo
dois mandatos e meio como Vereador, em um mila-

d" D . t t C C nfes assim, como até agora: manso e humilde de coraçãogre IVInO, eus me rouxe a es a asa. o so
como aquele a quem devemos imitar.

aos senhores, e ao meu querido Deputado De Ve-
lasco, que dizia em minha campanha que as igrejas Muito obrigado! (Palmas.)
necessitavam ter representantes nesta Casa, que O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Neste
isso era importante. Mas aqui dentro, depois que momento, teremos a apresentação de todo o auditó-
cheguei, observo que não é mais necessário a igre- rio, sob o comando do grupo do Pastor Geraldo
ja ter o seu representante nesta Casa; o Congresso Alcântara e da Equipe de Louvor e Adoração, com a
Nacional é que precisa da Igreja do Senhor Jesus! música "Sara, Senhor".
(Palmas.) Louvo a Deus, Deputado de Velasco, por- (É cantada a canção "Sara, Senhor".)
que Deus tem levantado homens autênticos, verda- O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Vamos
deiros conhecedores da palavra do Evangelho do encerrar esta sessão solene, agradecendo primeira-
Senhor Jesus, como o Bispo Rodovalho, que teve a mente a todos os presentes.
visão de Deus para levantar, dentre muitos povos,
um povo para herdar a vida eterna. A comunidade
Sara Nossa Terra, como temos visto, com o seu
grande desempenho na unção do Espírito Santo de
Deus, tem revolucionado a Nação brasileira e tem
mostrado ao Brasil e ao mundo a verdade. Vimos
um Brasil ferido, um Brasil acanhado, um Brasil tris
te, quando assistíamos, ainda ontem à noite, ao
Jornal Nacional. Vimos naquele programa o relato
da miséria e da fome em nosso País. Vejo com mui
ta eloqüência, Deputado De Velasco, a comunidade
Sara Nossa Terra fazendo um trabalho que essenci
almente leva a palavra genuína de Jesus Cristo aos
corações dos homens. E os homens, quando rece
bem a palavra de Deus, têm suas vidas transforma
das. Transformados pelo Evangelho de Jesus Cris
to, eles estão conseguindo mudar a história do nos
so País. Meus parabéns, Bispo Rodovalho! Que o
Espírito Santo de Deus continue iluminando-o, le
vantando-o como um gigante para propagar esse
Evangelho santo de Jesus Cristo, que é o poder de
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Ata da 115a Sessão, em 19 de junho de 2001
Presidência dos Srs.: Aécio Neves, Presidente; Efraim Morais, 10 Vice-Presidente; Enio

Bacci, 3 0 Suplente de Secretário; Marçal Filho; Themístocles Sampaio; Antonio Jorge; Car
los Mosconi; e José Antônio Almeida, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.

ÀS 13 HORAS COMPARECEM OS
SENHORES:

Efraim Morais
Barbosa Neto

Roraima
AIRTON CASCAVEL

ALMIR SA

SALOMAO CRUZ

Presentes de Roraima: 3

Amapá
ANTONIO FEIJAO

DR. BENEDITO DIAS

EDUARDO SEABRA

FATIMA PELAES

SERGIO BARCELLOS

Presentes de Amapá: 5

Pará
ASDRUBAL BENTES

BABA

ELCIONE BARBALHO

GERSON PERES

GIOVANNI QUEIROZ

JOSE PRIANTE

Presentes de Pará: 6

Amazonas
ATILA LINS

EULER RIBEIRO

VANESSA GRAZZIOTIN

Presentes de Amazonas: 3

Rondonia
CONFUCIO MOURA

EURIPEDES MIRANDA

Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba
Enio Bacci

PPS
PPB
PPB

PSOB

PPB

PTS

PSDB

PFL

PMDB

PT

PMOB

PPB

por
PMDB

PFL
PFL
pedoS

PMOB
POT
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OSCAR ANDRADE PL
SERGIO CARVALHO PSDB

Presentes de Rondonia: 4

Acre
ILDEFONCO CORDEIRO PFL
JOAOTOTA PPB
MARCIO BITIAR PPS
NILSON MOURAO PT

Presentes de Acre: 4

Tocantins
ANTONIO JORGE PTB
OSVALDO REIS PMDS
PAULO MOURAO PSDS
Presentes de Tocantins: 3

Maranhão
ALBERICO FILHO PMDB
ceSAR BANDEIRA PFL
GASTA0 VIEIRA PMOB
NEIVA MOREIRA por
NICELOBAO PFL
PEDRO NOVAIS PMDB
SEBASTIAO MADEIRA PSDB

Presentes de Maranhão: 7

Cearã
ALMEIDA DE JESUS PL
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARNON BEZERRA PSDB

EUNIC/O OLIVEIRA PMDB
JOSE UNHARES PPB
JOSE PIMENTEL PT
LEO ALCANTARA PSDB
MANOEL SALVIANO PSDB
PIMENTEL GOMES PPS
PINHEIRO LANDIM PMDB

RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSOB
ROMME~FEIJO PSOB
VICENTE ARRUDA PSDS
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Piauí
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Presentes de Ceará: 13

ATILA LIRA

B.SA

JOAO HENRIQUE

MARCELO CASTRO

PAES LANDIM

THEMISTOCLES SAMPAIO

WELLlNGTON DIAS

Presentes de Piauí: 7

PSOB
PSOB
PMDB
PMDB
PFL

PMDB
PT

Junho de 2001

Rio Grande do Norte
IBERE FERREIRA

LAIRE ROSADO

SALOMAO GURGEL

Presentes de Rio Grande do Norte: 3

Paraíba
ARMANDO ABILIO

AVENZOAR ARRUDA

DAMIAO FEL/CIANO

ENIVALDO RIBEIRO

INALDO LEITAO

MARCONDES GADELHA

Presentes de Paraiba: 6

Pernambuco
CLEMENTINO COELHO

DJALMA PAES

EDUARDO CAMPOS

FERNANDO FERRO

GONZAGA PATRIOTA

INOCENCIO OLIVEIRA

JOEL DE HOLLANDA

JOSE MENDONCA BEZERRA

LUIZ PIAUHYLlNO

Presentes de Pernambuco: 9

Alagoas

.- -

PTa
PMDB
PDT

PSOB
PT
PMDB
PPB
PSDB
PFL

PPS
PSB
PSB
PT
PSB
PFL
PFL
PFL
PSOB
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DIVALDO SURUAGY

JOAOCALDAS

OLAVO CALHEIROS

REGIS CAVALCANTE

Presentes de Alagoas: 4

Sergipe
AUGUSTO FRANCO

IVAN PAIXAO

JORGE ALBERTO

JOSE TELES

TANIA SOARES

Presentes de Sergipe: S

Bahia
ARISTON ANDRADE

CLAUDIO CAJADO

FELlX MENDONCA

FRANCISTONIO PINTO

GEDDEL VIEIRA LIMA

HAROLDO LIMA

JAIME FERNANDES

JAIRO CARNEIRO

JOAO ALMEIDA

JONIVAL LUCAS JUNIOR

JORGE KHOURY

JOSE CARLOS ALELUIA

JOSE LOURENCO

JUTAHY JUNlOR

LEUR LOMANTO

LUIZ ALBERTO

LUIZ MOREIRA

MARIO NEGROMONTE

MILTON BARBOSA

NILO COELHO

PEDROIRUJO

SAULO PEDROSA

URSICINO QUEIROZ

Presentes de Bahia: 23
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PST
PTB
PMOB
PPS

PSOB
PPS
PMOB
PSOB
pedoB

PFL
PFL
PTS

PFL
PMOS
pedoS

PFL

PFL
PSDB
PMOB
PFL
PFL
PMOB
PSQB

PMDB
PT

PFL

PSDB
PFL
PSDS
PFL

PSD8
PFL
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Minas Gerais
BONIFACIO DE ANDRADA

CABO JULIO

CARLOS MOSCONI

CUSTODIO MAnOS

DANILO DE CASTRO

EDUARDO BARBOSA

ELIAS MURAD

ELlSEU RESENDE

GLYCON TERRA PINTO

JOAOMAGNO

JOSE MILITA0

L1NCOLN PORTELA

MARIA DO CARMO LARA

MARIO ASSAD JUNIOR

MAURO LOPES

NILMARIO MIRANDA

ODELMO LEAO

OSMANIO PEREIRA

PHILEMON RODRIGUES

RAFAEL GUERRA

ROMEU QUEIROZ

SARAIVA FELIPE

SERGIO MIRANDA

SILAS BRASILEIRO

TILDEN SANTIAGO

VIRGILlO GUIMARAES

Presentes de Minas Gerais: 26

Espirito Santo
JOSE CARLOS ELIAS

MAGNO MALTA

RITA CAMATA

Presentes de Espírito Santo: 3

Rio de Janeiro
CANDINHO MATTOS

DR. HELENO

JAIR BOLSONARO

PSOB
PL

PSOB

PSOB
PSOB
PSOB
PSDB
PFL
PMOB

PT
PSDB
PSL
PT

PFL
PMDB

PT
PPB

PSOB
PL
PSDB
PSDB

PMDB
pedoB

PMDB
PT
PT

PTS
PL

PMOB

PSDS
PSOS
PPB
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JORGEBITIAR PT

LUIZ SERGIO Pl

MARCIO FORTES PSOB

MILTON TEMER PT

RODRIGO MAIA S.PART.
VIVALDO BARBOSA POl

Presentes de Rio de Janeiro: 9

São Paulo
ALBERTO GOLDMAN PSOB

ALDO REBELO pedoS

ALOIZIO MERCADANTE PT

ARNALDO MADEIRA PSOB
CHICO SARDELLI PFL

CORAUCI SOBRINHO PFL

DE VELASCO PSL

DELFIM NETTO PPB

DR. HELIO POl

GILBERTO KASSAB PFL

IARA BERNARDI PT

JOAO EDUARDO DADO PMOB

JOSE DIRCEU PT
JULIO SEMEGHINI PSOB

LUIZA ERUNDINA PSB

MICHEL TEMER PMOB
NEUTON LIMA PFL

SALVADOR ZIMBALDI PSOS

SILVIO TORRES PSOB

VALDEMAR COSTA NETO PL

Presentes de São Paulo: 20

Mato Grosso
CELCITA PINHEIRO PFL
TETE BEZERRA PMOB
WELlNTON FAGUNDES PSDB

Presentes de Mato Grosso: 3

Distrito Federal
ALBERTO FRAGA PMD8
GERALDO MAGELA Pl
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Goiás
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MARIA ABADIA

PAULO OCTAVIO

PEDRO CELSO

Presentes de Distrito Federal: 5.

ALDO ARANTES

EULER MORAIS

NAIR XAVIER LOBO

PEDRO CANEDO

PEDRO CHAVES

Presentes de Goiás: 6

PSD8
PFL
PT

pedeB

PMDB
PMDB
PSD8
PMDB

Junho de 2001

Mato Grosso do Sul
MANOEL VITORia

MARCAL FILHO

MARISA SERRANO

WALDEMIR MOKA

Presentes de Mato Grosso de Sul: 4

Paraná
AFFONSO CAMARGO

BASILIO VILLANI

DR. ROSINHA

GUSTAVO FRUET

IVANIO GUERRA

MARCIO MATOS

MAX ROSENMANN

NELSON MEURER

OLIVEIRA FILHO

SANTOS FILHO

Presentes de Paraná: 10

Santa Catarina
ANTONIO CARLOS KONDER REIS

FERNANDO CORUJA

PAULO GOUVEA

VICENTE CAROPRESO

Presentes de Santa Catarina: 4

Rio Grande do Sul

PT
PMDB
PSDB
PMDB

PFL
PSDB

PT
PMDB

PFL
PTB
PSOB
PPB

PL

PFL

PFL
POT
PFL
PSDB
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AIRTON DIPP

ALCEU COLLARES

CEZAR SCHIRMER

DARCISIO PERONDI

EZIDIO PINHEIRO

HENRIQUE FONTANA

LUIS CARLOS HEINZE

MENDES RIBEIRO FILHO

NELSON MARCHEZAN

OSMAR TERRA

OSVALDO BIOLCHI

PAULO JOSe GOUVEA

PAULO PAIM

POMPEO DE MATTOS

WALDOMIRO BARANCELLI FIORAVANTE

YEDA CRUSIUS

Presentes de Rio Grande do Sul: 17

POT

por
PMDB

PMDB

PSB
PT
PPB
PMOB
PSDB
PMOB
PMOB
PL
PT
POT
PT
PSDB
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1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - A lista de
presença registra na Casa o comparecimento de 215
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. GASTÃO VIEIRA, servindo como 2E Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Passa-se
à leitura do expediente.

'" - EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado ,Gonzaga
Patriota.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a Folha de S.Paulo de ontem, 18 de
junho de 2001, traz uma entrevista com o cientista polf
tico pernambucano Michel Zaidan Filho, a respeito dos
problemas vivenciados pela Região Nordeste.

Segundo o cientista político, o Nordeste vive um
dos momentos mais dramáticos de sua história, com
a chegada de uma estiagem severa no exato momen
to em que as contradições internas da aliança que go
verna o País deixaram a Região sem instrumentos de
combate à seca. Para piorar, a ameaça de apagão
energético cresce diariamente.

A partir desse contexto, a criação do Ministério
da Seca significa o reconhecimento tardio da omissão
governamental sobre o assunto e a retornada da tra
dição assistencialista.

O Prof. Michel Zaidan Filho é coordenador do
Mestrado em Ciência Política da Universidade Fede
ral de Pernambuco-UFPE e autor do livro "O Fim do
Nordeste e outros mitos", recentemente lançado, no
qual aborda as polfticas regionais brasileiras. Para
Zaidan, os problemas provocados pela seca não fo-



Agência Folha - A seca do Nordeste é um pro
blema secular e sem solução à vista. Em algum
momento o governo federal tentou de fato resol
ver o problema?

Michel Zaidan Filho - Eu diria que a grande in
tervenção do governo federal foi a criação do Dnocs
(Departamento Nacional de Obras Contra as Secas)
durante o Governo Vargas. O órgão, que antes existia
com o nome de Ifocs (Instituto Federal de Obras Con
tra as Secas), mas não tinha força, surgiu a partir da
pressão das elites politicas nordestinas que participa
ram da Revolução de 30. O Rio Grande do Sul fez
uma aliança com a Paraíba para combater a política
do café-com-Ieite e, em razão dessa aliança, Getúlio
nomeou o paraibano José Américo de Almeida minis
tro de Obras e do Interior. Por ser de um Estado asso
lado pela seca, Américo teve um papel itnportantíssi
nio na construção dessa política de combate aos efei
tos da estiagem. Apesar de representar uma mudan
ça na política para o Nordeste, essa foi uma interven
ção localizada no semi-árido.

Agência Folha - Mas foi uma intervenção que
não deu certo.

Zaidan -O problema é que o Dnocs se transfor
mou em um instrumento dos coronéis. Todos sabem,
por exemplo, que o deputado federal Inocêncio Olivei
ra (PFL) se utilizou do departamento para abrir poços
em suas terras [as obras foram descobertas em 93,
quando o deputado era presidente da Câmara; ele di
zia que os poços tinham função social". Muitos dos re
cursos foram utilizados pelos fazendeiros da região
para construir açudes nas propriedades privadas e na
perpetuação do controle sobre os trabalhadores rura-

ENTREVISTA A QUE SE REFERE O
ORADOR:
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ram resolvidos até hoje porque os fundos públicos fo- Em entrevista o cientista político declarou que
ram capturados pelas elites regionais. os problemas provocados pela seca não foram resol-

Mantendo a correta linha de análise, o Prof. Zai- vidos até hoje porque "os fundos püblicos foram cap-
dan vê na modernização da economia brasileira pro- turados pelas elites regionais". Zaidan faz eco ao so-
movida por Fernando Henrique Cardoso a sentença ciólogo Francisco de Oliveira, que vê na moderniza-
de morte para a aliança promovida pelo tucano com ção da economia brasileira promovida por Fernando
as oligarquias regionais, os coronéis. O resultado da Henrique Cardoso a sentença de morte para a alian-
modernização, nada mais que um desígnio da bur- ça promovida pelo tucano com as oligarquias regio-
guesia industrial paulista, foi a extinção dos órgãos de nais -ou seja, os coronéis.
fomento regional. O resultado da modernização, para laidan nada

Ele pre~ê a desorganização da economia nor- mais que um desígnio da burguesia industrial paulis-
destina, com mais êxodo rural, mais violência, mais ta, foi a extinção dos órgàos que fomento regional. Ele
exclusão, mais fome, mais miséria e uma nova onda prevê a desorganização da economia nordestina.
de saques, estimulada pelo Movimento dos Trabalha- "com mais êxodo rural, mais violência. mais exclusão,
dores Sem Terra - MSl mais fome, mais miséria" e uma nova onda de sa-

A sensata entrevista do Prof. Zaidan Filho refe- ques, estimulada pelo MST. A seguir, os principais tre-
renda tudo que tenho trazido à tribuna desta Casa, a chos da entrevista.
respeito dos problemas conjunturais nordestinos. *
Desde a utilização errada das terras nordestinas, pas
sando pela questão da seca e a falta de iniciativa para
resolver a questão do Governo Federal, até a extinção
dos órgãos de desenvolvimento regionais, como a
SUDENE e o DNOCS.

Gostaria, Sr. Presidente, de solicitar a inclusão
dessa entrevista na íntegra nos Anais da Câmara dos
Deputados, ao tempo em que encaminho ao Prof. Mi
chel Zaidan Filho meus cumprimentos pela coragem
e oportunidade do tema destacado.

Era o que tinha a dizer.

Apagão aumenta drama da seca para
nordestinos

Erilene Araújo Free-Lance para a agência
Folha, em Recife

O Nordeste vive um dos momentos mais dramá
ticos de sua história, com a chegada de uma estiagem
severa no exato momento em que as contradições in
ternas da aliança que governa o país deixaram a re
gião sem instrumentos de combate à seca. Para piorar,
a ameaça de apagão energético cresce diariamente.

Nesse contexto, a criação do "ministério da
seca" significa o reconhecimento tardio da omissão
governamental sobre o assunto e a retomada da tra
dição assistencialista. Essa análise conjuntural é feita
por Michel Zaidan Filho, coordenador do mestrado
em ciência política da UFPE (Universidade Federal
de Pernambuco), que acaba de lançar o livro O fim do
Nordeste e outros mitos" (Editora Cortês), no qual
aborda as politicas regionais brasileiras.



Agência Folha - A Sudene não poderia ser vista
como mais um instrumento criado pelo governo
federal contra o problema da seca?

zaidan - A Sudene (Superintendência do De
senvolvimento do Nordeste) não tinha como único ob
jetivo resolver o problema da seca. Era um órgão de
planejamento regional com atribuições muito mais
amplas. A finalidade era consertar o pacto federativo
no sentido de diminuir as disparidades regionais. Foi
criada por Celso Furtado numa época de forte ebuli
ção politica e num período em que, pela primeira vez,
o campo se organizava politicamente.

Agência Folha - Apesar de ter coordenado os
programas de combate aos efeitos da seca, a
Sudene não conseguiu nem sequer acabar com
os problemas emergenciais do semi-árido. O sr.
diria que isso é incompetência administrativa?

Zaidan - A Sudene e o o Dnocs não consegui
ram resolver o problema porque levaram uma grande
tacada durante o perí0C:i0 militar. Em 1964, o projeto
da Sudene cai e a polltica econômica do governo
muda. Passa a.ser uma polltica de abertura da econo
mia, de frear os movimentos sociais e contrária à inte
gração regional. E nesse momento que as oligarquias
regionais se apropriam dos recursos e da política de
desenvolvimento regional.

Isso não se dá de graça. Acontece em troca de
um apoio polltico dessas oligarquias ao governo fede
ral. Não é à toa que o atual vice-presidente da Repú
blica, Marco Maciel (PFL), foi o presidente da Câmara
dos Deputados na gestão de Ernesto Geisel. A pre
sença dele era um símbolo da aliança feita entre as
oligarquias e os militares. Passaram a valer interes
ses corporativos, paroquiais e regionais.
Agência Folha - O Sr. diria que os projetos exe
cutados pela Sudene e pelo Dnocs não trouxe
ram nenhum benefício?

zaidan -Dizer que não houve resultado positivo
é um absurdo. É evidente que faz muita diferença ter a
Sudene e ter o Dnocs e não ter nada. Claro que esses
instrumentos do governo federal carrearam recursos
e tornaram possível o início de uma industrialização
incenUvada no Nordeste. Mas nenhum dos dois ór
gãos combateu a concentração de renda, a miséria, o
analfabetismo, a mortalidade infantil ou o problema
da seca. Eu diria que houve um malbarateamento dos
recursos em razão de interesses particulares. Tudo
isso com a complacência do governo.
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is. Os fundos públicos destinados ao combate das Agência Folha - A extinção da Sudene chega a ser
disparidades regionais terminaram aprisionados e um prejuko para o Nordeste? A quem o sr. acha que
capturados pelas elites regionais. o fim do órgão interessou?

Zaidan - A Sudene não deveria ter sido extinta,
mas saneada. A extinção da autarquia obedece aos
interesses da burguesia de São Paulo, que nunca
aceitou que que houvesse fundos de investimentos
para desenvolvimento regional e combate às desi
gualdades. A extinção da Sudene se explica por essa
nova coligação de interesses representada por FHC.

Agência Folha - Qual seria exatamente o interesse
do presidente ao extinguir a Sudene?

Zaidan - FHC precisou do apoio das oligarquias
para viabilizar a sua agenda e abrir a economia do
país. Contraditoriamente, os efeitos estão se voltando
contra os aliados do próprio presidente. Agora ele tem
que administrar a crise dessa aliança. A situação do
ex-senador Antonio Carlos Magalhàes (PFL) foi um
pouco isso.

Essa aliança não se sustentaria tal como está
em razão da modernização que foi empreendida na
economia brasileira. Sobretudo com a privatização
dos ativos públicos. A moeda de troca das oligarquias
sempre foi o uso dos recursos públicos ou das empre
sas públicas. Na medida em que esses ativos foram
privatizados, essas oligarquias ficaram sem ter do
que se apropriar. Aí elas começaram a reclamar ao
governo federal. Acredito que a extinção da Sudene
não beneficiou os políticos nordestinos.

Agência Folha - O "ministro da seca", Raul Jung
mann, disse que não pretende resolver o problema
agilizando a execução de projetos hídricos estrutu
radores para a região.

O que o sr. acha disso?
Zaidan - É curioso que Jungmann diga que mu

dará o padrão político de relacionamento do governo
federal com a população flagelada. O governo tem
sido o principal responsável pelo tratamento cientelfs
tico da população do semi-árido. Em 1998, véspera
de eleição, FHC. por intermédio da Sudene, fez uma
política cientelista de distribuição de cestas básicas
esperando dividendos eleitorais. Esse "ministério da
seca" é na verdade o "ministério da emergência". A
criação dele é o reconhecimento da omissão ou da ir
responsabilidade do governo com relação a essas
questões. As políticas públicas no Brasil se transfor
maram em polrticas emergenciais, com caráter eleito
reiro. Quando diminui a intensidade do problema e
passa a eleição, tudo, volta a ser como antes.

Agência Folha - Qual será o efeito combinado da
seca com o possível apagão no semi-árido nordesti
no?

Zaidan - A seca e o racionamento de energia
pegam o Nordeste em seu pior momento. Não tem



Agência Folha - O sr. acha que a situação do
Nordeste melhorou ou piorou nos anos de go
verno FHC?

zaidam - Eu diria que houve uma mudança nas
prioridades do governo federal, desde Collor. Os re
cursos públicos foram direcionados para apoiar ni
chos competitivos em detrimento do combate à misé
ria, à mortalidade infantil e ao analfabetismo.

A situação do Nordeste melhorou para alguns.
Mas, para o pobre, piorou. As políticas compensatórias
não resolvem o problema. Nem o Comunidade Solidá
ria nem o "bolsa-isso" e o ''bolsa-aquilo'' têm o condão
de transformar as relações no interior do Brasil.

Agência Folha - O cenário é propício para que a
onda de saques volte a acontecer no Nordeste?

Zaidan - O cenário é de grande desestabiliza
çào' e desagregação da população rural nordestina,
que se sente órfã. O MST mantém acesa a chama da
reforma agrária e deverá estimular a população rural
a fazer saques, invasões e marchas. O cenário é ideal
para o MST. O movimento tem todo o combustível ne
cessário para a ação política.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao Deputado Osmar Terra

O SR. OSMAR TERRA (PMDB-RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, na última semana ocorreram inúmeras manifes
tações em todo o País em defesa da garantia do aces
so aos medicamentos de controle da AIDS, essa terrí
vel epidemi§l contemporânea que dizima populações
inteiras na Africa e que acomete uma parcela popula
cional elevada dos países mais desenvolvidos.

Essas mobilizações não foram para pedir uma
política de combate à AIDS no País, não foram mani
festações de críticas ao Governo. Pelo contrário, fo
ram manifestações em defesa da atual política do Go
verno Fernando Henrique Cardoso e do Ministro José
Serra, um exemplo para o mundo.
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Sudene, não tem Ministério de Integração Nacional e Hoje, o Brasil - podemos nos orgulhar disso -
o programa de distribuição de cestas, encerrado no tem a política mais avançada de combate e controle da
fmal do ano passado, volta agora em cima da crise. epidemia de AIDS no mundo, que vai desde as campa-

Esse é realmente um governo moroso e autista. nhas de prevenção, passando pelo atendimento hospi-
como disse o outro [ACM, em seu discurso de renún- talar garantido, gratuito e universal, até uma política de
cia". A única política pública do governo federal é o ajus- garantia de medicamentos para toda a população afe-
t~ fiscal. O cen~rio previs~vel é o d~ maior desorg~ni~a- tada pelo vírus. São quase 100 mil pessoas que rece-
ÇAao ~a ec~noml8 n<?rdestl~a, com exod~ ru~al: '!18IS VIO- bem regularmente remédios caríssimos, que hoje con-
lencla, mais exclusao, mais fome e mais mlsena. somem quase 600 milhões de reais do orçamento do

O Nordeste só tem a perder dentro desta con- Ministério da Saúde. Essa política permitiu, em pouco
juntura de desorganização. Se o racionamento tiver tempo, a redução em 80% das internações hospitala-
que ser ampliado, vai atrapalhar esse programa res dos doentes com AIDS, reduziu em 50% nos últi.
emergencial da seca, porque as adutoras funcionam mos quatro anos a taxa de mortalidade e transformou
na base de energia elétrica. FHC e Jungmann vão no- o Brasil, nessa área, em modelo para todo o mundo.
vamente administrar o caos. O combate à AIDS, que provocou essas mobili-

zações, está sendo debatido hoje na Comissão de Se
guridade Social e Família, da Casa, tendo em vista que
os medicamentos que permitem não a cura, mas o tra
tamento da doença, que evitam que a doença seja
mortal a curto prazo, que prolongam a vida das pesso
as e previnem as doenças oportunistas, ainda são
controlados por poucos laboratórios. Só dois medica
mentos importados consomem mais de 200 milhões
de reais por ano do orçamento do Ministério da saúde.

Como se trata do setor de saúde e, particular
mente, de medicamentos, onde não funciona a lei da
oferta e da procura, onde não funciona a lei de merca
do - ninguém que está com uma doença grave tem
condições de barganhar o preço de um medicamento
controlado por um ou dois laboratórios, muitas vezes
cartelizados -, tornou-se um problema sério para o
País o encarecimento desses medicamentos.

O Brasi', por um lado, está trabalhando para pro
duzir os genéricos, estimulando a pesquisa nacional
para desenvolver medicamentos de controle da AIDS,
mas ainda existem alguns que dependem da importa
ção, que dependem dos grandes laboratórios farma
cêuticos. Esses medicamentos são muito caros e isso
não pode acontecer. Não podemos ficar à mercê do
lucro desses laboratórios. Eles precisam ter o seu lu
cro, mas precisa haver um controle da sociedade so
bre o custo desses medicamentos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Ministério da
Saúde está indo até os limites que pode. A sua pollti
ca é um exemplo; inclusive, está sendo copiada e.
ajudando principalmente países da África. Mas é
muito importante que, na discussão nesta Casa a
respeito dos medicamentos para o controle da AIDS,
fique muito claro o apoio a essa política do Governo
Federal para que realmente seja garantido o acesso
universal, gratuito para todos e com custo baixo dos
medicamentos.

O SR. GUSTAVO FRUET (PMDB-PR. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar
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que amanhã, na Comissão de Desenvolvimento problema do Nordeste, pois são ações paliativas. É
Urbano, apresentaremos o relatório da Conferência necessário que se faça programa de atuação perma-
da ONU sobre o Habitat, Istambul + 5, realizado se- nente nessas áreas, que precisam não de recursos
mana retrasada. paliativos, mas de investimentos, de programas de

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os gráfi- desenyolvimento agrícola.
cos de Curitiba fundaram, organizaram e desenvolve- E inadmissível que, quando há seca, Governos
ram a mais antiga entidade associativa de trabalhado- de Unidades da Federação enfrentem problemas de
res no Paraná. Desde o final do século XIX e, princi- invasão de cidades, saques e outras manifestações.
palmente, no início do século XX, até o ano de 1930, O povo que vive no Nordeste, no Vale do Jequitinho-
os gráficos mantinham formas próprias de união, be- nha e no Vale do Mucuri está desesperado.
neficência e apoio mútuo, que os caracterizaram Sr. Presidente, apelo para o Governo no sentido
como uma das categorias profissionais de maior des- de que, sensível, mantenha diálogo aberto, franco e
taque no Estado. leal, com participação de todos os Governadores' dos

No ano de 1911 (no dia 30 de abril) era fundado Estados do Nordeste e de Minas Gerais, para que,
o Centro Graphyco Paranaense, cujo estandarte é juntos, elaborem prográma de atividades que minimi-
conservado com orgulho pelos trabalhadores desde ze a situação do Nordeste.
aquela época. Hoje, no N~rdeste, fala-se em seca verde. O que

Em 1931, a antiga organização era reconhecida é se?a verde? E a vegetação ve!de ~rod~~ida pelas
como Sindicato dos Operários e Empregados Graph- neblJnas,_mas em que a chuva nao fOI suficiente para
ycos de Curityba, conforme a carta sindical assinada a produça~_agrícola, nem tampouco para encher açu-
pelo então Ministro do Trabalho. Foi uma das primei- des da reglao.
ras entidades no Paraná a conseguir aquele reconhe- Sr. Presidente, o povo dessas regiões sofridas
cimento oficial. deve ter um mínimo de tranqüilidade e pelo menos

Em 1937 a entidade passa por reformulação esta- água para ~~ber. E h~ grande pr<?ble~a do No~deste:
tutária, sendo expedida nova carta sindical. E em 1942 a tr~nsposlçao das agu~s do .RI~ Sao FranCISco.. É
ganha nova adaptação, já nos moldes corporativistas de- precIso.que o Governo de continUidade a ess~ prole-
terminados pelo Governo Vargas; é a terceira e atual car- to. Ele lá acen?u com programa ne~se .sentldo. EI~
ta sindical. De centro associativo para sindicato corporati- tem de ser reatlvado e cheg~r ao seml-ándo nordestl-
vista transcorreram trinta anos, de 1911 a 1941. Outros no, para que o povo tenha agua para beber.
trinta anos decorreram, quando o sindicato passou a in- Estou preocupadíssimo com o quadro que asso-
tegrar-se nos sistemas que passaram a se suceder, la o Nordeste. Reunidos em João Pessoa, técnicos em
mant~rn:t0 até hoje sua posição de intransigente defensor meteorologia disseram que haverá seca naquela re-
dos direitos da categona que representa. gião com duração de seis a o~o anos. Como será a si-

Neste ano, comemoram-se os noventa anos de tuação do nordestino se o Governo Federal não reali-
fun~aç~o do a!ual Sindica!~ dos T':elbalhadores n~s zar investimentos, não programas meramente paliati-
Industnas Gráf~~~ de Cuntl~a, registrando con~U1s· vos, mas contínuos, permanentes, a fim de evitar que
tas, ~U!as e sacr~lclos dos gráf~os n~ste lon~o ~enodo. aqueles Estados sofram ainda mais? Seis anos de
PartiCipantes ativos da evoluçao sóclo-economlca po- - , .
lítico-cultural do País e do Estado mantendo um ' ua- seca no Nordeste levarao a morte o povo nordestino.
dro associativo de diversos profis~ionais em emprisas O Parlamento precisa tomar posição, Sr. Presiden-
gráficas e jornalísticas de Curitiba, o Sindicato conti- te, em defesa dessa parcela do povo brasileiro que vive
nua desenvolvendo o trabalho de assistência e apoio no Nordeste. Lá se concentra o bolsão da miséria nacio-
mútuo dentro da categoria, ao mesmo tempo em que naJ. Urge a ação do Governo para salvar os nordestinos.
leva à frente os direitos e reivindicações dos trabalha- Sr. Presidente, apelo para o Governo Federal no
dores no campo salarial e profissional em geral. sentido de imediatamente organizar, trabalhos perrna-

O SR. PHILEMON RODRIGUES (Bloco/PL - nentes para o Polígono das Secas. E inaceitável todos
MG Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e os anos ocuparmos a tribuna, pedirmos solução defin~i-

Srs. Deputados, mais uma vez venho à tribuna desta va para o problema do Nordeste e nunca sermos aten-
Casa para trazer ao conhecimento dos nobres pares didos. O povo nordestino morrerá de fome. Equando os
a situação caótica em que vivem o Nordeste brasileiro nordestinos não tiverem pão para comer, não tiverem
e os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, no Estado leite para dar a seus filhos - já não o têm -, empunha-
de Minas Gerais, em conseqüência da seca que as- rem armas e saírem às ruas cometendo desatinos, Go-
sola aquela região. vemo despertará para a s~uação e atenderá àquela po-

É sabido, Sr. Presidente, que o Governo, sem- pulação. Família desesperada está disposta a tudo.
pre em caráter de emergência, leva a essas regiões Aqui fica meu apelo também às autoridades.
as chamadas frentes de trabalho, que não resolvem o Muito obrigado a V. Exa., Sr. Presidente.
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O SR. MÁRCIO BITIAR (Bloco/PPS - AC. Pro- mente, todos tenham se mobilizado em defesa de
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e nossas carnes exportadas para o Canadá, produzi-
Srs. Deputados, está em curso um processo de alie- das (surpresa!) a partir do capim, e não de farinha de
nação da sociedade: o foco é a responsabilidade e a carne como as carnes européias.
soberania brasileira na Amazônia. Nunca se falou De outra parte, uma horda de organizações de
tanto em Amazônia! E nunca os mesmos falaram tan- toda espécie e seus representantes tem lugar privile-
tas vezes, sozinhos, as mesmas coisas. Algo seme- giado nas editorias de praticamente todos os jornais,
Ihante à propaganda oficial nazista! É tantas vezes para, em seus artigos de impossível contestação por
repetida a mesma e única versão, que ela se instala falta de oportunidade aos contrários, portanto afirma-
como verdade absoluta, ainda que seja falsa. Aos tivos da ditadura do pensamento único, difundirem
poucos, os brasileiros são convencidos de que esta- suas mentiras e proclamarem a catástrofe para se
mos destruindo a região. apresentarem como salvadores.

É tão avassaladora a força dessa gente, concre- Subliminarmente à mensagem "estão destruin-
tizada através da mídia, de órgãos de governo e de do a Amazônia - temos que salvá-Ia" está uma outra,
organizações não-governamentais, que, diante de tal dissimulada: "Nós vamos salvá-Ia!" Como a mensa-
barulho "midiático", os gritos dos poucos que aqui no gem é eficiente, mas imperceptível, não precisam res-
Parlamento não se acovardam e têm coragem de se ponder às seguintes indagações: nós, quem?! Como?
manifestar, não passam de leves sussurros. Para quem?

Os cidadãos comuns, aqueles que formam suas Os salvadores seriam os países do G-l? Justa-
opiniões pelas informações que colhem principal- mente os maiores poluidores da terra, coincidente-
mente nas revistas e nos jornais lidos, ouvidos e vis- mente financiadores dessas organizações e líderes
tos - e esses são, pelo menos, os 72% ou os 138 mi- da OTAN?! Ou os Estados Unidos da América sozi-
Ihões de brasileiros que vivem nos centros urbanos - nhos, mas incapazes de alterar minimamente o seu
são bombardeados diariamente por dezenas de arti- padrão de consumo, ou de impor às suas empresas
gos, notícias, reportagens e programas destinados a qualquer restrição. Até abandonaram recentemente o
transmitir-lhes uma única mensagem: estão destruin- Protocolo de Kyoto de redução de emissões dos ga-
do a Amazônia; temos que salvá-Ia! ses do efeito estufa em nome do "interesse nacional"

Grupos de comunicação dominantes, que nun- deles?
ca se recusam a propagandear a violência, de reco- A forma de "salvamento" seria a imobilização
mendar o uso desmesurado de materiais inorgânicos dos recursos naturais? Por acaso, combinada com a
apesar de sua lenta decomposição, de divulgar o au- demarcação de imensas áreas intocáveis, estrategi-
tomóvel como símbolo de modernidade e status, em- camente localizadas na fronteira e coincidentes com
bora seja poluente e utilize energia não-renovável, de grandes províncias minerais?!. ..
importar e massificar os padrões de vida americanos A salvação da Amazônia seria em benefício da
e europeus como referência, embora sejam respon- humanidade?! De que humanidade estamos tratando?
sáveis pelas pressões sobre o meio ambiente, desti- Dos brasileiros e seus mais de 50 milhões de miserá-
nam seus mais preciosos tempos e espaços para in- veis? Dos 60 milhões de etíopes subumanos que vi-
sistir na tese impatriótica de que os recursos naturais vem com renda de um terço de dólar por dia? Ou esta-
da Amazônia são patrimônio da humanidade! mos tratando dos 276 milhões de obesos americanos

Desde manhã ate a noite nós e nossas crianças e seus 30 mil dólares per capita anuais? Ou dos 7 mi-
somos submetidos, através da televisão e seus pro- Ihões de loiros suíços e seus 117 dólares diários?
gramas de reportagens e entrevistas, a uma frase re- Os que repetem exaustivamente na mídia que a
petida milhões de vezes: estão destruindo a Amazô- Amazônia pertence também às gerações futuras, le-
nia, temos que salvá-Ia! vando os brasileiros a aderirem cegamente à solidari-

Os crimes ambientais praticados contra a flo- edade internacional e intergeracional, deveriam dizer
resta amazônica, eventuais e esporádicos como to- também de que gerações estamos falando. A humani-
das as espécies de crimes, por isso mesmo são cri- dade não é homogênea! Dos 6 bilhões de seres hu-
mes; do contrário seriam costumes. Mas são superdi- manos sobre a Terra, a metade ganha menos de 2 dó-
mensionados e submetidos a níveis de sensaciona- lares por dia!
Iismo absurdamente fantasiosos! A tendência é aumentar a concentração de renda.

Madeireiros, agricultores e pecuaristas estão vi- Nos últimos dez anos, ao países tiveram diminuição na
rando sinônimos de malfazejos, embora, paradoxal- renda per capita. Os mais ricos ficaram mais ricos. Os
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miseráveis não consomem; portanto, não se beneficia- E queremos tratar disso politicamente! O desen-
rão desse compromisso ético dos brasileiros com a hu- volvimento econômico e social é uma tarefa política
manidade. Quando os europeus e os americanos, dire- indelegável. Se, por um lado, recusamos o prato feito
tamente ou através de seus prepostos entre nós, falam servido por expertos estrangeiros e nacionais e des-
de humanidade, estão se referindo a si mesmos! O que prezamos o papel de bom moço perante instituições
deve ser relativizado não é a soberania nacional, mas o internacionais; por outro, insistimos em tratar essa
beneficiário da nossa solidariedade! questão do ponto de vista do interesse expresso e

Infelizmente, o povo não percebe a manipulação não manipulado do_s acreanos e da Nação.
a que está submetido por essa trama. O mesmo me- O SR. GASTA0 VIEIRA (PMDB - MA. Sem re-
canismo publicitário que empurra pela garganta de visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
nossas crianças e adolescentes a Coca-Cola, o Mc tados, estou protocolando na Casa, nesta tarde, pro-
Donald's, o Mickey e nos transfere a cultura de Miami, jeto de lei que objetiva simplesmente extinguir o Con-
enfia em nossas mentes a mentira e o sentimento an- selho Nacional de Educação.
tinacional. Slogans, símbolos e campanhas, criados Faço-o consciente de que a educação brasileira
por especialistas em marketing, proliferam e são sis- vive importante momento de transição e de que é pre-
tematicamente lançados na mídia com a finalidade de ciso assegurar foro de alto nivel para debate e análise
provocar a alienação e capturar adesões. A tendência de grandes questões da educação nacional, sem vin-
é de que aos poucos vá-se perdendo o sentimento de culação e preocupações cotidianas dos Poderes Exe-
nacionalidade em relação à Amazônia. Tudo em cutivo ou Legislativo.
nome de uma ética enviesada, de mão única! Reconheço sua grande contribuição, mas o

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nenhum ~onselho Nacional de Educação sempre teve sua,a!i-
estado da Federação é mais prejudicado por esse pro- vl~ad.e contest~~a. Desde o gran?e educado,~ AnI~IO
cesso de alienação do que o Acre. Saimos de um pro- Tel~elra, que cntl~av~ se~ formalismo. e seu lega.lls-
cesso de ocupação conservador, injusto por sua inter- mo ,até - o ~ue e mais tnst,: - as contmuadas e relte-
venção nos espaços vitais de milhares de homens e radas.suspeltas de corrupçao, dec~rrentes da forma
mulheres que habitam a floresta, excludente e autoritá- cartonal com .~ue.exerce suas funço~s regulad~ra:
rio por instituir um ciclo não negociado, equivocado pelo ~ e~penencla recente ~o ~rasll co~ a cnaçao
ritmo e forma de alteração da base natural de recursos, de ag~nclas regu~adoras ~xpos amda mais o C~E .ao
para uma situação que, pretensamente salvadora, ape- questlonament,?, Já que, dlferent~mente de age~clas
nas reproduz, em outra matriz, a injustiça, a exclusão, o reguladoras, nao. t:m como funçao assegu~ar a IIber-
autoritarismo e os equivocos. da~e e a competlçao entre os atores, mas sim o exer-

_ .. ciCIO de funções que usurpam, iriterferem ou dificul-
A opçao extr:mada por um estilo de desenvol~l- tam a ação dos responsáveis pela execução dos pro-

mento centrado ~ao no homem, mas na preservaçao gramas educacionais.
dos espaços de nqueza natural a pretexto de respon- . E ., .- d d rt' I. . , m Inumeras ocasloes, e e mo o pa ICU ar
der a um ~~tllo glo?~1 ?e desenvolvImento tendente a nos últimos anos, o Conselho vem interferindo na pró-
sustent~~llIdade, e In!usto porque de~preza ~ormas pria ação do Poder Legislativo restringindo e Iimitan-
n~~ss~nas e con~olldadas de geraça~ ,d~ nqueza do o que a lei permitia, imisc~indo-se em assuntos
crlmmallzando-as; e excludente e autontano por~ue que melhor poderiam ser tratados em outras instânci-
re~ul~a de falsos consens~s.g~rados !ora do BraSil e, as da Federação. Além disso, na sua função mais re-
prlnclpal~ent:, da Amazonla, e equlvo?a~? porque conhecida, o ensino superior praticamente limita-se a
seus efeitos sa~ o~pr?fundamento da mlsena, do de- corroborar as ações realizadas pelos Ministérios da
semprego, da vlolencla. Educação e do Esporte e Turismo.
_ Por identificar essa trama "midiática" de domina- Por outro lado, falta ao País uma instância, Sr.

ç~o de nosso ~ovo, e ~or contestar e~se ~odelo su- Presidente, de alto nivel, não governamental, não vin-
balt~rno e nocIvo aos Interesses naCIonaiS, é que o culada a interesses corporativos, que possa olhar e
~artldo Pop~lar Socialista (PPS), vislumbra.~ possibi- analisar sistematicamente o estado da educação na-
IIdade de cnar no Acre um novo campo polltlco. Que- cional, contribuindo com essa visão para identificar
remos formular uma alternativa que, sendo crítica ao oportunidades, problemas e corrigir rumos. Essa ins-
modelo latifúndio-monocultivo-pecuário, não isole a tância liberta da subordinação. A questão de interes-
economia em uma autarquia ecológica ou em um pro- se imediato do Governo Federal se debruçaria sobre
tetorado estrangeiro. os problemas em sua dimensão nacional, contem-
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piando as três instâncias da Federação e tendo como ficas de câncer. É necessário, portanto, passados
foco norteador de sua atuação os interesses dos edu- dois anos do uso de genéricos, que o Conselho Fede-
candos e da própria sociedade brasileira. ral de Medicina possa atuar em ambos os casos bus-

Quanto ao aspecto normativo, o projeto simplifi- cando, junto aos médicos que se utilizam de medica-
ca os atuais mecanismos, elevando a LDB a sua fun- mentos genéricos, observar a eficácia geral desses
ção legítima de estabelecer diretrizes e bases de cu- medicamentos para que possam denunciar casos de
nho nacional, deixando aos sistemas de ensino esta- forte suspeição de insucesso terapêutico. Assim esta-
duais a liberdade prevista na lei de proceder a sua rá tomando também uma medida de vigilância contra
adaptação às características locais, respeitando, des- medicamentos falseados e contrabandeados.
sa forma, o pacto federativo. Alerto também para o excesso de propaganda

Sr. Presidente, o projeto que apresento propõe, de medicamentos no nosso meio, em particular de
como sugere o nome, um conselho da educação naci- genéricos. Isso pode induzir, em primeiro lugar, à
onal. compra de medicamentos por cidadãos comuns,

Educação nacional passa a ser o foco. A função além de sua automedicação, o que facilita o acesso a
do conselho é aconselhar, trazer luzes, sugestões, medicamentos falsificados, contrabandeados, trazen-
orientações e análise dos grandes temas e proble- do risco de vida. Essa propaganda maciça pode fazer
mas. A composição sugerida para o conselho elimina com que o povo que não tem dinheiro nem para sua
tanto o cunho oficialista quanto qualquer sombra de sobrevivência passe a adquirir remédios mais bara-
corporativismo, limitando o assento do conselho a ci- tos, desobrigando os Prefeitos e o Estado a fornece-
dadãos de reconhecido e público passado de contri- rem medicamentos gratuitos nos postos de saúde.
buição e compromisso com as questões da educa- Isso poderá fazer mal à saúde, especialmente àquela
ção. parcela da população que depende do remédio para

Realço o papel da Lei de Diretrizes como uma seu tratamento. Por último, os planos de saúde po-
lei de diretrizes nacionais, deixando ao sistema de en- dem adotar medicamentos genéricos, por serem mais
sino a função de regulamentar aquilo que for neces- baratos, mas não necessariamente eficazes para o
sário para aplicar a lei às circunstâncias locais. tratamento de algumas moléstias.

O SR. DR. HÉLIO (Bloco/PDI - SP. Sem revi- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, teme-
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- mos que a fiscalização da Agência Nacional de Vigi-
dos, há aproximadamente quinze a vinte dias trouxe lância Sanitária com relação a medicamentos genéri-
aqui uma discussão sobre medicamentos que fazem cos falseados e contrabandeados não seja efetiva em
mal à saúde por conterem substâncias hoje proibidas relação à demanda. Sem medicamento, não há saú-
nos países desenvolvidos. São 82 substâncias en- de. Há necessidade de uma vigilância e uma fiscaliza-
contradas em remédios no Brasil que já foram proibi- ção competente, para que uma política maciça de ge-
das em pelo menos um país desenvolvido no mundo, néricos não faça mal à saúde do povo, em especial
dentre elas derivados anti-histamínicos, de cânfora e daqueles que acabam utilizando-se de medicamen-
outros. tos falseados ou contrabandeadossem quaisquer efi-

Agora trago a denúncia da falsificação de medi- cácia.
camentos que produzem pouca ou nenhuma ação. Os
índices de falsificação de medicamentos são alarman- Sempre fui e sempre serei favorável a uma poU-
teso Só na América Latina chega a cerca de 40% ou tica responsável de genéricos para o País, porque os

medicamentos são mais baratos e facilita a vida domais. Hoje os falsificadores de medicamentos têm
mais lucro do que os traficantes e produtores de dro- povo que depende dele para adquirir plena saúde.
gas. Certamente o Brasil deve ser uma das praças Entretanto, como médico, não deixarei de alertar as
mais rentáveis para esse tipo de crime contra a saúde. autoridades do nosso País sobre essas questões de

A falsificação de medicamentos e o contraban- risco que, quando houver, obviamente prejudicam a
do desses têm tudo a ver com a política de genéricos, camada mais pobre da nossa sociedade.
que está presente há cerca de dois anos e merece ser Sr. Presidente, o remédio faz mal à saúde quan-
avaliada. Existem hoje fatos comprovados de algu- do é falseado, contrabandeado e vem, sob a forma de
mas ineficiências no tratamento com genéricos em al- genérico, contribuir para piorar a saúde do nosso
guns países desenvolvidos e casos suspeitos de falta povo. Precisamos de fiscalização plena não só do
de efetividade em alguns medicamentos, como, por Conselho Federal de Medicina, através do acompa-
exemplo, a ciclofosfamida, utilizada em casos especl- nhamento dos profissionais médicos que receitam a
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droga genérica, como também por parte da Agência médio, exigência mfnima da nova LOB, para professo-
Nacional de Vigilância Sanitária. res que não têm esta formaçã0!3 estão atuando em

Era o que tinha a dizer. sala de aula. O PROFORMAÇAO é um curso que
O SR. MARCOS AFONSO (PT - AC. Pronuncia acontece na modalidade de ensino a distância. É des-

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. tinado aos professores, na maioria da área rural, que
Parlamentares, venho a esta tribuna para divulgação, ainda não têm a formação de magistério. Iniciado em
em todos os meios de comunicação desta Casa, de 1999, tem a duração de dois anos e carga horária de
que o Estado do Acre está vencendo os desafios no 3.200 horas.
que se refere à educação. Investimento:

Os desafios da educação no Acre são muitos. Recursos do FUNOESCOLAlBIO - R$1.342.432,00
Alguns já estão sendo vencidos, graças ao esforço Contrapartida do Estado - R$3.200.000,OO
concentrado de todos os envolvidos. O primeiro desa- Participantes: 1.665 professores cursistas
fio foi elaborar um mapa da educação no Estado: es- Programa Especial de Formação para Profes-
colas, corpo docente, número de alunos e profissio- sores da Educação Básica. Este programa está
nais envolvidos na rede de ensino. Em 1999, foi feito o sendo desenvolvido pela Secretaria de Educação
recadastramento dos funcionários da educação e foi (SEE) em parceria com a Universidade Federal do
realizado o Levantamento da Situação Escolar e o Acre (UFAC). Oferece cursos superiores aos profes-
Censo Escolar, em parceria com os Municípios, tendo sores que não possuem esta formação, também exi-
sido visitadas, in loco, 98% das escolas ativas do gida pela nova LOB.
Estado. Esse trabalho permitiu à SEE realizar verda- Os cursos oferecidos são aqueles de maior ne-
deiros raios X na rede de escolas, principalmente na cessidade no Estado, principalmente no interior, onde
área rural: escolas completamente destruídas; crian- nem sempre há um núcleo da Universidade e, quando
ças sem estudar por falta de condições mfnimas para há, oferece apenas um ou dois cursos. Há dois tipos
o funcionamento das escolas; professores desprepa- de cursos: um para a formação específica e outro
rados, esquecidos pelo Poder Público, sem participar para pedagogia. A formação especffica é dirigida a
de cursos ou atividades que servissem tanto para me- professores que atuam nas 5a a 8 a séries e no ensino
Ihorar seu desempenho na sala de aula como para médio. São cursos de Licenciatura Plena nas áreas
estimular seu lado profissional. Também foram desco- de Matemática, Letras, Geografia, História, Biologia e
bertas várias irregularidades que vinham ocorrendo Educação Física.
nas administrações anteriores, no que diz respeito à Os cursos formarão educadores de dezesseis
realização do Censo Escolar: escolas fantasmas, du- Municfpios e estão sendo realizados em nove pólos,
plicadas, alunos fantasmas e uma série de problemas num total de 37 turmas de cinqüenta alunos cada.
que foram solucionados com essas visitas às escolas. Com exceção de Rio Branco, nos demais Municfpíos

A partir dos dados coletados, foi possível reali- foram oferecidas vagas para a comunidade.
zar o planejamento estratégico da Secretaria de Esta-
do de Educação até 2002, que se resume em uma Investimento: R$3,5 milhões
missão: fortalecer a escola para garantir o acesso, a Vagas: 1.850 novas vagas criadas
permanência e o sucesso do aluno. Para professores da Educação Básica foi cria-

Para que essa missão se efetive, todo o trabalho do o curso de Pedagogia, com duração de quatro
da SEE tem sido orientado por quatro objetivos estra- anos, também em sistema modular, e que atenderá
tégicos: garantir a qualidade; assegurar um padrão educadores de dezesseis Municípios, funcionando
mínimo de funcionamento das escolas; modernizar a nos pólos de Rio Branco, Brasiléia, Sena Madureira,
gestão educacional; e democratizar o acesso e a per- Senador Guiomard, Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do
manência do aluno na escola. Vários programas e Sul. Em julho o curso tem infcio em Rio Branco e em
projetos foram criados e implantados para isso, e, outubro nos demais Municípios.
após dois anos, os resultados já são visfveis. Investimento: R$ R$4.359.618,20

Para garantir a qualidade na educação básica, Vagas: 2.704
foram postos em prática diversos projetos e progra- Educação Indígena
mas. Eis os principais:

Programa de Formação de Professores em A Lei de Diretrizes e Bases, no art. 78, garante:
Exercfcio - PROFORMAÇÃO. Criado pelo Ministério ...0 desenvolvimento de programas in-
da Educação, o programa oferece formação em nível tegrados de ensino e pesquisa, para oferta



29328 Quarta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2001

de educação escolar bilingüe e intercultural
aos povos indígenas, com os objetivos de
proporcionar aos fndios, suas comunidade e
povos, a recuperação de suas memórias
históricas, a reafirmação de suas identida
des étnicas; a valorização de suas línguas e
ciências; e garantir aos índios, suas comuni
dades e povos o acesso às infonnações, co
nhecimentos técnicos e científicos da socie
dade nacional e demais sociedades indíge
nas e não indígenas.

A Secretaria de Estado de Educação implantou
um programa para habilitar 131 professores em ma
gistério, com uma abordagem diferenciada, conside
rando a cultura dos povos indígenas.

O programa será desenvolvido durante quatro
anos, com carga horária total de 1056 horas/aula. O
projeto é realizado em parceria com a Comissão
Pró-fndio do Acre e teve início em julho de 2000, reu
nindo 75 professores indígenas. Para 2001, está pre
visto equipar cem escolas indígenas com minibibliote
ca e kit didático.

Investimento: R$ 1.400.000,00).
Capacitação dos Professores no Curso Parâmetros
em Ação

O Ministério da Educação e do Desporto apre
sentou às Secretarias Estaduais de Educação o
Programa de Desenvolvimento Continuado - Parâ
metros em Ação, propondo um trabalho em parce
ria, no sentido de promover capacitação aos educa
dores atuantes nas áreas de Educação Infantil,
Ensino de Jovens e Adultos e Ensino Fundamental.
O programa teve início em agosto de 1999 e a mai
oria das turmas já finalizou. Participam professores
de praticamente todos os Municípios.

Os objetivos do programa são: favorecer a leitu
ra compartilhada dos Parâmetros Curriculares Nacio
nais, criar novas possibilidades de trabalho com os
alunos, contribuir com o debate e reflexão sobre o pa
pe/ da escola e do professor, criar espaços de apren
dizagem coletiva, subsidiar escolas na construção de
seus espaços político-pedagógicos e incentivar o uso
da TV Escola.

Participantes e investimento

3.974 Professores da 1a a 8a série = R$331.606,49
(FNDE) + R$318.394,OO (Recursos do Estado)
860 Professores da Educação Infantil
R$30.000,OO (Recursos do Estado)
214 Professores da Educação de Jovens e Adultos
=R$195.966,49 (FNDE) + R$5.950,00 (Recursos do
Estado)

Programa Escola Ativa
O Programa Escola Ativa foi implantado em fe

vereiro de 1999, em parceria entre o FUNDESCOLA,
Secretaria de Estado de Educação e Municípios. A
primeira etapa aconteceu em vinte escolas estaduais
e municipais, distribuídas nos seis Municípios próxi
mos da Capital: Porto Acre, Bujari, Senador Guio
mard, Acrelândia, Capixaba e Rio Branco.

O Programa visa à melhoria do ensino nas co
munidades rurais. Um dos grandes problemas do en
sino no meio rural é que grande parte das escolas
possui classes multisseriadas - alunos de diversas
séries que estudam na mesma sala de aula - e a mai
oria dos professores que trabalha nessas escolas não
possui formação de magistério.

Em 2000, graças aos resultados positivos, além
das 58 escolas que tiveram a expansão do programa
garantido pelo FUNDESCOLA, o Estado, em parceria
com as Prefeituras de Tarauacá e Xapuri, implantou a
estratégia em todas as escolas com salas multisseria
das desses Municípios.

Expansão do Programa (parceria Estado/Muni
cípio) para todas as escolas estaduais e municipais
de:

Xapuri: 65 escolas beneficiadas
Investimento total: R$7.842,80
Investimento do Estado: R$5.923,40
Tarauacá: 103 escolas beneficiadas
Investimento total: R$2.301,18
Investimento do Estado: R$4.560,58

No tocante ao asseguramento de um padrão
mínimo de funcionamento das escolas, relaciono
abaixo os principais projetos e programas:

Programa de Reforma, Ampliação e Construção
de Escolas Públicas Estaduais. A SEE iniciou o ano
2000 com duas ações básicas para assegurar às es
colas estaduais padrões mínimos de funcionamento: o
reordenamento de sua rede de ensino e a reforma de
praticamente metade das escolas urbanas. Com o re
ordenamento, as escolas, que em sua maioria oferta
vam,todas as modalidades de ensino ao mesmo tem
po, estão ganhando identidade definida - escolas para
crianças, escolas para adolescentes e escolas para jo
vens - e cada uma delas passa a atender a um público
específico, que possui necessidades específicas,
como quadra de esportes, área de lazer, biblioteca, la
boratórios de ciências e informáticas, entre outras,

Além disso, como condição necessária para que
as escolas se especializem, grande número delas foi
reformado em 2000. Levantamento sobre as reais
condições das escolas, realizado por técnicos da
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o Núcleo de Tecnologia Educacional O, da Se
cretaria de Estado de Educação, localizado na re
gião central de Rio Branco, é um espaço que conju
ga recursos tecnológicos que possibilitam aos estu
dantes e professores adquirir, ampliar e aprofundar
conhecimentos.

O espaço reúne recursos tecnológicos à dispo
sição de professores e estudantes, como biblioteca,
laboratórios de informática educacional, videoteca,
sala de pesquisa na Internet e auditório para cursos
de capacitação. Possui estrutura física moderna, ade
quada aos serviços que oferece e conta atualmente
com três eixos de trabalho em permane!lte interação:
Educação a Distância, Informática Educacional e
Mu~imídia. No NTE funciona, ainda, o Proformação.

Programa Escola Nova

O Programa Escola Nova nasceu da necessida
de de proporcionar melhor ambiente de aprendiza
gem para estudantes da zona rural.

O Escola Nova é realizado em parceria com as
próprias escolas e comunidades.

A parceria para a realização do programa acon
tece da seguinte forma: a comunidade contribui com o
material existente na própria localidade, principal
mente madeira e mão-de-obra, e o Governo, por inter
médio da Secretaria de Educação, repassa o dinheiro
para a compra do restante necessário, que a comuni
dade não dispõe, como telhas, pregos, ferrolhos, fe
chaduras e outros.

O dinheiro é repassado para a escola por meio
do Conselho Escolar, Associações de Produtores, de
Pais e Mestres ou outras devidamente legalizadas.

Foram atendidas, em 2000, 22 escolas, em sete
Municípios, e investidos R$ 132.000,00. Para 2001,
34 escolas já estão habilitadas para receber o recurso
e têm assegurados R$11.000,OO.

Com referência à modernização da gestão edu
cacional, o Governo do Estado implantou:

Autonomia das Escolas

Os programas que garantem a autonomia das
escolas estão ligados a dois objetivos da SEE: mo
dernização da gestão e condições mfnimas de funcio
namento da escola

2001
Investimento em obras: R$15.071.951 ,00
Investimento em equipamentos: R$5.000.000,OO
Recursos gerenciados diretamente pelas escolas:
R$285.297,65
Total de escolas beneficiadas: 114
Reformas e ampliações: 93
Construções: 14
Reconstruções: 7
Construções de quadras cobertas: 17
Reforma de quadra: 1
2001
Investimento em obras: R$7.594.828,40
Total de escolas beneficiadas: 94
Reformas e ampliações: 41
Construções: 52

- 39 riO padrão Escola Nova Rural (com uma e
duas salas de aula)

- 11 escolas padrão rural (cf quatro salas de
aula, em madeiras)

- 01 (cf doze salas de aula)
- 01 escola padrão infantil (cf cinco salas de

aula)
Reconstruções: 1
Construções de quadras cobertas: 2
Reforma de quadra: 2
Mobiliário escolar adquirido com recursos próprios

SEE, revelou que a situação da maior parte delas, em Investimento: R$635.636,40
todo o Estado, era crítica. Algumas podiam, inclusive, 2001 (até março)
colocar em risco a vida de alunos e funcionários. Em Conjunto infantil pl aluno: 216
2001, algumas escolas também estão sendo reforma- Conjunto do aluno: 5.910
das ou reconstrufdas, apesar de ser um número me- Conjunto do professor: 192
nor em relação a 2000. Investimento: R$479.280,OO

Núcleo de Tecnologia Educacional

o Governo do Estado, desde 2000, está adqui
rindo, com recursos próprios, carteiras e conjuntos
para alunos e professores produzidos por marcena
rias locais. Os protótipos das carteiras (um para o
ensino fundamental e outro para o médio) foram de
senvolvidos pelo Centro de Tecnologia de Madeira e
Mobiliário (CETEMM), do SENAI, em parceria com a
SEE, e aprovados pelo Instituto Paulista de Tecno
logia (IPT), após passar por testes laboratoriais de
resistência e durabilidade. Grande parte do mobiliá
rio produzido em 2000 foi feito com madeira apreen
dida por extração ilegal, doada à SEE pelo IMAC, e
levou um selo indicando que o corte ilegal de madei
ra é crime.

2000
Carteiras universitárias: 4.520
Conjunto do aluno: 3.484
Conjunto do professor: 214
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Programa Dinheiro Direto na Escola (PODE) - No ano passado, por exemplo, ocorreram
Federal 10.959 acidentes, que produziram 6.847 acidentados.

Programa elaborado pelo Ministério da Educa- Distribuídos no ano, são trinta acidentes diários ape-
ção para atender às escolas estaduais e municipais nas nas rodovias federais - repito - e dezoito aciden-
de ensino fundamental com mais de vinte alunos ma- tados. Mais de uma morte por dia é o saldo trágico
triculados, tanto da zona urbana quanto da zona rural. desses acidentes.

Programa Dinheiro Direto na Escola - Isso ocorre apesar da duplicação do trecho nor-
PODE/Estadual te da BR--101, da intensa campanha educacional pro-

Ao contrário do programa federal, o programa movida pelo~ ~eios de co~unicação e do, rigor que
estadual atende também às escolas de educação in. passo~ ~ eXistir, em?<>ra nao c~~o ~ostarlamos, n.a
fantil, ensino médio e ensino supletivo, além das de expedlçao das ca~elras de habllltaçao. A esses dOIS
ensino fundamental com mais de vinte alunos matri- fatores, engenharia e educação, deve ser acrescido
culados. um terceiro elemento, que infelizmente está sendo

Programa de Manutenção da Escola (PME)/Pla- negligenciado: um eficiente serviço de. fiscalizaç~o.
no de Desenvolvimento da Escola (PDE) _ Federal Apesar d~ esforço ~e nossos patrulhelros federaiS,

.. , esse serviço essencial de segurança atravessa grave
Este programa .é financiado atraves. do processo de deterioração.

FUNDESCOLA e é destinado às escolas estaduais e . . . _ .
municipais situadas na zona urbana que oferecem o " ~ maior ~xernplo diSSO é a de~tlvaçao, p,e!o MI-
ensino fundamental. Para receber os recursos as es- ntsterro da Justiça, de postos da Policia Rod~vlarra Fe-
colas elaboraram e implantaram o Plano de Desen- deral no Esta~ .. Recente~ente, foram desatlvado~ os
volvimento da Escola (PDE), com todas as suas ne- postos rod~vlá~~OS localizados _na BR-101 (ltaJaQ,
cessidades e projetos. BR-116 (Ital po IS) ~ BR-1~ (Sao José dos C~ros).

. Para nossa perplexidade, veio a nosso conhecimento
Plano de Desenvol~lmento da Escola - que se encontra em estudo a desativação de mais três

PME/PDE-Estadual(expansao) postos: em Concórdia (BR-280), Vacas Gordas
O PME estadual também é uma expansão do (BR-116) e Tubarão (BR-101). Tudo isso acontece devi-

programa federal, porém não irá beneficiar somente do ao reduzido número de policiais rodoviários federais.
as escolas ?a zona urbana, ~as também as da áre~ Santa Catarina conta hoje com cerca de 400 po-
rural de fáCil acesso, com mais de 100 alunos matrr- Iiciais rodoviários, quando o efetivo deveria ser de mil.
culados. . Considerando-se os processos de aposentadoria e

Programa de Adequação de Prédios Escolares afastamento por licenças diversas e ainda que 25%
- PAPE do efetivo estão envolvidos em atividades administra-

o objetivo do PAPE é a adequação, prioritaria- tivas, aquele número cai para 75 patrulheiros na ativa.
mente, de todas as salas de aulas de escolas públi- Este efetivo é evidentemente insuficiente para aten-
cas, podendo, no caso de saldo, ser estendida a ou- der os dezenove postos rodoviários federais.
tros ambientes do prédio escolar, sem aheração da E qual a solução adotada? Ao invés de aumen-
área construrda e da disposição de seus espaços in- tar o número de policiais rodoviários, diminui-se o nú-
ternos. Depois de adequadas, as escolas recebem os mero de postos rodoviários. Pedimos que se aumente
conjuntos de cadeiras e mesas para alunos e profes- o efetivo, mas a medida que a direção da Superinten-
sores, ventiladores e armários, doados pelo dência da Polícia Rodoviária toma é fechar os postos
FUNDESCOLA. Recebem recursos as escolas da rodoviários.
zona urbana e r.ural que tenham mais de vinte alunos Pela significativa contribuição à economia naci-
cursando o ensino fundamental regular. onal, o povo trabalhador de Santa Catarina não mere-

Era isso, Sr. Presidente, que tínhamos a colocar ce ver seus anseios de segurança relegados a um
no plenário desta Casa sobre tão relevante tema. plano subalterno. Santa Catarina exige a adoção de

Muito obrigado. efetivas e urgentes providências que revertam esse
O SR. PAULO GOUVÊA (Bloco/PFL - SC. Pro- quadro de desânimo que se instalou na 8E Superin-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, caros tendência da Polícia Rodoviária Federal.
colegas Deputados, Santa Catarina detém marca que Faço um apelo ao Ministro da Justiça para que
não nos orgulha e que causa enorme preocupação. O detenha o processo de desativação de postos rodo-
Estado é líder nacional de acidentes de tráfego em ro- viários federais em Santa Catarina e aumente o efeti-
dovias federais. vo de patrulheiros federais em nosso Estado.
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Essas providências são fundamentais para as- do gás natural pela indústria cerâmica, Ficou eviden-
segurar mais segurança em nossas rodovias e rever- ciada a necessidade da construção de uma rede de
ter o triste quadro estatístico de acidentados e mortos gasodutos, oferecendo a oportunidade de substitui-
que mancham nosso Estado. ção da matriz energética por gás natural, proporcio-

O SR. LAIRE ROSADO (PMDB - RN. Pronun- nando uma mudança tecnológica com significativo
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. impacto social, econômico e ambiental em.toda área
Deputados, convocados pela indústria ceramista do do entorno.
Rio Grande do Norte, estivemos na cidade de Pare- Abundante em nosso Estado, na maioria das ve-
lhas, acompanhados da Deputada Estadual Sandra zes encontrado junto ao petróleo, o gás natural é um
Rosado e de diversas outras autoridades locais, den- combustível seco, limpo e extremamente leve, com
tre elas podemos citar o Sr. Antonio Petronilio, Prefei- excelentes qualidades energéticas para os mais di-
to Municipal, o Sr. José Radi de Macedo, Vice-Prefei- versos consumos, inclusive o industrial. Além disso, é
to, e os Vereadores Humberto Alves Gondim, Romil- considerado o mais seguro de todos os combustfveis
do Azevedo dos Santos e Francisco Assis de Medei- e a sua queima é muito mais completa.
ros, c~~ o objetivo principal de discutir alternativas Estamos convocando a classe polftica da região
energetlcas para esse setor. para o apoio à nossa solicitação que é o apelo dos ce-

A reivindicação principal desse significativo seg- ramistas do Rio Grande do Norte. Entendemos ainda
mento econômico do nosso Estado é a busca de al- a importância da utilização do gás em outros setores,
ternativas que viabilizem a construção de uma rede levando-se em consideração a grave crise energética
de gasoduto, para atendimento a todo parque cerâmi- que o Brasil está enfrentando. Temos gás natural em
co que conta, hoje, com 160 empresas, distribuídas abundância e déficit de energia elétrica.
em 40 Municfpios, sendo ~radicional consumidor de Fica o apelo ao Governo Federal para que invis-
lenha como fonte de energia. . . ... ta nesse setor, viabilizando a indústria ceramista poti-

Entendemos se~ necess.ano. relvm~l~ar aos. g~- guar e fornecendo importante alternativa de substitui-
vemos que levem o gas ao~ polos Ind~strlals e, prlncl- ção da energia elétrica, inclusive em outros Estados,
palmente, ao setor ceramista. Com ISSO, estaremos onde o gás seja acessfvel.
preservando nossa floresta, que há 500 anos vem "
sendo devastada. A floresta natural da Região Nor- Era o que tinha a dizer.
deste, especialmente a caatinga, tem provido a maior O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do
parte da energia necessária às atividades produtivas orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
e à subsistência da população. A lenhá e o carvão ve- população está enojada com a onda de corrupção,
getal representam de30% a 50% da energia primária com as acusações, com os escândalos, mas nesse
usada no Nordeste. mar de lama temos que separar o joio do trigo. Uma

No Rio Grande do Norte, nosso Estado, o con- forma de fazer isso é justamente fortalecer os depar-
sumo de lenha e carvão vegetal representa 52,1% da t~mentos, os quadros de funcionalismo público,. prin-
energia primária consumida no setor residencial e clpalr:n:nte aqueles de q,ue no~ orgulhamos, Criando
52% no industrial. O consumo anual de 1,5 milhões condlçoes e dando-lhes Incentivos.
de toneladas de lenha em nosso Estado corresponde É por isso que subo à tribuna para'defender o
a um desmatamento de mais de 120 mil hectares/ano quadro de engenheiros do Banco do Brasil, que está
de mata nativa. sob ameaça. Se o quadro de engenheiros do Banco

Na fabricação de telhas .e tijolos são consumi- do Brasil for extinto, será cometido um grave erro, por-
dos, em média, 162 mil metros cúbicos/mês, atingin- que, em vez de se usarem cadeados para fechar as
do uma área devastada pelo setor de 37 mil, 384 hec- brechas por onde a corrupção costuma entrar e proli-
tares/ano. Considerando-se que a cobertura florestal ferar, na realidade, estarão sendo abertas mais bre-
do Rio Grande do Norte é de 1 milhão, 968 hectares, chas para que ela continue acontecendo.
descontadas as áreas de preservação permanente e Indagações são dirigidas à Diretoria do Banco
de reserva legal, chegamos ao dado anteriormente do Brasil, que responde dizendo que o banco precisa
citado de que em 20 anos nossas reservas estarão ater-se à sua finalidade principal, o que não corres-
deficitárias. ponde aos fatos. Se analisarmos esta questão partin-

Em audiência pública realizada na Assembléia do do princípio de que os projetos da agência dis-
Legislativa do Rio Grande do Norte, proposta pela põem de forte esquema de segurança e, por essa ra-
Deputada Estadual Sandra Rosado, discutiu-se o uso zão, deveriam ser desenvolvidos pelo próprio quadro
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de funcionários do banco, nós esbarraremos em ou- sos eram liberados, mas não chegaram ao seu desti-
tras dificuldades. no, nem produziram o que era objeto do contrato.

O BNDES, por exemplo, resolveu financiar di- Nesse aspecto, o quadro de engenheiros do
versos projetos País afora, os quais são gerenciados Banco do Brasil precisa ser mantido, para que a mo-
pelo Banco do Brasil. Neste caso, o Banco do Brasil, ralidade pública possa continuar a ser preservada na-
evidentemente, necessitará de quadros funcionais quela instituição.
qualificados e competentes para acompanhar o cro- O SR. MANOEL VITÓRIO (PT - MS. Sem revi-
nograma físico-financeiro do empreendimento apro- são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
vado, já que ele próprio o está gerenciando. dos, gostaria de fazer o registro da visita que fiz no dia

Cumpre ressaltar que este trabalho tem tido o 15 de junho próximo passado ao Destacamento de
reconhecimento público, A Folha de S.Paulo, edição Fronteira da 28

Co~panhia ~a F?z do rio Apa, !rontei-
de domingo, 3 de junho do corrente, informou em ra com o ~aragua.'" onde fUI ~U,ltO be~ r~cebldo por
grande manchete que o Tribunal Superior do Trabalho aquela unidade militar do Exercito braSileiro.
assinou acordo com o Banco do Brasil, mais especifi- No entanto, fiquei extremamente triste ao ver a
camente com o seu quadro de engenheiros, a fim de destruição do nosso e~toque pesqueiro naquela fron-
que estes acompanhassem a construção do prédio teira Brasil-Paraguai. E fundamental que o Ministério
do Tribunal, com o objetivo de evitar escândalos como das Relações Exteriores, em convênio com os Gover-
os que houve quando da construção do Tribunal Regi- nos do Paraguai e da Bolívia, busque solução para
onal do Trabalho em São Paulo. impedir a destruição total do rio Paraguai e das nos-

Portanto, o quadro de engenheiros do Banco do sas espécies.
Brasil tem realizado um trabalho reconhecidamente O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Sem re-
exemplar. Não pode o Banco do Brasil ater-se apenas visão do orador.) - Sr. Preside,nte, ~ras. e Srs. Dep~-
ao balancete à entrada e à saída de dinheiro. tados, ocorreu ontem, na Paralba, o julgamento relatl-

.,' . " vo ao caso do assassinato de Margarida Maria Alves.
Varlos ac~rd~s ja fo~am !eltos, um deles com? No banco dos réus, o acusado de ser mandante do

~ND~S, co~ o intUito de fls~allza~ os cronogra~s f~- assassinato, o latifundiário Zito Buarque.
slco-flnanCelros das obras finanCiadas por esta Instl-. ..
tuição. Também o REFORSUS, programa do Ministé- _ O julgamento ocorreu com mUitas manlfest~~
rio da Saúde firmou contrato com o Banco do Brasil çoes po~ulares, o que er.a de se esperar. Este caso Ja

, . . . fez deZOito anos; é conSiderado exemplo no que tan-
para que seu quadro qualificado acompanhe diversos d' 't h . I' - b't . t. t t d P' ge aos Irei os umanos, Inc uSlve em am I o In erna-
proJe os em o o o ais. cional. Visto ter sido ser ela uma líder sindical, esse

Além diss?, ~ Ba~co d~ Brasil, no que .diz res~e~- crime teve caráter político. Posteriormente, para que
to aos seus propnos finanCiamentos, precisa partlcl- não se chegasse à verdade dos fatos, foram adotados
pa~ ~as comis~ões de licitação e da elabor~çã~ dos certos procedimentos por demais brutais, ou seja,
editaiS, g~renclar os contr~tos de obras, flscahzan- uma série de assassinatos como queima de arquivo.
do-os e orientando-os tecnicamente. O importante, Sr. Presidente, o significativo, é

Por tudo isso, o quadro funcional do Banco do que o principal acusado do crime ontem foi absolvido
Brasil tem demonstrado claramente que representa, pelo júri popular por cinco votos a dois, Os advogados
acima de tudo, economia para a instituição. Caso o estão adotando todos os procedimentos para rever
Banco extinguisse o quadro, precisaria contratar en- essa situação, e estava presente, auxiliando a acusa-
genheiros para fins de fiscalização das obras, e o ba- ção, o advogado e Deputado Federal Luiz Eduardo
rato sairia caro para a instituição. Greenhalgh.

Por isso, faço um apelo no sentido de que a Di- O que causa indignação, a mim particularmen-
retoria do Banco do Brasil veja, de forma clara, que há te, que acompanhei o processo, é que a sociedade
um quadro de funcionários competentes que honram fica impotente diante do poder econômico. Isso é im-
a instituição, e, acima de tudo, o seu trabalho tem tra- pressionante.
zido economias e dividendos para a instituição. A ma- Qual é a capacidade de a sociedade fazer justi-
nutenção desse quadro é de fundamental importân- ça quando confrontada com o poder econômico? Te-
cia, porque representa um instrumento do serviço pú- nho presenciado diversos julgamentos e tenho obser-
blico que vem impedindo que muitos contratos sejam vado a diferença com que são tratados os pobres e os
- como estamos vendo Brasil afora - como têm sido ricos quando estão no banco dos réus. Essa diferença
os chamados projetos da SUDAM, em que os recur- é tão brutal que nos causa vergonha presenciar situa-
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ções como essa. Parece que um entrou naquele ban- Ainda na semana passada, recebemos um aler-
co já condenado e outro, absolvido. É exatamente ta efetuado pelo Vereador de nossa Capital, Teresina,
essa a impressão que temos. Mas o que fazer? Não e pertencente ao nosso partido, o PT, Odaly Medei-
sei se é exatamente um problema da instituição tribu- ros, de que os reflexos na economia das pequenas e
nal do júri, mas é escandaloso e revoltante o que microempresas por causa do racionamento de ener··
ocorreu ontem. gia elétrica será muito mais grave do que o inicialmen-

Por quê? Ora, Sr. Presidente, eram tantas as te previsto. Através de levantamento efetuado por
evidências, mesmo para as pessoas de fora, de que o aquele Vereador, as empresas citadas e mesmo as
cidadão Zito Buarque tenha participado do complô e chamadas "de fundo de quintal" que recorreram ao
de que tenha organizado a morte da líder sindical, sistema bancário para obtenção de financiamentos
que não dá para entender por que isso não está claro não conseguirão cumprir seus compromissos em fun-
para os jurados. Esse processo já dura dezoito anos, ção da necessidade do consumo de energia elétrica.
os jurados se mantiveram em absoluto silêncio, não fi- À necessidade de reduzir drasticamente o con-
zeram questionamento algum. É como se já tivessem sumo de energia soma-se a fatal redução da produção,
uma sentença preparada. com reflexos no faturamento, e, em conseqüência, as

O processo foi totalmente tumultuado desde o empresas terão ainda mais dificuldades para honrar
inquérito policial, o que é outro ponto a se questionar. seus compromissos com o sistema bancário. A bem da
Por quê? Existe ou não inquérito policial, existe ou verdade, muitas empresas já se encontravam com al-
não direcionamento da Polícia? Apeça "inquérito poli- guma dificuldade antes do racionamento energético. O
cial" deveria efetivamente servir para esclarecer os fa- quadro atual veio agravar ainda mais os eventuais pro-
tos. Ocorre que, desde o início do inquérito, a Polícia blemas existentes. Fato notório é que reduzir a produ-
já estava sob o domínio do poder econômico, e claro, ção para essas empresas é assinar uma sentença de
desde essa fase, tumultuou bastante o processo. Ora, falência, pois não há como equacionar menos produ-
dá para notar como o poder econômico interferiu nes- ção e menos faturamento, conjugados com o paga-
se processo que levou dezoito anos para ser julgado mento de compromissos de financiamentos.
e como a sociedade se vê impotente diante dessa si- É lamentável que o País se encontre nesta situ-
tuação. ação. Muito já se disse sobre a crise energética. Muito

Agora, o que também me causou espécie foi o já se especulou sobre os culpados pela crise. Muitas
momento em que, mesmo já tendo sido registrada páginas de jornais já foram gastas para que se anali-
nos autos ameaça feita a outras lideranças sindicais se o problema. Para nós, não resta dúvida da subser-
por esse mesmo senhor, ele ter sido absolvido. Mes- viência do Governo FHC aos organismos internacio-
mo assim, ele foi absolvido! Ora, o que fazer diante de nais que monitoram nossa economia, notadamente o
uma situação como essa? É lógico que temos que re- FMI, pois agora, depois de ter submetido o Brasil aos
pensar a Justiça. Acho que a sociedade não pode se riscos do apagão, nossas "autoridades" econômicas
curvar diante de fatos como esse, dessas arbitrarie- pediram autorização para não incluir os gastos das
dades, porque isso é um incentivo ao crime. É claro estatais como débito do setor público. É a velha histó-
que diante de situação como essa não existe mais ria do dono da casa que só se preocupa com a segu-
Estado de Direito. Basta que se tenha poder econômi- rança depois de ter a casa arrombada pelos ladrões.
co para ter o direito de matar. Essa é uma questão bá- Não faltaram avisos dos técnicos responsáveis, cien-
sica que não pode ser tolerada. Foi exatamente isso tistas e estudiosos do assunto, alertando sobre os ris-
que aconteceu ontem na Paraíba, o direito de matar cos e dificuldades que agora estamos enfrentando.
de quem tem dinheiro foi instituído a partir daquele jul- Infelizmente, o Governo FHC fez ouvidos moucos. É
gamento. Por isso, Sr. Presidente, quero deixar aqui o uma lástima que tenhamos que assistir a este estado
mais veemente repúdio, na convicção de que teremos de coisas, com o Brasil sendo submetido a este vexa-
ainda oportunidade de reverter essa situação escan- me internacional, com a volta das velas, das lampari-
dalosa. . nas, da ameaça de mais desemprego, de redução do

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pronuncia crescimento e de um país às escuras.
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- Lamentavelmente, as ações preventivas e os in-
putados, vimos hoje a esta tribuna tratar de um assun- vestimentos não foram adotadas a tempo, e agora os
to que está na ordem do dia e em todas as manchetes brasileiros somos obrigados a conviver com o racio-
de nosso País: trata-se da crise energética e suas im- namento. Por essa razão, estamos oficiando à Câma-
plicações na economia do País. ra de Gestão da Crise Energética, solicitando que se-
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jam analisadas medidas compensatórias ou que se- cente sentimento humanitário que transcende ao sim-
jam adotadas excepcionalizações para as pequenas pies desejo de acumular riquezas. O Brasil e as organi-
e microempresas ou ainda ações que possibilitem zações não-governamentais têm um papel fundamen-
aos pequenos empreendedores postergar as parce- tal na mobilização da sociedade para esta causa.
las de financiamento bancário, enquanto durar a crise É por essas razões que as mobilizações que
e houver necessidade de redução da produção. ocorreram em nosso País tiveram e têm todo o nosso

A verdade é que o principal responsável pela cri- apoio. Conclamamos todos os Parlamentares a se
se, o Governo FHC, tem a obrigação de não castigar engajarem neste apoio. Éfundamental que o Governo
ainda mais os pequenos empreendedores do Brasil. americano perceba que existem outros interesses em
Parabenizamos o Vereador Odaly pela iniciativa e nos jogo, além dos lucros de suas empresas farmacêuti-
juntamos a ele nesta luta. caso As mobilizações foram organizadas por centenas

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. de entidades engajadas nesta luta, especialmente as
Ocorreram na semana passada, em três Capitais bra- que trabalham com os pacientes de AIDS, mas é for-
sileiras, no Rio de Janeiro, em Salvador e em Brasflia, çoso reconhecer que a questão dos remédios atinge
manifestações contra a política americana no que se todos os países, quase todos os remédios mais caros
refere às patentes de remédios. e, principalmente, ~s populações de mais baixa renda

Todos os Parlamentares desta Casa sabem que de tod~ ~ r:nundo. E: p.ortanto, uma questão de caráter
o Governo americano apresentou queixa junto à h~manltano ~ de direitos humanos, com que a comu-
OMC - Organização Mundial do Comércio contra a lei nldade mun?lal deve preocupar-se e que deve resol-
brasileira de patentes. Dessa reclamação, uma co- ver sem mais demora.
missão técnica virá ao Brasil nos próximos meses e Era o que tinha a dizer.
vai analisar a procedência da queixa americana. É Muito obrigado.
fundamental que a sociedade brasileira saiba das O SR. JOSÉ UNHARES (PPB - CE. Pronuncia o
conseqüências que poderão advir caso o Governo seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
americano tenha sucesso junto à OMC: em primeiro tados, sei que o tema é recorrente e dezenas e dezenas
lugar, estarão ameaçados os programas de produção de Parlamentares sobre ele já se pronunciaram, abor-
de medicamentos genéricos, que são bem mais bara- dando-o sob diversos prismas e várias facetas.
tos e possibilitam que uma parcela da população que Mas sua importância e relevância são tão pre-
até então não tinha acesso aos medicamentos possa mentes que nunca se torna fastidioso colocá-lo em
ser adequadamente medicada. Além disso, os países evidência e repisá-lo para que alguma luz e solução
poderão ser impedidos de insistir na fabricação local possam surgir, para que não o transformemos em um
de produtos patenteados, o que prejudicará o desen- muro de lamentações, onde penitentes sejam acusa-
volvimento das indústrias nacionais. dos, desde São Pedro às elites dominantes, espolia-

Não podemos concordar com essa política cla- doras dos recursos que são enviados para amenizar
ramente nociva aos interesses nacionais, ainda mais o flagelo.
quando a ONU - Organização das Nações Unidas, a É, Sras. e Srs. Deputados, exatamente sobre a
partir de uma proposta brasileira, reconheceu como seca que venho mais uma vez me pronunciar. Não im-
direito de todo ser humano o acesso a medicamentos putarei ao mestre São Pedro a pouca água que veio
baratos, de boa qualidade e sem discriminação. do céu, nem muito menos irei recriminar as elites que

Recentemente, houve um episódio bastante i1us- desviaram os recursos, como vem assoalhando a mí-
trativo da importância da mobilização da sociedade civil dia, o Ministro e tantos outros.
organizada, a ampla participação social dos movimen- Não é o momento de apontar culpados. É, sim, a
tos da África do Sul, quando os laboratórios farmacêuti- oportunidade de nos debruçarmos sobre a nossa in-
cas foram obrigados a recuar da decisão de mover pro- competência e imprevidência e irmos ao âmago do
cesso contra aquele país da África Meridional, em fun- problema e tentarmos, na ousadia de quem quer re-
ção do uso de medicamentos patenteados. . solvê-lo, buscar soluções que só podem ser encontra-

Outro dado importante é o fato de também a das com polrticas públicas permanentes, com tecno-
ONU ter reconhecido recentemente que o acesso a logia apropriada e decisão de não só contemplá-lo
medicamentos faz parte do rol dos direitos humanos. quando o fenômeno se abate sobre 40 milhões de
Parece haver uma crescente consciência planetária de brasileiros.
que não é possível apenas auferir lucros fabulosos, em Não venho defender a corrupção do passado, a
detrimento da saúde dos povos. Parece haver um nas- malversação dos que manipularam a massa faminta
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para transformá-Ia em armas eleitorais ou lhes expro- presas do nosso Estado e valioso patrimônio do povo
priarem à cidadania. Quero colocar em evidência o goiano.
desmonte que vem sendo praticado, dos órgãos que Se em outro momento esta proposta poderia ser
bem ou mal foram veículos que repensaram com al- considerada um absurdo, na conjuntura atual em que
guma profundidade o problema da seca. A primeira vivemos grave crise energética ela é completamente
intervenção do Governo Federal deu-se quando da despropositada. É bastante claro que o surgimento
criação do Departamentó Nacional de Obras Contra dessa crise se deve à polftica de privatizações a que
Seca - DNOCS. Isso aconteceu, pasmem, Sras. e vêm sendo submetido o setor elétrico e à falta de pla-
Srs. Deputados, durante o Governo de Getúlio Var- nejamento e de investimentos em geração e trans-
gas. Ele sucedeu ao IFOCS - Instituto Federal de missão de energia. .
Obras Contra as Secas. Seu nascimento ocorreu no O último acordo com o FMI impediu que as esta-
longínquo ano de 1930, quando da revolução. Como tais federais realizassem 17,6 bilhões em investimen-
se formou o Dnocs? As elites polfticas nordestinas fi- tos desde outubro de 1998. A Eletrobrás tem uma
zeram aliança com o Rio Grande do Sul, por intermé- meta de superávit primário de 800 milhões de reais
dio da Paraíba, para combater a polftica do para 2000 e 2001. Dinheiro que deveria estar sendo
café-com-Ieite, tendo Getúlio Vargas escolhido o pa- investido em obras de geração de energia elétrica
raibano José Américo para Ministro de Obras e do está sendo usado para pagar juros da dívida brasilei-
Interior. ra. O ajuste fiscal, a que se submeteu o Brasil, fez

A outra intervenção significativa do Governo Fe- com que os investimentos no setor elétrico que até o
deral foi a implantação da Superintendência do De- final da década de 80 eram de 20 bilhões de reais por
senvolvimento do Nordeste - SUDENE, criada por ano caíssem para menos de 8 bilhões de reais por
Celso Furtado, visando consertar o pacto federativo, ano no Governo Fernando Henrique Cardoso.
transformando-se em órgão federativo que intentava Enquanto isso, o País pagou de juros da dívida, no
planejar e diminuir as diferenças regionais. ano passado, 86 bilhões de reais. Gastou-se mais de

Ambos os órgãos - o primeiro exaurido na sua dez vezes em pagamento dos juros da dívida do que
função - sobrevivem em fase de estertor. O segundo em investimentos no setor elétrico.
foi definitivamente extinto e substituído por uma A diminuição desse investimentos não encon-
Agência de Desenvolvimento, que ainda não disse a trou contrapartida nas empresas privadas que passa-
que veio. ram a fazer parte do sistema elétrico brasileiro, ape-

A terceira intervenção federal está em processo, sar de cobrarem altas tarifas. A partir de 1995, ano da
com a denominação de "Ministério da Seca", ocupado abertura oficial do setor elétrico aos investimentos pri-
pelo Sr. Raul Jungmann. As polfticas públicas no Bra- vados, até o ano 2000, o crescimento do consumo foi
sil costumam transformar-se em polfticas emergenci- da ordem de 4,2% ao ano, enquanto o crescimento da
ais. Quando diminui a intensidade do problema e pas- capacidade instalada foi de apenas 3,6%. Isso mostra
sa a época da eleição, tudo volta a ser como antes. que a privatização do setor elétrico não foi solução

Nossa intervenção converte-se numa advertên- para o Brasil. Não será também para Goiás.
cia: o cenário é de grande desestabilização e desa- Écerto que a Celg passa por dificuldades, como
gregação da população rural nordestina, que se sente bem alega o Governo do Estado de Goiás, mas são
órfã. O MST mantém acesa a chama da reforma agrá- dificuldades plenamente superáveis. A separação en-
ria e deverá estimular a população rural a fazer sa- tre geração e distribuição, que tomou forma com a pri-
ques, invasões e marchas. O movimento tem todo o vatização da Usina de Cachoeira Dourada pelo Go-
combustível para uma ação política. verno passado, do PMDB, impôs duro golpe ao patri-

Urge de imediato criarem-se ações conjuntura- mônio público do povo goiano. Por conta disso, a Celg
is, mas, definitivamente, empreender políticas estru- foi seriamente prejudicada, sendo hoje obrigada a
turantes que acenem para mudanças radicais no pro- comprar energia da usina privatizada a um preço 7,6
cesso e nas maneiras de tratar o problema da seca no vezes superior ao de furnas. No entanto, a separação
Nordeste. entre as atividades de geração e distribuição não

O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO. pode servir de justificativa para privatização da Celg.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, A própria Celg também compra energia de outras ge-
Sras. e Srs. Deputados, o Governo de Goiás tem in- radoras como Furnas.
sistido na necessidade de privatizar a CELG - Com- Pelo modelo energético que o Governo Federal
panhia Energética de Goiás, uma das maiores em- está implantando, as atividades de geração e distribu-
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ição têm concessões independentes. Uma empresa de 300 milhões de reais de seu passivo e investiu cer-
distribuidora como a Celg pode ter até 30% de seu ca 100 milhões de reais na implantação de subesta-
mercado de geração. Como a Celg tem hoje um mer- ções e na construção de linhas de transmissão. Depo-
cado de 1,4 gigawatts, ela pode ter cerca de 400 me- is de tal volume de recursos públicos aplicados para
gawats de geração própria. No entanto, mesmo esta saneá-la é um contra-senso falar em privatização.
legislação é contestada por Estados como Minas Ge- Além do maís, parte ímportante dessa dfvida,
rais e Paraná. Em Minas, o Governador Itamar Fran- cerca de 445 milhões de reais, são débitos de Prefei-
co, através da Cemig, já anunciou que vai continuar turas e da Saneago, que o Governo tem condições de
investindo em geração de energia. Essa postura tam- administrar e mesmo de fazer um encontro de contas
bém deveria ser assumida pelo Governo de Goiás. que possibilite sanear a empresa.

A geração de energia hidroelétrica é atividade Tenta-se também justificar a venda da Celg afir-
estratégica que deve ser assumida pelo Estado. Isto mando que ela não teria chances de competir com
ocorre até mesmo nos Estados Unidos. A reestrutura- outras empresas devido a desregulamentação da le-
ção do setor elétrico americano não incluiu a privati- gislação pertinente à compra de energia elétrica, que
zação dessas usinas, que lá são públicas e adminis- deverá ocorrer a partir de 2003. A desregulamenta-
tradas pelo Estado. É bastante claro para eles que a ção permitirá que os consumidores optem livremente
presença do Estado na administração dessas usinas de qual geradora comprar energia.
possibilita o gerenciamento das bacias hidrográficas Esse argumento também não resiste a uma
como um todo, nos diversos aspectos envolvidos, análise mais aprofundada. A Celg tem um corpo téc-
como uso múltiplo da água, controle de cheias e irri- nico dos mais competentes e suas linhas de transmis-
gação, navegação, geração de energia, qualidade da são e suas subestações são de boa qualidade. A em-
água, aproveitamento econômico e recreação. presa atende a todos os pontos do Estado. Mesmo

Ao invés de privatizar a Celg porque se privati- com a desregulamentação, a distribuidora é remune·
zou a Usína de Cachoeira Dourada, é preciso discutir rada pela energia que fluí pelo seu sistema, pois é a
como o Estado pode mais uma vez assumir a geração responsável pelas linhas de transmissão e distribuí-
de energia, discutindo com a sociedade a mobiliza- ção. A Celg, portanto, tem todas as condições de ser
ção dos recursos financeiros necessários para a em- competitiva.
preitada. Além do mais, a desregulamentação ainda não

No entanto, mesmo que as coisas se mante- ocorreu e vários Governos Estaduais, como o de Mi-
nham da forma como estão, isto não inviabilíza a nas Gerais e Paraná, estão contestando as novas re-
Celg. Basta ver o interesse que muitas empresas pri- gras. Mesmo que a desregulamentação venha a ocor-
vadas, segundo o próprio Secretário de Planejamento rer, valerá para todas as empresas, inclusive as de
de Goiás, têm em comprá-Ia. Se ela pode ser viável capital privado, e nenhuma delas declarou que ficará
para o setor privado, que precisa de altos lucros para inviabilizada economicamente.
justificar o investimento para seus acionistas, por que É preciso também considerar o papel funda-
não seria viável nas mãos do Governo? mental que a Celg, como distribuidora de energia, tem

A desculpa de que a iniciativa privada teria me- para o desenvolvimento de nosso Estado. Sem ela, o
Ihores condições de investimento que o Estado não é Estado perde importante instrumento indutor do cres-
verdadeira, pois isto não se verificou em nenhum lu- cimento de nossa economia, capaz de aumentar nos-
gar do Brasil após a privatização. sa competitividade e de ser agente capaz de reduzir

Mesmo sabendo que a venda de Cachoeira as desigualdades entre as regiões de Goiás, através
Dourada debilitou a Celg, ela ainda continua sendo dos investimentos em infra-estrutura. Tem cumprido
uma empresa viável. Segundo vários especialistas e também importante papel social, bastando para isso
como demonstram os balanços das empresas distri- citar o exemplo do programa Luz na Roça, realizado
buidoras, distribuição e transmissão de energia é ne- no atual Governo, que levou energia à zona rural, in-
gócio extremamente lucrativo, no qual cada vez mais c1usive a assentamentos de trabalhadores.
as empresas privadas, principalmente as estrangei- O consumidor também será penalizado com ta-
ras, têm demonstrado interesse em adquirir as esta- rifas mais caras e diminuição da qualidade dos servi-
tais deste setor. ços prestados. Os funcionários que ao longo do tem-

Outra justificativa levantada pelos setores que po construfram essa empresa serão vrtimas de de-
defendem a privatização da Celg é o problema das dí- missões. Se a privatização não foi boa para o Brasil,
vidas da empresa. O Governo do Estado abateu mais também não será boa para Goiás.
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O erro de privatizar a Celg pode ser ainda mais corrupção secular do Brasil que, nos últimos anos,
grave nas circunstâncias de hoje. A crise energética tem sido praticada, de forma mais açodada.
em andamento provou de modo trágico o quão foi ma- Outro ponto é a decisão de investir na área soci-
léfica a privatização dos setores estratégicos de nos- aI. Ainda ontem, vimos uma demonstração nos tele-
sa economia. Os grandes grupos econômicos tenta- jornais, na cidade de Araçuaí, em Minas Gerais, da
rão tirar proveito da instabilidade do momento para ar- miséria que atinge hoje 30% da sua população. Pes-
rematar a Celg por uma ninharia. O atual Governo soas, pais de família, crianças nascendo e morrendo
alega que não tem recursos para fazer investimentos com um mês, cinco dias de vida, porque não têm a vi-
e que a má gestão da administração passada tornou talidade, porque não puderam receber da mãe no pe-
a empresa deficitária. O momento, no entanto, é pro- ríodo da gestação o mínimo para poder manter o cor-
pício ao enfrentamento dessas dificuldades e a busca po físico em pé ou em condições de sobrevivência.
d_e soluções que não implique perda de patrimônio O quadro brasileiro é dramático: 30% da popula-
tao valoroso para nosso Estado. ção está em estado de miséria. Alguns políticos de

Finalmente, ao privatizar a Celg o atual governo má-fé atacam a Oposição, dizendo que somos do
estará rompendo compromisso que assumiu com as contra. Não é questão de ser pior ou melhor. Os cegos
esquerdas no segundo turno das eleições de 98. deste País consideram o fato de trazermos a realida-

Por tudo isso, espero que o Governador tenha de para dentro desta Casa algo impróprio.
sensibilidade para a nova situação vivida pela crise O assunto foi tratado ontem, em que pese à im-
de energia e o modelo de privatização adotado pelo prensa não ter dado nenhuma importância a ele. Pre-
governo Fernando Henrique Cardoso, mantendo a cisamos urgentemente de um programa que elimine a
Celg sob controle do estado e defendendo um novo fome do povo. Estamos aniquilando toda a estrutura
modelo energético. dos setores energético e industrial para pagar uma di-

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Sem revisão vida. O Pais tem de investir ~uas reservas para cres-
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, c~r, gerar renda? e~prego.E inc~ncebível o Governo
já é perceptivel a movimentação das Lideranças par- e ISSO está.n~ pr~pna LDO qu~ V~I ser votada - querer
tidárias de oposição no sentido de apresentar ao Bra- um supe~avlt aCIma de. 30 b~lhoes no m~mento em
si! neste momento delicado da vida nacional um pro- que o Pais anda para tras e nao tem energia para pro-
grama de governo que possa superar este período de mover um mínimo desenvolvimento.
desgoverno do País. Em linhas gerais, precisamos investir nas áreas

Foi amplamente divulgada pela imprensa a con- s?~iais, acabar com a miséri~ e .a fome. É simyles e
tribuição que o Instituto da Cidadania vem dando, !acll: Basta qu~rer. T~~os de liqUidar a corrupçao que
com a colaboração de alguns economistas, inclusive infelizmente virou pratica no País.
do próprio Partido dos Trabalhadores, para iniciar Era o que tinha a dizer.
desde já as primeiras diretrizes e apresentar a primei- O SR. INALDO LEITÃO (PSDB - PB. Pronun-
ra versão do que pode ser o programa de oposição cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
para este País, que certamente vai passar, na hora Deputados, volto a ocupar hoje a tribuna desta Casa
oportuna, peládiscussão e pela aprovação do Partido para dizer que, com os reservatórios vazios, o Nor-
dos Trabalhadores na sua instância própria. deste revive os horrores da seca.

É muito importante termos - e não precisamos E antes que o meu anúncio sugira a repetição
tratar desse assunto com complexidade - um progra- da velha cantilena do homem que pede esmolas ou
ma de governo para colocar o País numa perspectiva do político que negocia favores, permito-me lembrar a
de dignidade e soberania. Para isso, a fome e a misé- V. Ex!!! que o semi-árido nordestino é o maior e mais
ria têm de ser eliminadas. populoso do mundo, com quase 18 milhões de habi-

Temos de tratar essas questões com responsa- tantes. A chamada desertificação nordestina atinge
bilidade e com um mínimo de competência, afinal elas 574.362 quilômetros quadrados, cerca de um terço de
são bastante simples. Se não houver superação do toda a região, sendo que o meu Estado, a Paraíba, já
quadro de ausência de ética e moralidade que tomou apresenta 71 % do seu território comprometido com
conta do País, nenhum governo irá funcionar. Os re- esses efeitos.
cursos que entram, fruto dos impostos e do suado tra- Na prática, o que é estatística transforma-se em
balho do povo, são desviados para outros fins. O pró- tragédia. Só no sertão da Parafba, o índice de mortali-
ximo Governo não pode de forma alguma permitir a dade infantil é de cem para mil. Na Somália, no conti-
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nente africano, é de 120. Crianças continuam morren- ainda se mostram tímidas, considerando-se que os
do em decorrência da desnutrição e da diarréia. Estados da Paraíba e do Ceará tiveram 98% de sua

Além disso, a seca cria descontinuidade forçada produção comprometida. No norte do Piauí, no sertão
na produção rural e conduz a desemprego maciço, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, apenas
que gera saques, desespero e morte. A desgraça de 5% da safra foi salva. Em Alagoas, as perdas chega-
milhares de sertanejos depende do ritmo irregular e ram a 90% e em Sergipe a 80%.
imprevisível dos anos secos. Expulsos pela terra ári- Ainda ontem, nove Prefeituras do Ceará foram
da e premidos pelas circunstâncias, eles migram em invadidas por trabalhadores rurais. E no meu Estado,
busca da sobrevivência. Paraíba, a situação é aguda em diversos Municípios,

Por essa razão, o Nordeste continua sendo o inclusive na cidade de Sousa, onde os flagelados da
grande produtor de homens. E a corrente migratória seca já saqueiam mercearias e caminhões de carga.
não acaba. Foi a mão nordestina que levantou hospi- Amanhã pode ser muito tarde, Sr. Presidente. E
tais, universidades, edifícios, fábricas, estádios e ae- não há tom alarmista na minha afirmação.
roportos nas grandes cidades brasileiras. Hoje, no en- Como disse o saudoso Ministro José Américo
tanto, essa diáspora corrói o Municfpio do retirante e de Almeida, "meio-dia já é muito tarde para quem tem
sobrecarrega o funcionamento da vida econômica da fome".
região não a~ingida pel.a ~eca, porque_nas grandes ci- Sr. Presidente, concluindo, eu quero dizer que
dades tambem se multiplicam os boisoes de pobreza. proporei a esta Casa a criação de comissão especial

Ainda no tempo de Dom João VI, durante a seca externa dos diversos Estados do Nordeste atingidos
de 1721 a 1727, tornou-se obrigatório o cultivo da pela seca para que todos possam acompanhá-Ia e
mandioca e o fabrico de farinha para a sobrevivência sugerir inclusive a ampliação dessa medida adotada
do homem no sertão. Por volta de 1860, o Padre Ibia- pelo Governo Federal.
pina já batalhava pela construção de açudes. Dom Muito obrigado.
Pedro 11 deu início à_construção de aç~desque supor- O SR. CORIOLANO SALES (PMDB - BA. Sem
tassem. a evaporaçao ~or longos peno?os de sec~ e revisão do orador.) _ Sr. Presidente, eu estava tão
determinou a construçao de um canal ligando os nos apressado para falar que o microfone chegou a sair
São Fr~ncisco e~agu~ribe que não chegou a.ser ini~i- do suporte.
ado. A~lás, tambem fOI de D?m Pedro a tentativa d~~n- O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) _ É a vonta-
troduzlr o camelo como meio de transporte na reglao, d d d f d . t d 8 h·
o que resultou em retumbante fiasco. e e e en er os In eresses a a la.. .

O Nordeste chegou a perder 50% de sua popu- O SR.. CO~IOLAN~ SALES - Sim, Sr. Presl-
lação na seca de 1977 a 1879. A açudagem, no en- de~te, do RIO ~ao FrancIsco,. do_qual falava.a~o!a o
tanto, só tomou impulso no Governo do Presidente eml~ente PreSidente da Co~~ssao de Constltulçao e
E itácio Pessoa em 1919. Justiça, Deputado Inaldo Leltao.

p É inadmiss'ível que situação dessa gravidade só O rio São Francisco está morrendo: Transpor
receba tratamento transitório e emergencial, confor- suas águas, e~bora o,Nordeste delas precl,:;e - todos
me pudemos constatar nessa trajetória que remonta nós sabemos diSSO - e co~o fazer transfusao do san-
o tempo do Império. Todavia, enquanto a transposi- gue de um doente que es~a morrendo. , .
ção das águas do rio São Francisco - a esperança de ~ecreto que o PreSidente da ~epublrca ac~b~
redenção nordestina - não se concretiza, não há d~ ~alxar deve ser I~uvado, P?rque ~ Important~ a InI-

como fugir de medidas governamentais imediatas clatlva tomada no Dia do ~el? Ar:!:'blente.. 5 d_e Junho,
para amparar os desesperados. Não se trata, com d.e mandar preparar a revltallzaçao do no Sao Fran-
certeza, de ingênuo e cômodo paternalismo, mas de CISCO.
obrigação assistencial daqueles que foram eleitos Então; Sr. Presidente, meu pronunciamento é
pelo voto popular para governar um país marcado por exatamente nesse sentido.
imensas desigualdades regionais e sociais. Peço a V. Ex! a sua divulgação nos órgãos de

O nordestino não precisa que o ensinem a con- comunicação da Casa.
viver coma seca. Ele é fruto nativo das forças telúri- O SR. EUR(PEDES MIRANDA (Bloco/PDT -
caso É filho da terra que não reservou lugar para os RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
fracos e acomodados. O Nordeste exige, e nada mais Parlamentares, inicialmente, desejo registrar a pre-
justo, que o socorro não venha apenas depois do sença nesta Capital do companheiro Dársio Kischi-
caos. As medidas adotadas pelo Governo Federal ner, Presidente da Câmara do Município de Espigão
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D'Oeste, e do empresário Antônio Gabiachi, em bus- nários públicos que foram demitidos e das nossas pe-
ca de recursos para a população daquele município. quenas propriedades no Estado de Rondônia, que

Hoje o STJ deverá julgar mandado de seguran- está sendo duramente prejudicado pelo Governo Fa-
ça dos servidores demitidos pelo Governo de Rondô- deral.
nia. Espero que esses servidores sejam reintegrados Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
nos respectivos cargos ou, na pior das hipóteses - e é Estive neste final de semana nas cidades de
o que deveria ter ocorrido -, indenizados. Muitos des- Ji·Paraná e Ouro Preto do Oeste, ambas no Estado
ses servidores trabalharam há mais de dez0ito anos de Rondônia, onde tive a oportunidade de fazer várias
no serviço público e desde o mês de janeiro se encon- visitas a pessoas ligadas aos mais variados segmen-
tram na rua da amargura. Seus familiares estão pas- tos rondonienses.
sando necessidades; pois falta alimento e recursos Na cidade de Ouro Preto, cumprimos extensa
para a compra de medicamentos. E não há condições agenda de eventos relacionados às festividades de
de encaminhar seus filhos à escola. Repito: tenho es- aniversário de emancipação daquele município. O
perança de que o STJ faça justiça aos servidores pú- ponto alto do transcurso de vinte anos de emancipa-
blicos demitidos pelo Governador do Estado de Ron- ção política foi a inauguração de várias obras nos
dônia. mais variados setores.

Esta Casa está apreensiva com a situação da Dentre as obras inauguradas, quero destacar a
Medida Provisória n° 2.080, que tanto deseja discutir ampliação do Hospital Municipal, obra beneficiada
com o Ministro do Meio Ambiente, com o Ministro do por emenda de minha autoria ao Orçamento da
Desenvolvimento Agrário e com as autoridades fede- União. Sempre priorizei a saúde pública rondoniense,
rais. E eu espero que o Congresso Nacional possa tendo em vista a situação melancólica por que vem
chegar a um consenso atendendo, assim, aos inte- passando o setor no Estado.
resses maiores do povo brasileiro. Tivemos ainda, durante o final de semana, ou-

O Congresso Nacional não pode deixar que pre· tras eventos no Estado de Rondônia, como o ocorrido
valeça o desejo daqueles que moram em outros paí- na cidade de Costa Marques, aos lamentavelmente
ses, precisamente nos países de Primeiro Mundo. E não pude comparecer. No entanto, lá esteve o Presi-
eles dizem, com toda a tranqüilidade, que a Amazônia . dente do meu partido, Deputado Dedé de Melo.
é patrimônio da humanidade, esquecendo que no Quero nesta oportunidade, ao finalizar este mo-
Norte residem milhares de brasileiros duramente pre- desta registro, parabenizar os prefeitos, vereadores,
judicados, pois até seu crédito junto ao Basa e ao secretários municipais, enfim, toda a população dos
Banco do Brasil foi cortado. Municípios de Ouro Preto e Costa Marques.

Devemos priorizar nossa gente, não temos de Era o que tinha a dizer.
nos preocupar com os Estados Unidos, que nunca se Muito obrigado.
preocuparam com os brasileiros, a não ser em tirar o
sangue do nosso povo. Essa é a grande verdade. Não Durante o discurso do Sr. Eurípedes
temos de nos preocupar - repito - com os países de Miranda, o Sr. Marçal Filho, § 2° do artigo
Primeiro Mundo, que jamais pensaram naqueles que 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
passam fome e todo tipo de necessidade. presidência, que é ocupada pelo Sr. The-

Já disse em outras ocasiões que parcela povo místocles Sampaio, § 2° do artigo 18 do Re-
foi ocupar as terras da região Norte convite do próprio gimento Interno.
Governo Federal, na época dos Governos militares. O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Para que o colono obtivesse o título da propriedade, - Concedo a palavra ao nobre Deputado Marçal Filho.
tinha que desmatar no mínimo 50% de sua proprieda- O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pronun-
de. Aliás, 80% das propriedades são pequenas. A in- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
justiça é muito grande. Deputados, ao ocupar esta tribuna, registro visita, no

O Governo deveria então indenizá-los por todos último sábado, a Laguna Carapã, no meu Estado do
esses anos que trabalharam na Amazônia,e levá·los Mato Grosso do Sul, onde participei do ato de entrega
de volta para os estados de origem. Aí, sim, estaria fa- da rede de energia elétrica da zona rural daquele pro-
zendo justiça com aquelas milhares de família resi- gressista município.
dentes na região Norte. . Esperado há mais de 20 anos tanto pela popu-

É o registro, Sr. Presidente, que eu gostaria de lação da área urbana, comp pelos produtores rurais,
fazer na tarde de hoje, lembrando dos nossos funcio- Sr. Presidente, o sistema'de eletrificação beneficiará
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mais de 90 famílias e foi agora por mim viabilizado por O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pronun-
meio de recursos financeiros da ordem de quase 800 cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
mil reais conseguidos junto ao Ministério da Agricultu- Deputados, quero aqui mandar nosso apoio aos com-
ra e Abastecimento - o maior aporte de recursos re- panheiros do bairro da Grama, em Nova Iguaçu, que
cebidos nos últimos anos por aquele município. ontem fizeram manifestação em frente à Secretaria

Durante o ato, realizado na sede do Clube do Extraordinária da Baixada Fluminense, protestando
Laço Aimoré Lima e que contou com a presença do contra o grande número de mortes que está ocorren-
Prefeito Luís Rocha, dos vereadores dos secretários do naquele bairro.
municipais, de lideranças rurais e urbanas e também É inadmissível, Sr. Presidente, que as autorida-
dos beneficiados pelo sistema, todos foram unânimes des não tenham aplicado recursos na saúde pública
quanto a importância da obra para o município. para prevenir doenças que estão deixando os compa-

"Graças a muito trabalho nossos filiados pode- nheiros do bairro da Grama apavorados.
rão resfriar o leite, evitando desperdício e agregando Já foi constatado, Sr. Presidente, um quadro
mais valor ao produto", destacou, por exemplo, o Pre- pré-epidêmico de meningite meningocócica, com
sidente da Associação dos Produtores de Leite de La- mais de dez mortes.
guna, Valduir Dal Bosco, em opinião compartilhada Não adianta tapar o sol com a peneira, Sr. Pre-
pelo Presidente da Associação dos Produtores Rura- sidente. Não é com um plano emergencial que o pro-
is do município, Nelson Meert. blema vai ser resolvido. Doenças como a dengue, a

Já o Presidente da Câmara Municipal, Vereador hepatite, a leptospirose, que também estão ceifando
Inácio Espíndola, por sua vez, afirmou que a cidade a vida dos companheiros trabalhadores do bairros po-
encontrou em meus esforços como Parlamentar a bres do Rio de Janeiro, são doenças que já deveriam
vontade política que faltava para fazer com que os re- ter sido erradicadas, no entanto, Sr. Presidente, o
cursos lá chegassem. Disse em determinado instante ponto crucial do problema não é atacado, e o que
que o Legislativo lagunense se sente honrado em acontece é isto, companheiros desesperados lutando
constatar que Laguna é uma das minhas prioridades pela vida. O problema, Sr. Presidente, é mais grave do
junto à Câmara dos Deputados. que se imagina. Faltam aos companheiros do bairro

E o que quero enfatizar, nesta oportunidade, Sr. da Grama e de todos os outros bairros melhores con-
Presidente, a minha vontade de que não só os lagu- dições de moradia, emprego decente, alimentação
nenses, mas todos os sul-mato-grossenses cami- básica, educação e um sistema de saúde eficiente.
nhem para um futuro mais digno e com melhores con- Está quase acontecendo uma epidemia, Sr. Pre-
dições de vida. sidente, e a população está desesperada.

Já o Prefeito Luís Rocha fez questão de ressal- Quero aqui exigir do Governador do Rio de Ja-
tar os laços de amizade que nos une em prol de uma neiro medidas imediatas, para que nossos compa-
política bem-sucedida para ambos e todos em que nheiros do bairro da Grama possam ter direito à vida,
nela acreditam. Nas suas palavras, o Prefeito reafir- possam viver com respeito e dignidade.
mou ter "encontrado em mim, como o Deputado da- Ainda ontem, Sr. Presidente, profissionais da
quela cidade, a amizade e juventude que faltavam área médica, várias autoridades e representantes da
para tirar Laguna do isolamento político". Completou sociedade civil se reuniram para discutir a questão da
ele, Sr. Presidente, dizendo que "sem a minha atua- saúde pública no Rio de Janeiro, no intuito de elaborar
ção parlamentar firme e dedicada os dois pilares da um documento e encaminhar às autoridades compe-
economia daquele município, que são a produção de tentes.
leite e a melhoria genética, seriam inviabilizados. Esse encontro, foi muito importante, Sr. Presi-

E, bem sabe V. Exa , nobre Presidente, que não dente, pois o documento que será feito é uma fotogra-
podemos atender aos 77 Municípios de Mato Grosso fia dos problemas da rede pública de saúde, para que
do Sul, o que nos leva a priorizar a nossa região, já o Governo tome providências.
que considero inconcebível que uma região de produ- Mas quero aqui, Sr. Presidente, dizer que só isso
ção farta e premiada como Laguna não mereça a pre- não basta. Os companheiros dos bairros pobres do Rio
sença atuante do Poder Público no sentido de viabili- de Janeiro contam apenas com 30% dos leitos dos
zá-Ia, assegurando a todos os lagunenses que conti- hospitais da cidade. A zona sul, Sr. Presidente compor-
nuarei sendo parceiro do Prefeito Luís Rocha na bus- ta 70% dos leitos hospitalares. Tem que parar com
ca de dias melhores para a cidade e sua população. essa exclusão social. Quem precisa mais, quem tem

Muito obrigado. menos condições recebe o desprezo do Govemo. Ora,



Apois, seu moço,
Eu lhe conto a história de minha vida.
Quando eu me alembro, patrão,

o SR. ARISTON ANDRADE (Bloco/PFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, inicialmente, quero solidarizar-me como
todos os parlamentares das regiões Norte e Nordeste
que têm feito pronunciamentos a propósito da seca,
da fome e da miséria que têm assolado aquela área.

Do mesmo modo, por extensão, quero, neste
instante, homenagear o povo nordestino que está
passando pela aludida situação. E a forma de prestar
essa homenagem é fazendo uma apologia ao lingua
jar característico do povo sertanejo e que fala sobre a
seca. Diz:
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Sr. Presidente, rico tem dinheiro para se tratar, para se A saudade faz gemer as cordas do co-
prevenir. Rico alimenta-se bem e mora em casa boa, ração.
com condições de higiene. Quem merece hospitais e a Já estou velho, já estou cansado.
atenção das autoridades da saúde são os companhei- Não presto pra nada, não.
ros do bairros, que sofrem para ganhar seu salário Mas, porém, quando me alembro
minguado que mal dá para comprar comida. Do que fiz nesse sertão, seu moço,

Por fim, Sr. Presidente, quero encerrar dizendo Não falo só por falar.
que as mortes que estão acontecendo principalmente Fico com os olhos molhados,
no bairro da Grama são um pecado cometido pelas Com vontade de chorar.
autoridades. Quero abraçar todas as famílias que es- Na seca de 32, chamada era da fome,
tão sofrendo com a perda de parentes e quero dizer O sertão ficou sem homem,
que eles não estão sós. Deus há de me dar forças Sem gado e sem criação.
para estar sempre ao lado deles, lutando por uma Meu pai, vaqueiro afamado,
vida melhor, porque sou igual a eles, sou pobre, de fa- Veio lá de cima, abatido,
mília humilde, e se estou aqui hoje, como Deputado, Ele e toda brigação.
foi por muita batalha, como a que eles estão travando Furando esse mundo velho,
agora para vencer as doenças. Sem pai, sem mãe, sem amigo,

Não me calarei, minha voz é a voz do povo sofri- Correndo por cima de tudo
do, do povo que tem o verdadeiro sangue da vida. E passando por tudo que é perigo.

Sr. Presidente, peço que divulgue este pronunci- Quando fez 22 dias, seu moço,
amento no programa A Voz do Brasil. Que nós deixemo o sertão

Muito obrigado, Sr. Presidente. Só restava da famia
O SR. DA. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala- Eu e o Zuza, meu irmão.

vra pela ordem. O resto tinha ficado
O SA. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _ Pros caminho enterrado,

Tem V. Exa a palavra. Co,!, a~ cruz en!iada .no chão.
O SR. DR. HÉLIO (Bloco/POT - SP. Pela ordem. Adlspols de mUitos dias

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminho Passamo numa !azenda Salgado
à Mesa projeto de lei que inclui os aprovados no E do Salgado n~s ~assemo
Enem no Fundo de Financiamento ao Estudante do Pra fazenda Co/qUi.
Ensino Superior. E o pov~ de.'á era tão ~om

Encaminho também indicação ao Ministério da Que euJur~1p~r tod~ Vida
Educação com o mesmo objetivo. Nunca mais sair daIJ.

O SR PRESIDENTE (Th . tiS . ) Então se veio o mês de maio
. emls oc ~s ampalo Mês de Nossa Senhora

- Concedo a palavra ao Sr. Deputado Anston Andra- N d"7 • B ,.J

de. a casa o Le . ernaruo
O povo se reuma
Pra louvar Nossa Senhora
Santa Virgem Maria

Na quinta noite do terço
Eu quase que não bebia
Tinha um forró na casa de Nora
E eu fui pra lá destinado
E já de longe se ouvia
O tropelo do sapateado
Quando fui chegando lá
Tava todo mundo no terreiro
E repicando na viola
Os maiores violeiro
Fui na sala, fui na roda,

Espiei nas camarinha
.Vi todo mundo de casa
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Mas nada de ver Rosinha. Sr. Presidente, quero aqui me solidarizar ao Mo-
A noite estava mais preta vimento Contra a Redução da Maioridade Penal, com
Do que asa de urubu sede no Estado de São Paulo, que vem lutando contra
E pra minha infelicidade mais esse atentado aos direitos humanos no Brasil.
Eu vi uma claridade Sabemos que, na prática, na maioria dos estados bra-
Debaixo de um pé de umbu. sileiros crianças estão presas sem a mínima obser-
Bem, diz o outro, seu moço vância à legislação em vigor e por absoluta omissão
Que o coração adivinha do Estado. O Código estabeleceu medidas socioedu-
Pois, naquele dito lugar cativas aos adolescentes infratores. Portanto, não é
Com um homem estava Rosinha. verdade que o adolescente fica impune quando co-
Fiquei cego, fiquei doido mete algum delito. Estão previstos na lei desde a in-
Perdi, seu moço, a razão ternação até a prestação de serviços à comunidade.
Parli pra riba do cabra No entanto, o Poder Público ainda não alcançou efi-
E mais de dez vez minha faca ciência na implementação dessas medidas. As Fe-
Lhe enfiei no coração. bem espalhadas pelo País são mais uma escola de vi-
Rosinha saiu correndo olência do que casas de correção e reabilitação soci-
E em casa foi avisando aI. Os exemplos estão em todos jornais diariamente.
Mas quando trouxeram pra perto Infelizmente a imprensa vem contribuindo para
Do defunto uma candeia essa inversão de valores, ao privilegiar os resultados
Ó, que dor no coração, da violência e não as suas causas.
Com os olhos esbugaiado, Em vez de fazer cumprir o Código da Criança e
O peito todo rasgado, do Adolescente na sua integralidade, políticos e auto-
E minha faca enfiada ridades conservadoras querem reduzir a maioridade
Bem dentro do coração para dezesseis anos, alegando, entre outros absur-
Vosmecê sabe quem era? dos, que se já podem votar podem responder crimi-
Era o Zuza, meu irmão. nalmente como os adultos.

Muito obrigado. Esquecem esses algozes da juventude brasilei-
O SR. PAULO ROCHA (PT _ PAPronuncia o ra que o direito?e votar não ob~igatóri.? para os jo-

seguinte discurso.) - Sr.Presidente, Sras. e Srs.Depu- vens de dezes~els ano~ e, ~Iém diSSO, nao podem ser
tados as elites conservadoras da sociedade brasilei- votados. O legislador fOI mUito claro quando estendeu
ra se~pre procuraram responsabilizar os adolescen- o direito d? voto aos jovens brasileiros,. d~ixando a
tes e o jovem adulto pelo alto grau de violência urba- responsabl!ldade. de exerc~r cargos publ~~os para
na. Lançam campanhas sistemáticas para alterar a aqueles pSicológica e emocionalmente habilitados.
maioridade penal como se isso fosse resolver o pro- Sras. e Srs. Deputados, outro ~rgum~nt.o utiliza-
blema. São conhecidas as estatísticas que mostram do p~los conservad?r~s para reduzlr.a malond~de no
que as faixas da juventude envolvida em violência nas Brasil é o fato de eXI~tlrem quatro ~~oJetos na Camara
cidades são exatamente aquelas excluídas do pro- dos Deputad.os destinados a ~hablhtar o ~dolescente
cesso econômico social e educativo. É nesta condi- aos dezesseis anos à obtençao de carteira de moto-
ção que jovens ~ítimas da violência do Estado são rista. E~bora todos sejam de caráter restritivo, ne-
também violadores de direitos. nhum fOI votado.

Foi para assegurar direitos especiais para os ex- . Todos n~s temos a ~esponsabilidade de. con~s-
cluídos dessa faixa etária que foi criado o Estatuto da trUlr uma sociedade pacífica, buscando a efetlvaçao
Criança e do Adolescente, de acordo com as normas dos direitos humanos com transformações das práti-
nacionais e internacionais de direitos humanos. Os cas individuais e institucionais.
psicólogos e os estudiosos desse assunto são unâni- Portudo isso, dizemos sim ao Estatuto da Crian-
mes ao afirmar que pessoas com menos de dezoito ça e do Adolescente e não à redução da idade penal.
anos ainda não alcançaram desenvolvimento emoci~ Muito obrigado.
onal, psíquico, intelectual, moral e político e, por isso, O SR. MARCIO fORTES (PSDB - RJ. Pronun-
não podem ser responsabilizados igual ao adulto. A fi- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
xação da responsabilidade penal aos dezoito anos é Deputados, as recentes alterações na legislação bra-
um direito individual e não pode ser alterado, contor- sileira para o setor de energia elétrica geraram pro-
me o inciso IV, § 4°, art. 60, da Constituição Federal. fundas modificações nas polfticas de transmissão,
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distribuição e geração de energia em todo o País, A primeira grande decisão foi a recondução,
com a participação de volumoso capital estrangeiro e para um novo mandato, do Presidente do PTB, Depu-
nacional, oriundo do setor privado. Hoje, estamos em tado José Carlos Martinez, que realiza um trabalho
plena fase de racionamento voluntário de energia elé- notável de fortalecimento do partido, quer na consoli-
trica, o que nos permite afirmar que jamais se fez tão dação das propostas e do ideário do PTB junto à opi-
necessária no Brasil como agora a presença atuante nião pública e ao eleitorado como um todo, quer pelo .
do Congresso Nacional neste episódio. espírito agregador, que motiva nossas bases e nossa

Sob tais fundamentos, resolvemos formar a militância.
Frente Parlamentar de Energia Elétrica - FPEE, que Graças a toda essa motivação, o PTB vem con-
será o centro nacional dos debates sobre melhoria de quistando uma nova posição de destaque no cenário
distribuição, geração e transmissão de energia, per- político nacional e em praticamente todas as regiões
mitindo a realização de seminários, simpósios e ou- do País.
tros eventos que sirvam para a apresentação de pro- A outra decisão formalizada na Convenção Naci-
postas sobre o setor, inclusive a elaboração de proje- onal do PTB está diretamente relacionada às eleições
tos de lei. gerais de 2002. Oficializou-se o apoio à candidatura de

Suprapartidária, não ideológica, sem precondi- Cir? Gomes a. Pre~idente da Repúb!ica, formando des-
ções para a participação de todo e qualquer parla- de lá uma collg.açao ~paz ~e reunrr, sob a esperança
mentar serão os princípios básicos da Frente Parla- dessa verdadeira. I~z simbolizada pelo ex-Governador
mentar de Energia Elétrica no Congresso Nacional. cearense e_ex-Mlnr~tro da Fazenda, amplos segm~n-
Entre os principais propósitos que inspiraram a cria- tos da Na~ao que vislumbram nas teses d~ trabalhls·
ção desta frente parlamentar podemos destacar os mo o caml~ho para se chegar a? ~esenvolvlmento e a
seguintes: melhores dias para o povo braSileiro.

. . . O PTB, Sr. Presidente, engaja-se na candidatu·
1 - constituir um a~plo e pe~manente, forum ~e ra de Ciro Gomes expressando a mais plena convic-

deb~tes s?br~ as maténas relacionadas a energia ção de que não será um mero coadjuvante, mas um
elét~lca, pnnclpalmente aquelas afetas ao Congresso efetivo participe da longa e difícil caminhada até as
NaCional; eleições de outubro do próximo ano, e sobretudo na

2 - acompanhar e avaliar a atuação das empre- travessia que irá representar o novo Governo, para
sas públicas e privadas, visando à defesa dos interes- enfrentar e derrotar a crise econômica e social brasi·
ses nacionais e dos consumidores; leira.

3 - acompanhar e avaliar as polfticas públicas Estamos, sim, constituindo uma aliança de. for-
definidas pelo Poder Executivo para o setor de ener· tes compromissos, de vínculos baseados em propos·
gia elétrica, eventualmente propondo ajustes e aper~ tas claras a consubstanciarem um programa de 90-
feiçoamento; vemo capaz de atender preferencialmente os setores

4 - estudar e elaborar proposições legislativas sociais, c?nforme preconizam a~ ~eses ~o PTB e do
ou não que contribuam para o desenvolvimento e a PPS, partido a que encontra-se filiado Ciro Gomes.
melhoria do funcionamento desse mercado. Nas mais diferentes circunstâncias do embate

Em síntese, Sr. Presidente, esses são os cami- po~ítico, seja n_o âmbito municipal, estadual ~u federal,
nhos a serem seguidos pela Frente Parlamentar de seja na atuaçao parla~entar e na formulaçao dos or-
Energia Elétrica, cuja importância cresceu recente- çamentos, te~os enfatizado cl~ra~ente o pen~men-
mente com a conhecida crise de abastecimento de to e a vocaçao ~o P"~B pela pnondade a lnvestlmen-
água em nossas represas. tos na área social. ~lImentam?s a crença de que, por

. exemplo, a educaçao e a saude, ao lado do sanea-
Obngado. mento, devem constituir-se em prioridades absolutas
O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ. em qualquer ação governamental.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr''' Por isso, a importância da aliança que ora for-
e Srs. Deputados, foi uma convenção memorável a re- ma/iza-se entre o PPS e Ciro Gomes, visando às elei-
a/izada pelo Partido Trabalhista Brasileiro no último ções de 2002 e, principalmente, à construção de um
fim de semana, aqui em Brasflia. Com grande entusi- futuro promissor para o Brasil. Acreditamos firme-
asmo, o PTB realizou seu encontro nacional a fim de mente que a sintonia de propósitos entre o PTB, Ciro
deliberar sobre questões importantes para o futuro de Gomes e seu partido representa condição fundamen-
nossa agremiação. tal a que estejamos juntos e unidos na formulação
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dessa nova e alentadora perspectiva para o nosso Renuncia aos interesses globais da Nação e a sua
povo. grande preocupação é a manutenção do poder e à su-

É preciso acreditar, Sr. Presidente, nas potenci- bordinação ao dinheiro.
afidades do País, em especial, na grande capacidade A modernização industrial e comercial ganha
de mobilização do povo brasileiro, mais uma vez de- espaço e importância no Brasil porque atinge direta-
monstrada na forma extraordinária com que contribui mente a população responsável pelo alto consumo.
para a economia de energia. nesse momento de tan- Os demais milhões de brasileiros estão aí pelas ruas,
tas dificuldades e de imensos sacrifícios. invisíveis, sem produzir e consumir, e pouco se impor-

Estou convencido de que o PTB, pela coerência tando com a sua própria cidadania.
e clareza de suas posições, tem muito a oferecer para É mister, Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Deputados,
o debate político, a formulação de saídas para a crise e que o Governo brasileiro atente para os interesses de
a formação de um novo Governo, a partir de 2003, com seus cidadãos e promova uma autoglobalização, diri-
atenção voltada essencialmente para as áreas sociais, gida para a construção de uma política de desenvolvi-
a recuperação do emprego e do crescimento econômi- mento econômico e, ao mesmo tempo, de bem-estar
co, com redistribuição de renda e justiça social. social.

Daíaminha satisfação com o clima de entusias- Por fim, diante da realidade imposta pelo pode-
mo em que transcorreu a Convenção Nacional do rio econômico centralizando à globalização nos mer-
PTB, cujos resultados significarão presença ainda cados do Primeiro Mundo, considero inaceitável e
maior do partido nesse novo processo político que já condenável a atual política de proteção aos mercados
se esboça rumo ao pleito de 2002. americano e europeu, que favorecem o comércio ex-

Era o que tinha a dizer. terior, as bases tarifárias, a produção tecnológica e o

O SR. PEDRO VALADARES (Bloco/PSB - SE. consumo.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S.... e Os Estados Unidos, ao mesmo tempo que se di·
Srs. Deputados, vivemos em tempo de globalização, em zem interessados em promover a Alca, que em tese
que se presume a mundialização de valores e padrões levaria o Brasil e os demais países do Mercosul a uma
nos níveis político, cuttural, social e econômico. efetiva inserção no mundo globalizado, acaba nos im-

Em princípio. Sr. Presidente, a tendência é ima- pond~ impedimentos, negoci?ndo de. rTl?do isol~do
ginar que a globalização torna o mundo um todo igual. seus Interesses com cad~ paiS, contribUindo, aSSim,
Ao considerar, no entanto, que a uniformização de há- para a total desestruturaçao do Mercosul.
bitos e preferências impostas pela mundialização pri- Quanto ao Brasil, as negociações não fluem e
vilegia países situados no topo da pirâmide da estru- os Estados Unidos fecham as portas, infligindo re-
tura de poder internacional, percebe-se, na verdade, gras, principalmente tributárias, ao nosso mercado.
que o mundo é cada vez mais desigual. Nunca foi tão A globalização é importante e necessária, Sr.
grande a desproporção entre os mais e menos pode- Presidente, mas precisa ser pensada com a visão es-
rosos; entre os mais ricos e os mais pobres. sencial da vida e da dignidade em uma sociedade ci-

A globalização financeira tem favorecido a con- vilizada.
centração de renda, que, por sua vez, tem levado à O Congresso Nacional dispõe de instrumentos
extinção das bases da globalização cultural e social. legislativos para contrariar a ideologia do dinheiro e

Sob o prisma do progresso e desenvolvimento, conter a opressão econômica imposta pelos mega-
a globalização representa o ingresso dos países na mercados estrangeiros ao Brasil. Ao mesmo tempo,
modernidade e no crescimento econômico; sob o compete ao País, aos seus governantes e à socieda-
prisma do capitalismo, pode representar uma derrota de dobrar-se à ética, ao respeito e à boa convivência
dos países menos desenvolvidos economicamente social e moral no contexto globalizado.
para o monstro capitalista. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Eis aí a grande questão, Sr. Presidente, S,..,· e O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pro-
Srs. Deputados: o processo de globalização tem-se nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S.... e
fundamentado em interesses unicamente econômi- Srs. Deputados, paraibano da cidade de Patos, padre
coso As demais questões nacionais e locais ficam à e vigário da paróquia de seu berço natal, homem de
mercê e subordinadas aos interesses monetários. muita coragem cívica e de incontestável bravura mo-

a Brasil convive com uma ideologia conformis- ral, D. Femando Gomes dos Santos foi o primeiro bis-
ta, inclinando-se aos tais fundamentos econômicos. po nomeado pelo Vaticano para ocupar a Arquidioce-
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se de Goiânia. No exercício desse governo eclesiásti- verdade. Assim está também escrito na Evangelium
co, cumpriu o dever do seu ministério pastoral e to- Vitae, primeira .encfclica de João Paulo li, dirigida a
mou iniciativas de vulto que consagraram o seu nome um mundo ferido pela divisão e toda sorte de ruptu-
na história do povo de Goiás. Com o seu vigor espiri- raso Nela, expressa o papa reinante que o seu com-
tual, o seu carisma e a sua lucidez, marcou sempre a promisso como Bispo de Roma, sucessor do apóstoto
presença do Evangelho em todas as manifestações Pedro, é o de obedecer ao Senhor com a convicção
de fé, heroísmo, progresso e fraternidade da popula- profunda e a com plena consciência da sua fragilida-
ção goiana. de humana. Este foi também o compromisso do pri-

No dia primeiro deste mês de junho, a comuni- meiro Arcebispo de Goiânia.
dade de fiéis católicos e toda a população registraram Conheci de perto o arcebispo Fernando Gomes
o 16' aniversário da morte de D. Fernando Gomes dos dos Santos e sobre ele falo com respeito e veneração.
Santos, o Arcebispo de Goiânia que criou a Universi- O povo de Goiás reverencia a sua memória homena-
dade Católica e fundou a Sociedade Goiana de Cultu- geando - o pela intensidade da sua obra como pastor
ra, mantenedora da instituição, que o teve como Grão da Igreja que cumpriu seu copioso, luminoso, pontual,
Chanceler e principal orientador dos seus projetos rico, preciso e estimulante ministério de ensinar. Seu
nessa área. Foi ele, por assim dizer, um missionário magistério esteve sempre centrado na missão evan-
de esclarecida sabedoria e um defensor dos princípi- gelizadora, humanizadora, promotora de espirituali-
os da justiça e da liberdade que atestam continua- dade, de paz, de justiça e de solidariedade, sob a égi-
mente os valores da dignidade humana. de e a inspiração do Evangelho. Exatamente por to-

De sua cátedra, pontificando à luz da palavra das essas virtudes, os goianos e os brasileiros dos
evangélica, ensinou o que a consciência ditava para mais diferentes credos proclamam a excelência de
vencer os desequilíbrios sociais, a promoção e a de- sua personalidade como homem de bravura cívica e
fesa dos direitos da infância e da mulher, lembrando de coragem moral, homem que nunca deixou de acei-
que a Igreja, mãe e mestra, participa de modo deter- tar o desafio de lutar pela dignidade da pessoa e pe-
minante na formação cultural e religiosa do povo. Por los mais legítimos ideais da Igreja como mãe e mes-
isso, na constante prédica do seu apostolado, mos- tra, revestindo de conteúdo ético e moral a sua pala-
trou que a liberdade não pode ser divorciada da ver- vra magisterial. Anunciou a Boa Nova, seguro de que
dade, que a democracia pressupõe uma fina sintonia a sua firme vocação foi a de servir, em todos os ins-
entre verdade e liberdade, que uma e outra devem es- tantes, o rebanho de fiéis entregue ao seu pastoreio.
tar freqüentemente conjugadas, caminhando juntas Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. A
no sentido da promoção do bem comum. antropóloga e lingüista norte - americana Gale Good-

Foi o Arcebispo Fernando Gomes dos Santos, win Gómez acredita que a sobrevivência dos índios
um cidadão brasileiro marcadamente para seguir o ianomâmis perpassa fundamentalmente dos fatores:
preceito evangélico de acentuar a cultura da vida, fun- saúde e educação. Primeiro, explica, é necessário as-
dada em valores ético-morais, de solidariedade e par- segurar a sobrevivência física, por meio da saúde; de-
tilha de direítos humanos e sociais. Eminente figura pois, a sobrevivência cultura', com a educação. Pra-
do episcopado nacional, coube-lhe a tarefa de prepa- fessora PhD pela Universidade de Colúmbia, nos
rar a comunidade católica do novo Distrito Federal, or- Estados Unidos, ela veio a Goiânia para uma palestra
ganizando, com inusitado fervor, a Arquidiocese de especialmente dirigida aos alunos da Faculdade de
Brasília, trabalho a que se dedicou atendendo à reco- Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Fede-
mendação de Roma e ao cabo da qual, esperançoso ral de Goiás.
e contente, vislumbrou o caminho do futuro da Igreja O Diário da Manhã, que se edita na minha cida-
nesta região do País. de de Goiânia, em reportagem assinada pelo jornalis-

Sua missão exercitou-se na aceitação fidelíssi- ta Edson Sardinha, sublinha que, desde 1984, a pes-
ma das palavras de Jesus no Evangelho de São João quisadora desenvolve um trabalho nas áreas de edu-
(17,21 - 22), pronunciadas após a Ceia e antes do cação Indígena e etnolingüística com o grupo iano-
Jardim das Oliveiras, exprimindo o desejo da perfeita mâmi, nos Estados de Roraima e do Amazonas. Ape-
unidade entre os discípulos - "que sejam todos uma sar de ainda ser considerado o maior grupo indígena
só coisa" -, constituindo o verdadeiro testamento de da América do Sul a manter suas tradições relativa-
Cristo. Na sua caminhada como bispo da Igreja jama- mente intactas, os ianomâmis têm enfrentado, desde
is abandonou a sua inalienável responsabilidade de os anos trinta, o impacto da presença não indígena
conduzir o seu rebanho na laboriosa e lenta busca da em seus 96 mil quilômetros quadrados de território.
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Inicialmente, com a exploração de diamantes e, a par- Venezuela, e, mais uma vez, garimpeiros do Brasil fo-
tir dos anos oitenta. com a busca do ouro pela popula- ram injustamente responsabilizados pelo crime.
ção, que fica mais numerosa a cada década. Um livro, intitulado "Saúde Yanomami: Manual

A ProfaGale Goodwin Gómez contou que o pro- Etnolingüístico", foi escrito pela antropóloga nor-
jeto de desenvolvimento do Governo para a Amazô- te-americana para facilitar a comunicação entre os
nia, nos anos setenta, afetou a vida dos ianomâmis médicos e a comunidade indígena. Os índios de-
com a construção da rodovia Perimetral Norte, que monstram interesse em ter acesso à escola e mos-
avançou sobre o território do grupo indígena. O princi- tram-se dispostos a cumprirem um programa de edu-
pai problema estaria por vir, segundo acrescentou, cação. Para ter contato com o mundo fora da floresta,
com a descoberta da riqueza mineral presente no ter- eles precisam ter a noção do que é o País, eis que
ritório, o que atraiu cerca de quarenta mil garimpeiros "muitos ainda não sabem o que é o Brasil", afirma a
brasileiros à região. Com a"corrida do ouro", quase antropóloga e lingüista, salientando os motivos da in-
20% da população ianomâmi morreu, e o governo trodução de conceitos de História e Geografia na sala
brasileiro foi acusado internacionalmente de ser o de aula. Creio que essa reportagem do jornalista
principal responsável pelo genocídio. Edson Sardinha, publicada no Diário da Manhã, em

Além da força física, os garimpeiros infligiram su..a edição. do último domingo, d.ia 10 do_ corrente
uma devastação ambiental, afetando a caça, a pesca m~s, deveria merecer uma especial at~nçao d~ Fu-
e a própria terra, fontes de sobrevivência dos habitan- nal, sobretudo n~ que refere~se ao ensino da Imgua
tes do território. Participando como comentarista da p?~ug~esa, q~e e u~a.questao de d~f~sa e ~a ~obre-
palestra, o ProF Marco Antônio Lazarin, diretor do vl~en.cla dos lano~amls. Dos 26 mil lano~amls, 11
Museu Antropológico da Universidade Federal de Go- mil vivem no B.rasll,. nos Estados de R~ralma e do
iás, frisou as diferentes situações de contato interétni- Amazonas, por I~S~ e ~rgente e ~ecessáno que o ~o-
co das comunidades ianomâmis. Alguns grupos fo- vemo adote p~ov!de~clas no sentido de Ih,es d~r maior
ram mais submetidos ao contato, enquanto outros, e melh~r asslstencla no que refere-se a saude e à
menos. "Comunidades que não tinham nenhum con- educaçao.
tato com os garimpeiros sentiram um choque ainda Muito obrigado.
maior no contato com os invasores", adianta o profes- O SR. MOREIRA FERREIRA (Bloco/PFL - SP.
sor, responsável por uma tese sobre as transforma- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S,..·
ções socioeconômicas dos ianomâmis, a partir desse e Srs. Deputados, no domingo, 3 de junho, todos rece-
contato interétnico. bemos, contristados, a notícia do passamento de

Algumas comunidades incorporaram técnicas Carmen Annes Dias Prudente, veneranda mentora e
rudimentares de garimpo, observando atentamente o Presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer
trabalho dos garimpeiros. No entanto, ressalta-se que e co-fundadora do Hospital do Câncer, em São Paulo,
os índios ainda mantêm a noção de "propriedade pri- dois marcos memoráveis de sua história de vida, inte-
vada", conforme seus costumes, o que reflete o cará- gral~ente dedicada à c~usa da prevenção e combate
ter temporário da extração do minério, incapaz de afe- ao cancer em nosso Pais.
tar o calendário das suas tradições. Outro choque Os movimentos de luta em prol do enfrentamen-
dá-se na noção de trabalho dos índios, que ainda in- to dessa insidiosa moléstia, as iniciativas e realiza-
sistem em explorar o território, recorrendo à procura ções voltadas ao tratamento dos pacientes constituí-
do minério quando se sentem impelidos pela necessi- ram a senda de pioneirismo, arrojo e espírito solidário
dade de obter objetos já incorporados à cultura deles. que distinguiram sua personalidade, uma trajetória
Desde 1992, não se pode entrar no território daquele aberta em meio às imensas dificuldades e obstáculos
grupo indígena sem a autorização da Funai, determi- com que se defrontou Carmen Prudente, quando, ao
nação nem sempre respeitada, a julgar pela presença final dos anos quarenta, aceitou o desafio de fundar o
de garimpeiros, madeireiros e fazendeiros na região, Hospital do Câncer.
segundo afirma a Profa Gale Goodwin GÓmez. Entre Tratava-se de um sonho partilhado com o marido,
1987 e 1990, missionários religiosos e grupos pró-ia- o médico Antônio Prudente, que se tornou um dos mai-
nomâmis ficaram impedidos de entrar no território por ores oncologistas brasileiros e despertou na esposa o
causa da proibição do Governo, ainda que tal restri- interesse em relação ao problema crucial do câncer,
ção não fosse feita aos garimpeiros. Em 1943, houve ao lado de quem por muitos anos desenvolveu incan-
um novo genocídio na parte do território localizado na sável trabalho de relevante cunho humanitário.
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Para a concretização daquele ideal comum, O mentor desta iniciativa é o próprio Secretário,
após viagem de estudos aos Estados Unidos, Car- que é um empresário do interior paulista que abdicou
men Prudente fundou primeiramente, em 1946,. a de sua empresa para abraçar esta nobre causa, e seu
Rede Feminina de Combate ao Câncer, dando inicio entusiasmo é contagiante.
às ações de promoção do voluntariado e campanhas Os programas têm por objetivo tirar crianças e
de incentivo às doações. menores desassistidos das ruas de São Paulo e do

Os recursos angariados tornaram possível em interior paulista, dando-lhes educação esportiva,'cul-
poucos anos a consecução de sua grandiosa obra so- tural, assistência odontológica e atendimento médico,
eial, cujo marco exponencial seria a inauguração, em transformando o menor em cidadão por meio da agre-
1953, do Hospital Antônio Carlos Camargo, o conhe- gação de valores éticos como educação, segurança e
cido Hospital do Câncer, que veio a presidir a partir de noções de cidadania, com muito carinho e conforto,
1965, após a morte do marido, dando continuidade fazendo-os viver longe das drogas e dos vícios.
aos serviços oferecidos à comunidade. Como atingir este objetivo tem sido o grande de-

Ao longo de 48 anos de inestimável contribuição safio.
à saú~e da popu~~ção_e à forma9ão de profission~is Com a ajuda da iniciativa privada e de uma
d~ mais al!a q.ualiflcaçao, o Hospital se tornou a ~nn- ONG, a AMEM - Associação dos Amigos do Menor
clpal r~ferencla no tra!amento da doença no PaIs. A pelo Esporte Maior, que desde o primeiro momento
despeito do elevado.numero de casos a~ançado~ que engajou-se nesta idéia, tem conseguido tornar este
aportam àquela umdade, ostenta índice médiO de sonho uma realidade.
cura da ordem de 66% - que sobe para 70% se restri- . .
to ao contingente infantil -, número comparável ao ~sta grande obra sO~lal, capitaneada pela S:-
que se verifica nos melhores centros internacionais cretana de Esportes e TUrismo do Governo de Sao
de câncer. P~ulo, deu op~rtunidade à iniciativa ~rivada de ajudar

, . . cnanças que vivem à margem da sociedade e despro-
Carmen Prudente tambem. partlclpo~ de nume- vidas de perspectivas na vida.

rosos congressos de cancerologia no Brasil e no exte- . , . .
rior, e deixou livros publicados, narrativas de viagens O apol~ d,?s empr~sa~los tem Sido. fundamental
que realizou a vários países, além de trabalhos divul- para a amphaçao e continuidade do proJeto.
gados em diversos jornais. Com um terreno cedido pelo Governo do Esta-

Inventou o galardão "caranguejo", jóia confecci- do, que fica às margens d~ Rodovia Rapo.so Tavares,
onada como incentivo às voluntárias presidentes de e.com os, recursos prove~lentes.da parc~na esta~ele-
unidades da Rede Feminina de Combate ao Câncer e clda, esta sendo constrUlda a pnmelra Vila Olfmplca.
que era passada, a cada ano, àquela que tivesse se Apesar de não existir ainda similar no Pafs, a
destacado na arrecadação de contribuições para a Vila Olfmpica vai além do esporte. Com ela se cons-
manutenção da obra. trói também o sonho de tirar crianças da rua.

Sentimos que, agora, nos domínios do Senhor Ela será composta de um conjunto aquático,
da Vida, também para Carmen Annes Dias Prudente quadras poliesportivas, um circo escola, um ginásio
brilha perene em seu peito o "caranguejo" luminoso, a coberto, campos de futebol, pista de atletismo, educa-
refletir todo o bem que essa mulher admirável, ao lon- ção, creche, praça cívica para eventos, Albergue da
go de sua existência, soube construir em prol de nos- Juventude, centro médico e fisioterápico e o grande
sa gente. orgulho: um lar para até oitocentas crianças.

Era o que Unhamos a dizer. O Esportesperança é um programa que oferece:
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. cam~os. de fute~ol, quadras poliesportivas, quadras

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"° de volel de areia, sede social com computadores,
e Srs. Deputados, recentemente, estive visitando o vestiários, material esportivo, material escolar, livros
Secretário de Esportes e Turismo de São Paulo, Sr. e tudo o que é necessário para resgatar a dignidade
Marcos Arbaitmam, e tive a oportunidade de inteirar- das crianças, dos adolescentes e da própria comuni-
me dos programas de grande alcance social que vêm dade.
sendo desenvolvidos por sua Secretaria, em parceria O que as crianças aprendem de mais sério é a
com a iniciativa privada, conhecidos como: "O Menor importância de ficar longe das ruas, das drogas e de
pelo Esporte Maior', "Esportesperança" e "Vila Olím- acreditar num futuro melhor. Ou seja, uma lição de ci-
pica". dadania.
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Existem também programas voltados aos pais e sacraram os índios e movimentos populares que re-
outros integrantes da comunidade, oferecendo cur- solveram questionar o evento.
sos profi~ional.i~antes de. ~ec~nica, pintura, corte e Agora temos mais um caso de agressão a índio
costura, Informatlca e pamflcaçao. na Bahia. Desta vez o caso ocorre no Município de

O Menor pelo Esporte Maior é um programa so- Pau Brasil. O Vereador, índio Agnaldo Pataxó, está
cial que basicamente abriga crianças de rua para que sob ameaça de morte. Os motivos são polfticos.
elas possam ter onde dormir, comer, estudar, respei- Agnaldo é contra a privatização da EMBASA -
tar-se e praticar muito esporte. Um lugar onde as cri- Empresa Baiana de Águas e Saneamento; denunciou
anças têm coisas que jamais encontrariam na rua: o nepotismo na administração municipal; a demissão
educação, carinho, respeito, dignidade e segurança. de servidores concursados; irregularidades no PSFI-

Atributos básicos para que elas se dediquem ao Programa de Saúde da Família Indígena, - e a falta
estudo, ao esporte, ao futuro e para que se tornem ci- de apoio do poder municipal à Comunidade Pataxó
dadãs. Hã-hã-hãe. Também por motivos políticos corre risco

Mais de cem crianças ocupam os lares do Cen- de vida o dirigente municipal do PT, Odilon Nogueira.
tro Poliesportivo Constâncio Vaz Guimarães e do Todavia, afirmar que os motivos são polfticos é
Baby Barione, na Água Branca. Ambos oferecem in- apenas parte da questão. Na verdade, o que se confi-
fra-estrutura completa, com alimentação, assistência gura é uma dupla expressão de ódio: primeiro, contra
médica e odontológica, educação e cultura. todo aquele que se rebela contra a corrupção, os des-

Uma bela jogada que o Secretário de Esportes mandos, o coronelismo, o abuso de poder, o desvio
e Turismo, Sr. Marcos Arbaitmam, está fazendo com de verbas públicas; segundo, contra a raça indígena,
as crianças e adolescentes carentes de São Paulo, um ódio secular. Existem pessoas que não admitem
através de uma tabelinha entre o Governo e iniciativa que os índios alcancem status de dignidade, de cida-
privada. dania, e lhes digam na cara o que são. Eles podem

Sr. Presidente e nobres Deputados, como vêem, ~té e~golir a v~rd~de quando vem de um branco, mas
esta iniciativa é um belo exemplo de desprendimento, Jamais de um Indlo.
de amor ao próximo, e a certeza de que um governo No dia 11 de junho deste ano, quando o PT pu-
pode fazer muito mais por seu povo quando asso- blicou seu informativo detalhando as irregularidades
cia-se com a iniciativa privada para levar adiante um do atual Prefeito José Augusto, seu irmão e Vereador,
projeto cujo pano de fundo é uma causa de grande al- Wilson Araújo, atacou Agnaldo Pataxó com palavras
cance social. e atos. O desequilíbrio do Vereador foi tamanho que,

Oxalá outros Estados possam copiar esta idéia. não tendo outra arma, I?nçou o ped~stal do microfone
Quero desta tribuna parabenizar o Secretário contra. ~gnaldo Pataxo. A ag~essao contou com a

Marcos Arbaitmam, o Governador de São Paulo, Sr. cumpliCidade do Vereador Jose do Carmo.
Geraldo Alckmim, e todos aqueles empresários que Os dois Vereadores são do PTB. Ambos são for-
acreditam que o sonho de tirar crianças da rua, for- mados numa escola de truculência e coronelismo,
má-Ias cidadãs, incorporando-as à sociedade, é pos- cujo mestre é Antonio Carlos Magalhães. Dizem eles .
sível. que tudo podem na cidade porque têm o apoio de

O SR. WALTER PINHEIRO (PT _ BA. Pronuncia ACM, e, confo~me anunciam, o respaldo do Deputado
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-s e Srs. De- Paulo Magalhaes.
putados, quando o índio Galdino Pataxó foi assassi- Diante de tais absurdos, a cidade de Pau Brasil
nado em Brasília por um grupo de adolescentes bus- tornou-se um barril de pólvora. Há um clima de guer-
cando diversão na noite, um jornalista fez a indaga- ra, em especial contra os índios. Muitas pessoas cir-
ção: por quequeimaram o índio? E lhe responderam: culam armadas, ameaçando de morte os indígenas.
porque pode. Sempre se fez isso aqui; matar índios, Pistoleiros fazem parte desse grupo. O Prefeito José
açoitá-los, discriminá-los, roubar suas terras, sempre Augusto, naturalmente, é cúmplice da situação. Inimi-
foi comum no Brasil. go dos índios, é citado como envolvido na morte de

Foi e é. Sim, porque na Bahia, onde permanece dois deles em 1986.
vivo o espírito do invasor Pedro Álvares Cabral, a prá- Sr"° e Srs. Deputados, esta é mais uma denúncia
tica continua a mesma. O grande fato ocorreu em que faço em plenário, revelando a face pior da nossa
2000, nas comemorações dos 500 Anos do Descobri- Bahia. Mais uma denúncia de desmandos, abuso de
mento, quando o Governos Estadual e Federal mas- autoridade, truculência... Tudo isso são resquícios de
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um coronelismo criado por Antonio Carlos Maga- não foi apreciado pelo Legislativo nem promulgado e
Ihães, a mais nojenta forma de se fazer política. publicado no Diário Oficial.

Diante da gravidade da denúncia, apelamos ao Essa quase total exclusão do Congresso Nacional
Ministro da Justiça, José Gregori, para que a Policia da discussão sobre o ato internacional em pauta tor-
Federal intervenha no sentido de estabelecer um cri- na-se mais grave quando nos debruçamos sobre o seu
ma de paz no Município. E, principalmente, que dê ga- texto. De fato, a análise do acordo revela que o Governo
rantias de vida ao índio Agnaldo Pataxó, ao dirigente dos EUA ímpôs condições draconianas ao Brasil para
petista Odilon Nogueira e a todas as pessoas que es- usar a Centro de Lançamento de Alcântara.
tão sendo ameaçadas. Em primeiro lugar, a letra e do art. 30 determina

Não podemos permitir que a história de trucu- que a República Federativa do Brasil:

lência contra os índios continue ad infinitum, como Não utilizará recursos obtidos de ativi-
se sempre estivéssemos em abril de 1500. dades de lançamento em programas de

Obrigado. aqu~sição,_ desenvolvimento, produção, t~s-

O SR. JOSÉ DIRCEU (PT _ SP. P o c' o _ te, IIberaçao, ?u uso de foguet:s o~ de SIS-
. . .•r nun la se temas de velculos aéreos nao tnpulados

gumte discurso.) - ~r..Presldente, Sr" e Srs. ~~puta- (quer na República Federativa do Brasil
dos, ~ .governo brasll~lro vem adotando.a pohtlca de quer em outros países)(...)
permItIr o uso comerciai da Base de Alcantara com o
intuito de conseguir recursos financeiros para o seu Em outras palavras, o Brasil não poderá usar os
programa espacial. Em consonância com tal política, recursos provindos do aluguel da base aos nor-
Brasil e Estados Unidos assinaram acordo destinado te-americanos para desenvolver seu próprio progra-
a fazer com que o Governo norte- americano possa ma espacial. Permite-se apenas que tais recursos se-
usá-Ia para lançar satélites de sua propriedade. jam usados no desenvolvimento e na manutenção de

O interesse norte-americano em tal diploma resi- P?rto~, aeroportos, Iin~a.s férreas, sistemas de comu-

d b · t f t d I t f t nlcaçao etc. que beneficiem o Centro de Lançamentoe aSlcamen e no a o e que os ançamen os e e ua- •. "
d I til d Ó

. E d de Alcantara. Com ISSO, os norte-amencanos senamos em a u es pr xlmas ao qua orconsomem com- di' . ...
b r I t"d d . if t" t' f . up amente benefiCiados: de um lado, dlflcultanam o

us I~e em qu~n I a e slgn. lca Ivam~n e In enor em desenvolvimento do programa espacial brasileiro, um
relaçao aos realizados em latitudes mais elevadas. possível concorrente, e, de outro, poderiam desfrutar

Já o interesse oficial brasileiro diz respeito ao do aprimoramento da infra- estrutura da base.
aporte de recursos financeiros que poderia advir do Alguns argumentam que, uma vez recebido o di-
uso da base pelo Governo dos EUA, uma vez que nheiro, seria impossível rastreá-Io, e o Executivo po-
aque.'e país responde por 80% dos lançamentos de deria utilizá-lo como bem lhe aprouvesse. Contudo,
satélites. se o Governo brasileiro não pretende cumprir a cláu-

Esse acordo, firmado em 18 de abril de 2000, in- sula referente ao uso do dinheiro, por que a aceitou?
titula-se "Acordo entre o Governo da República Fede- Ademais, o Governo norte-americano possui sofisti-
rativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da cado sistema de informações, o que lhe permitirá, em
América sobre Salvaguardas Tecnológicas relaciona- tese, verificar o uso do dinheiro do aluguel da base.
das à Participação dos Estados Unidos da América Segundo, o ato internacional em debate estabe-
nos Lançamentos a partir do Centro de Lançamento Ieee a criação, no Centro de Lançamento de Alcânta-
de Alcântara". ra, de áreas restritas sob controle direto dos nor-

Por incrível que pareça, Sr. Presidente, decorri- te-americanos.
do mais de um ano de sua celebração, tal ato interna- Com efeito, o § 30 do art. 40determina que:
cional ainda não foi enviado a esta Casa para ser Em qualquer atividade de lançamento,
apreciado. O pior, entretanto, é que o Executivo já as partes tomarão todas as medidas neces-
está efetuando gastos em função dele. Com efeito, no sárias para assegurar que os participantes
orçamento deste ano estão previstos 17 milhões de norte-americanos mantenham o controle so-
reais para o preparo da Base de Alcântara, visando bre os veículos de lançamento, espaçona-
aos lançamentos que serão efetuados em virtude do ves, equipamentos afins e dados técnicos, a
acordo. Do nosso ponto de vista, tais gastos estão menos que de outra forma autorizado pelo
sendo efetuados sem o devido amparo jurídico, uma Governo dos Estados Unidos da América.
vez que o diploma internacional que os motivou ainda Para tal finalidade, o Governo da República
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Federativa do Brasil manterá disponível no
Centro de Lançamento de Alcântara áreas
restritas para o processamento, montagem,
conexão e lançamento dos veículos de lan
çamento e espaçonaves por licenciados
norte-americanos e permitirá que pessoas
autorizadas pelo Governo dos Estados Uni
dos da América controlem o acesso a essas
áreas (...)

Assim, por meio de tal dispositivo, o governo
norte-americano controlará diretamente áreas da
Base de Alcântara, as quais serão inacessíveis para
os técnicos brasileiros que lá trabalham. Ressalte-se
que o § 2° do art. 6° estabelece claramente que:

As partes assegurarão que somente
pessoas autorizadas pelo Governo dos
Estados Unidos da América controlarão, vin
te quatro horas por dia, o acesso a veículos
de lançamento, espaçonaves, equipamen
tos afins e dados técnicos e às áreas restri
tas referidas no art. 4°, § 3°, bem como o
transporte de equipamentos/componentes,
construção/instalação, conexão/descone
xão, teste e verificação, preparação para
lançamento, lançamento de veículos de lan
çamento/espaçonaves, e o retorno dos equi
pamentos afins e dos dados técnicos aos
Estados Unidos da América.

Determina-se, ademais, que os representantes
norte-americanos poderão realizar inspeções, sem
aviso prévio ao Governo brasileiro, tanto nas áreas
restritas, quanto nas demais áreas reservadas para
lançamento de espaçonaves. (§ 3°, art. 6°). Da mes
ma forma, permite-se que o Governo norte-america
no instale equipamentos de vigilância eletrônica para
tal finalidade.

O acordo é de tal forma minucioso no aspecto
de assegurar o controle de pelo menos parte da Base
de Alcântara aos norte-americanos que chega ao cú
mulo de prever que os crachás para adentrar as áreas
restritas, bem como as demais áreas reservadas ao
lançamento de espaçonaves, serão emitidos unica
mente pelo Governo norte-americano (§ 5°, art. 6°).

Ora, Sr. Presidente, parece-nos evidente que as
cláusulas acima mencionadas, bem como outras que
constam do acordo em epígrafe, estabelecem que o
Centro de Lançamento de Alcântara, ou pelos menos
boa parte de sua área, se converterá numa base nor
te-americana de fato e de direito. O controle direto e
rigoroso previsto não permite outra interpretação.

Em terceiro lugar, o controle norte-americano
não se restringe apenas à Base de Alcântara. A letra
b do art. 7° prevê que os contêineres lacrados prove
nientes dos EUA com material para lançamento não
poderão ser abertos para inspeção enquanto estive
rem no Brasil. Ou seja, a alfândega brasileira será
proibida de revistar e inspecionar qualquer remessa
de material norte-americano que ingresse no territó
rio nacional.

Por conseguinte, embora o acordo preveja que o
governo norte-americano deverá enviar lista dos itens
contidos nos contêineres, os EUA poderão fazer in~
gressar no País qualquer coisa que quiserem.

. Em quarto, o diploma internacional determina,
em seu § 1° do art. 5°, que:

Este Acordo não permite, e o Governo
do Estados Unidos da América proibirá, que
participantes norte-americanos prestem
qualquer assistência aos Representantes
Brasileiros no concernente ao projeto, de
senvolvimento, produção, operação, manu
tenção, modificação, aprimoramento, mo
dernização ou reparo de veículos de lança
mento, espaçonaves e/ou equipamentos
afins (...)

Desse modo, o acordo não apenas não prevê a
possibilidade de transferência de tecnologia, mas a
proíbe in totum, clara e explicitamente. Na realidade,
o acordo foi obviamente concebido com o intuito es
pecífico de impedir a transferência de tecnologia, em
consonância com o Regime de Controle de Tecnolo
gia de Mísseis, implementado pelo G7. Aliás, como o
Brasil aderiu voluntariamente ao referido regime, as
salvaguardas previstas no acordo em discussão seri
am inteiramente dispensáveis, mas o Governo dos
EUA entendeu que o Brasil não merece confiança.

Em quinto lugar, Sr. Presidente, e este é o as
pecto mais preocupante do acordo, a letra a do art. 3°
estabelece que o Brasil:

Não permitirá o lançamento, a partir do
Centro de Lançamento de Alcântara, de car
gas úteis ou veículos de lançamento espaci
al de propriedade ou sob controle de países
os quais, na ocasião do lançamento, este
jam sujeito a sanções estabelecidas pelo
Conselho de Segurança das Nações Unidas
ou cujos governos, a juízo de qualquer das
Partes, tenham dado, repetidamente, apoio
a atos de terrorismo internacional.

Trata-se, é claro, de salvaguarda politica, que
não tem nenhuma relação com o resguardo de tecno-
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logia. Assim, pelo que está previsto no acordo, os futura Estação Espacial Internacional (ISS), projeto
Estados Unidos poderão proibir que o Brasil possa, capitaneado pela agência norte-americana e que
utilizando base instalada em território nacional e veí- conta a participação da Rússia, da União Européia,
culos de lançamento de sua propriedade (ou,l,de pro- do Japão e do Canadá. Em contrapartida, a Nasa ce-
priedade de terceiros países), lançar satélites para deria à AEB, quotas para a utilização da Estação
nações desafetas dos EUA. Hoje em dia, tais nações Espacial Internacional. Isso permite que a AEB possa
são basicamente algumas do mundo árabe (Irã, Ira- realizar experiências científicas em ambiente de mi-
que, Líbia etc.), Amanhã, poderão estar incluídos na crogravidade, além de enviar um astronauta brasileiro
lista negra dos EUA países como Colômbia, Venezue- para a referida estação.
la, Sérvia, ~hina, ~ússia etc. Com isso, o Brasil perde Aparentemente, o citado ajuste complementar
a autonomia de utilizar sua base como be~ entenda. não teria nada de mais. Contudo, muitos na comuni-

Por outro lado, ironicamente, o Brasil não terá dade científica nacíonal e internacional questionam a
controle algum sobre os lançamentos feitos pelo EUA utilidade e, acima de tudo, os custos de tais experiên-
na Base de Alcântara. Dessa forma, os norte-ameri- cias realizadas no espaço. Para alguns destacados ci-
canos poderão, se quiserem, utilizar a base para lan- entistas, tais experimentos poderiam ser reproduzi-
çar, por exemplo, satélites espiões contra nações com dos em terra ou em aviões por um preço bem mais
as quais o Brasil mantém boas relações, o que poderá acessível. Não teria sentido, portanto, a AEB injetar
ocasionar grandes constrangimentos diplomáticos. sua escassa verba orçamentária num programa de

Diga-se de passagem, o acordo sobre a Base de utilidade duvidosa desenvolvido pela maior potê,ncia
Alcântara não contém uma única cláusula que crie econômica do planeta.
obrigações para o G~verno. n?rt~-americano. Toda~ ,as Ademais, a assinatura de tal ajuste implicou a
suas salva~uardas sao apllcavels a~nas ao BraSIl. previsão de boa parte (cerca de 50%) da verba orça-

. Em vista do. exposto, Sr. PreSidente, torna-se mentária destinada ao Programa Nacional de Ativida-
óbVIO que o menclonado~acordo transforma o Centro des Espaciais (que engloba AEB e INPE) para o sub-
de Lançamento de Alcanta~a, ou boa parte dele, programa da ISS/NASA e para a preparação da Base
numa base sob controle direto do Governo nor- de Alcântara em detrimento do desenvolvimento do
te-amer~ano. Ao mesmo tempo, o a.to inter~~cional veículo brasiieiro lançador de satélites, que nos per-
em análise coloca o programa espacial braSileiro em mitiria em tese desenvolver programa espacial autô-
situação de extrema dependência polftica e econômi- nomo ' ,
ca dos EUA, sem exigir, pelo menos e como seria o '. " .. _ ..
correto, alguma contrapartida em termos de transfe- ASSim: os subp~ogramas :artl:lp~çao Brasll:l'
rência de tecnologia. ra na Estaçao Espacial Int~r~aclonal e Implantaçao

No nosso entendimento, sua aprovação pode da Infra-estru~tura Necessana ao ~entro de .Lança-
resultar na extinção de qualquer possibilidade de que mento de AI?a~tara para a Prestaçao de Se~l!os de
o Brasil venha a ter um programa espacial indepen- La~çamento. v~o receber, e.m 20.01, 41,5 ~llhoes de
dente e exitoso. reaIs e 17 mllhoes e 599 ~" reaIS, respectIvamente,

. . ao passo que o "Desenvolvimento de Veículos Lança-
Tal suspeita é reforçada pela ~nállse. d~ outro dores de Satélites" receberá apenas 12 milhões 371

acordo referente ao programa espacial braSileiro. Re- '1 780 . '
f· "A' C I t t G d ml e reais.lro-me ao Juste omp emen ar en re o overno a .
República Federativa do Brasil e o Governo dos Esta- Saliente-se também que cerca de 60% dos con-
dos Unidos da América para o Projeto, Desenvolvi- tratos que a AEB fará ~om empresas ~ornecedoras

mento, Operação e Uso de Equipamento de Vôo e para desenvolver os equipamentos destinados à ISS,
Cargas Úteis para o Programa da Estação Espacial serão celebrados com firmas estrangeiras. Além diso

Internacional", firmado em 1997. Trata-se, como o so, o Governo brasileiro deverá aportar ao programa
próprio nome indica, de ajuste complementar ao da NASA um total de 318 milhões de dólares, ou seja,
"Acordo Quadro entre o Governo dos Estados Unidos quase setecentos milhões de reais.
e o Governo da República Federativa do Brasil sobre Sr. Presidente, o ajuste complementar e o acor·
Cooperação nos Usos Pacíficos do Espaço Exterior", do de Alcântara colocam o programa espacial brasile-
celebrado em 1° de março de 1996. iro e a AEB em estrita dependência dos EUA. Tais

Pelo texto do ajuste complementar, a Agência acordos fazem parte, sem dúvida alguma, de uma es-
Espacial Brasileira forneceria à Nasa uma série de tratégia norte-americana destinada a impedir o de-
sofisticados equipamentos que seriam instalados na senvolvimento do veículo brasileiro lançador de saté-
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lites e de um programa espacial autônomo por parte dar resposta única e adequada a esse verdadeiro in-
do Brasil. sulto à soberania do nosso País: ele será rejeitado!

Entretanto, o mais grave, Srs. Deputados, é que O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (Bloco/PFL
o ajuste complementar já está em vigor e não foi envi- - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
ado ao Congresso Nacional para aprovação ou rejei- te, Sras e Srs. Deputados, a sociedade brasileira passa
ção, tal como determina o inciso I do art. 49 da Consti- a conviver com nova ameaça. Além do choque de
tuição Federal. De fato, seu texto foi publicado na Se- oferta de energia elétrica, anunciam-se problemas na
ção I do Diário Oficial, em 7 de novembro de 1997, área de abastecimento de água. A advertência, já fei-
pouco mais de três semanas após a assinatura, como ta por ambientalistas e técnicos do setor, agora vem
ato unilateral do Poder Executivo. endossada pelo Presidente da República. No Dia Na-

Destaque-se que o fato de ser um "ajuste com- cion~1 do Meio Am~ien~e, o P~~sidente Fernando
plementar" não significa que o acordo não deva ser Hennqu~ Cardoso fOI. mUito claro. 'Temos que perc_e-
apreciado pelo Legislativo. É por isso que todo PDL be~ que agua é tamb~~ um recurso escasso. Se n.ao
que aprova um ato internacional tem um parágrafo cUldar~?s da mata CIliar e do assoreamento, os nos
único no seu art. 10 o qual afirma que: morrem .

'. _ ..', _ As agressões ao meio ambiente, sobretudo o
. Flca~ao sUjeitos a a~rov~çao do C?~gresso N~- desmatamento constatado nas cabeceiras e ao longo

clonal quaisquer atos que I~phque~ revlsao do refen- do curso dos principais mananciais, respondem por
do Acordo, bem como qU~ls~uer ajustes compleme~- parte do problema. As alterações climáticas atípicas,
ta~e~ que, nos termos do InCISO I do art. 49 da Con~tl- parcialmente atribuídas ao denominado efeito estufa,
tUlçao Federal, acar~et~~ enc~rgos ou compromls- decorrente das emissões de dióxido de carbono, têm
sos gravosos ao patnmomo nacional. sua quota de responsabilidade.

. Ora, o referido aj~ste complementar gera indu- A escassez próxima no fornecimento de água
blta~el~~nte compror~"ssos e encargos gravoso~ ao .potável não ameaça somente os brasileiros; é proble-
patnmonlo federal, nao apenas porque os equlpa- ma de escala mundial. Houve aumento de consumo
mentos que a AEB de~e~á desenvolver e enviar à sem a correspondente contrapartida da oferta. Aqui, a
NASA sã~ caros e sofIsticados, .mas f~n~~mental- questão agrava-se devido à anomalia climática que
me~te deVido ao f~t~ de que ~al. ajuste slgn.lflca clara ocasionou a pior seca nos últimos setenta anos nas
opçao por urna pohtl~a tecnologlca e espacial depen- regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste.
dente da norte-amencana. Os serviços públicos de abastecimentos de

A expectativa do governo é que o Congresso água atingem 72% dos Municípios nacionais. O nú-
Nacional não descubra o acordo. Caso ele seja des- mero corresponde a 85% da população urbana do
coberto e se questione o seu não-envio ao Legislati- País. Esse serviço depende não apenas do estoque
vo, a estratégia governamental será a de argumentar hídrico, mas também da utilização de energia elétrica
que o Congresso Nacional aprovou verbas orçamen- desde o processo de captação da água, passando
tárias para os programas criados pelo acordo, e que pelo tratamento e chegando à distribuição.
tal fato se constituiria numa forma indireta de aprova- O racionamento de eletricidade afetará a quali-
ção do ato internacional, o que é, convenhamos, ar- dade do fornecimento do produto de primeira neces-
gumento ridículo. sidade. Poderá, também, pressionar as tarifas. Os in-

Sr. Presidente, Sr"8 e Srs. Deputados, o ajuste gredientes utilizados no processo de purificação da
complementar AEB/NASA e o acordo de Alcântara água bruta são intensivos em energia. É o caso do
vêm dividindo a opinião dos cientistas brasileiros vin- cloro e do sulfato de alumínio.
culados ao programa espacial. De um lado, estão Impõe-se, para evitar trauma como o do choque
aqueles que defendem a tese de que o Brasil só po- de energia elétrica, mobilizar a sociedade para a con-
deria ter sucesso nesse campo por meio da associa- servação. Na área industrial, o consumo de água tem
ção subalterna à Nasa. De outro, estão aqueles que sido objeto de racionalização mediante processo de
ainda acreditam no potencial da ciência brasileira e reciclagem. A economia do recurso escasso deve es-
em conceitos em franco desuso, como o de soberania tender-se aos setores comercial, <;loméstico e de
nacional. prestação de serviços.

Porém, Sr. Presidente, Sf" e Srs. Deputados, Não se admite, nas circunstâncias atuais, que
quando o acordo referente à Base de Alcântara for envi- se utilize água tratada para lavar calçadas ou carros.
ado a esta Casa, acredito firmemente que saberemos É inevitável, pelas leis econômicas de formação de
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preços, que, caso não haja redução da demanda per- contando com um rico patrimônio histórico, formado
dulária, seja inevitável, como no caso da energia elé- de grandes fazendas e casarões em estilo colonial,
trica, contingenciamento da oferta física e exploração retrato da fartura do ciclo do café, principalmente no
de tarifas. período compreendido entre 1830 e 1870.

Sr. Presidente, água é um bem precioso e não Com a formação do lago da represa, várias es-
nos podemos dar o luxo de cometer os mesmos erros tradas rurais e intermunicipais ficaram inundadas. Por
ocasionados com a energia elétrica. Não podemos isso, duas balsas foram instaladas para travessia do
colocar a culpa em São Pedro, e sim na falta de orga- 'Iago dentro do Município de Paraibuna e uma no Mu-
nização e de planejamento do Poder Executivo. As . nicípio de Natividade. Elas operam de hora em hora,
estatísticas estão provando que vai faltar água, da transportando passageiros e automóveis. A Balsa da
mesma forma que apontavam para a falta de energia. Varginha está a 15 quilômetros e a Balsa do Paraitin-
Se nos prevenirmos, não teremos esse problema. ga, a 10 quilômetros. Trata-se, sem dúvida, de bonito

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, sro e Srs. passeio, com possibilidade de pesca à beira do lago.

Deputados. O Município mantém as características do interi-
a SR. ARY KARA (PPB - SP. Pronuncia o se- or com muitas festas e comidas típicas durante o ano

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'· e Srs. Deputa- todo. Entre as principais podemos citar a Festa de
dos, Paraibuna, no dia 13 de junho último, completou São Sebastião, o carnaval interiorano, a Semana
335 anos de fundação. Sua história começa com a· Sama com encenações sacras, Corpus Christi, a
construção, por Manoel Antônio de Carvalho, de uma Festa de Santo Antônio e o aniversário da cidade a
capela dedicada a Santo Antônio e em torno da qual Festa do Bragança, Campo Redondo, Espírito Santo,
se ergueria a nova cidade. A capela foi inaugurada em Comércio e Itapeva.

13 de junho de ~ 666, em terras originalmente p~rte~- Nesta oportunidade, Sr. Presidente, Sras e Srs.
centesdaos índlos

f
gduay~nadzes. E essa data fJc~dna Deputados, não poderia deixar de fazer este relato

marca a como a un açao a nossa sempre quen a . á . 'd' d
P 'b d t t t d' - I t acerca do anrvers no de nossa quen a e estima a

arai ~na, e an as._ra lçoes e u as. Paraibuna, congratulando-nos com sua simpática e
._ Situada na reglao do Vale do Pa~afba, sub-re- hospitaleira população, suas autoridades e lideranças

glao do Alto Paraí~a,. onde s~ forma? riO Paraíb~ ?O comunitárias.
Sul, com a confluencla dos nos Paralbuna e Paraltln- . . . .
ga, a uma hora e meia de São Paulo, aproximada- No~sos mais sinceros cumpnme~tos ~ clda?e
mente, Paraibuna é uma cidade de origem indígena; de Paralbuna, pelo tra~scurso do 335 aniversário,
sendo sua denominação formada pelas palavras comemorado dia 13 de Junho.
pira-hyb-una, significando peixe de água preta. Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.

A junção dos seus dois rios, que era no Bairro da No dia 13 de junho último, a nossa querida cidade de
Barra, mudou de lugar. Com o represamento deles, Guaratinguetá, situada no vale do Paraíba, também
na década de setenta, o encontro passou a ser no aniversariou, oportunidade em que se comemorou
lago da represa, alterando assim a geografia da re- seus 350 anos de fundação, para gáudio de todos
gião. Esse lago tem cerca de se quilômetros de perf- nós, que amamos e respeitamos esse Município. Ele
metro, com 204 ilhas cadastradas pela Cesp, abran- orgulhosamente ostenta os cognomes de "Terra das
gendo também os Municípios de Redenção da Serra Garças", "Terra de Rodrigues Alves" e ''Terra de Frei
e Natividade da Serra. Essas cidades tiveram de ser Galvão", para satisfação e orgulho de todo o povo
mudadas de lugar, em função do represamento dos vale- paraibano.
rios. Localizada em ponto estratégico e privilegiado,

Muitas dessas ilhas tiveram sua flora e fauna re- entre o litoral de São Paulo e Minas Gerais, Guaratin-
cuperadas pela Cesp. A empresa mantém, também, guetá surgiu por volta de 1630 nas terras disputadas
uma estação de piscicultura, onde desenvolve pes- pela Condessa de Vimieiro e pelo Conde de Monsan-
quisa e procriação 'de peixes originários da bacia do to, tendo sido fundada por Domingos Luiz Lemes. Em
rio Paraíba. Além da beleza natural- água tipo 1, sem 13 de fevereiro de 1651, com o estabelecimento de
poluentes -, parte do Município, localizada na região novas famílias, a comunidade primitiva foi elevada à
da Serra do Mar, constitui-se reserva mundial da bios- categoria de vila, tornando-se cidade em 23 de janei-
fera. ro de 1884. Sua economia passou pelos ciclos da

Cidade antiga, Paraibuna possui muitas cons- cana- de-açúcar e do café, sendo que com o declínio
truções do final do século XIX e início do século XX, dessas culturas voltar-se-ia para a pecuária leiteira.
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Hoje, em Guaratinguetá, predominam as ativida- gerem essas pílulas, pedindo as graças de Frei Gal-
des agropecuárias, que convivem com um parque in- vão, que teve vários milagres analisados pela congre-
dustrial em expansão e um centro comercial invejável, gação para a Causa dos Santos, do Vaticano. Um mi-
abastecedor de parte significativa do Vale do Paraíba. lagre já reconhecido é o caso da menina Daniela Cris-

Guaratinguetá, cidade natal do Presidente da tina da Silva, que em 1990, com quatro anos, teve he-
República Rodrigues Alves, é conhecida como a Ter- patite B e foi desenganada pelos médicos. Seus fami-
ra das Garças, fato lembrado em imponente monu- Iiares pediram a intercessão de Frei Galvão e, mila-
mento construído pelo escultor Demétrio ao lado do grosamente, a menina foi curada.
Aeroporto Edu Chaves e da tradicional Escola de Orgulho-me, Sr. Presidente, de ter sido contem-
Especialistas da Aeronáutica. O Município conta ain- piado com o Tftulo de Cidadão de Guaratinguetá,
da com o Museu Histórico e Pedagógico Conselheiro honraria que me foi outorgada pela sua Câmara Muni-
Rodrigu~s A.lves, que,'além d~ preservar a me~ória cipal. Sempre tive o maior carinho para com essa sim-
do seu filho Ilustre, é referencial de cultura e da mte- pática cidade, que em todas as ocasiões contou com
lectualidade da região. minha atuação em prol da destinação de recursos

A cidade, Sras. e Srs. Deputados, organizou há para os mais variados setores da comunidade.
a~guns an~s um_movimen.to o.bjetivando a be~tifica- Poderia citar a liberação de recursos, por meio
çao de Frei Galv?o~ outro filho Ilustre de Guaratl~gue- de nossos esforços, para o custeio da área da saúde,
tá, e que pod~ra vir a ser ~o~sagr~do pel~ V~tlcan~ para entidades locais, como Serviço de Obras Socia-
~~~o o primeiro sa~to bra~llelro. HOJe, sua Igreja atrai is, Grupo da Fraternidade Irmão Altino, Instituto de
fIeiS de t~do o. B~asll, mOVimento qu~ v~m cresce~do Proteção à Primeira Infância, Casa Betânia, Hospital
a cada dia, prlncl~almente pela proximidade d~ clda- e Maternidade Frei Galvão, Casa do Puríssimo Cora-
de com o S.antuárlo Nossa Se.nhora de Aparecida. ção de Maria, Casa da Criança Creche Chico Xavier,

F~anclsco de Paula Ro~ngues Alves nas?e~ em Serviço Social Amor e Luz, Santa Casa de Misericór-
Guaratmguetá em 1848. FOI Deputado Provincial e dia CEFAM APAE Irmandade Senhor dos Passos
Presidente da Província de São Paulo, cargo hoje Ação Social da Igrej'a Metodista Casa de Saúde Stel~
equivalente a Governador de Estado. Com a Procla- la Maris. '
mação da República, em 1890, elegeu-se Deputado _ .,
Constituinte e ocupou o Ministério da Fazenda nos Como nossa atuaçao em p~ol de Guaratmgueta,
Governos de Floriano Peixoto e de Prudente de Mora- trabalhando ao lado de suas lideranças, podemos
is. Em 1900 seria novamente conduzido pelo voto po_ desta~ar também a construção de ~nidades Mi~tas
pular à Presidência da Província de São Paulo e, em de ~aude,. prog~am~ de ~eguranç? ~hment~~ e proJe!o
1902 eleito Presidente da República. cozinha-piloto, Ilumtnaçao do Estadlo MUniCipal Dano

'N P 'd' . d P' R d . AI Rodrigues Leite, rede coletora de esgotos em bairrosa resl encla e nosso aiS, o ngues ves . - M' -' .
t · t d d f rt V'" da cidade, como Sao Igue', Sao Dlmas, Santa LUZiacons rUIu es ra as e erro e po os. Ollarla para um J d' A rt
. G d S- P I 'd t e ar Im eropo o.terceiro overno e ao au o e em seguI a ornar- . _ _

se-ia Senador. Em 1918 foi eleito novamente Presi- A autorlzaçao da cessa0 de um transformador
dente da República, mas não chegou a tomar posse para a Santa Casa de Misericórdia, r~~u~sos para a
nesse segundo mandato presidencial, pois em janeiro mer:nda escolar das escola~ .do MUnlClpIO, transfor-
de 1919 morreu atacado pela gripe espanhola que m~çao da EEPSG ProfO Ro~erlo Lac~z em escola-p~-

grassava em nosso País naquele período. Rodrigues d~ao, melhoramentos e pavlment~çao da Estra?~ VI-
Alves foi um dos maiores brasileiros do século XX e clnal dos Mottas, reforma do ReCinto de Exposlçoes,
merecidamente, é um dos orgulhos de sua terra natai recursos para o combate à dengue e febre amarela, e
e de todo a região do Vale Paraíba. destinação de novas viaturas policiais e ambulância

Já o frade franciscano Antonio de Sant'Ana Gal- para o Município são outras atuações que realizamos
vão nasceu em Guaratinguetá em 1739. Frei Galvão, com muito carinh~ em prol de Guaratin~uetá. Isso é
corno é conhecido, desenvolveu boa parte de sua u~ pouco do que flzemo~, em anos antenores, a.essa
vida sacerdotal no Mosteiro da Luz localizado na Cidade, para a qual contmuamos trabalhando d/utur-
Avenida Tiradentes, centro da cidad~ de São Paulo. namente.
Ali Frei Galvão é muito venerado pelos fiéis, que pro- Nesta oportunidade, Sr. Presidente, SI""" e Srs.
curam por suas milagrosas pílulas. São minúsculas Deputados, quando a cidade de Guaratinguetá está
pílulas de papel, com orações em louvor à Virgem em festa, comemorando seu 350· aniversário, congra-
Maria. Os fiéis, principalmente senhoras grávidas, in- tulo-me com toda sua população, suas autoridades e
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Parabéns, Guaratin- da Santa Casa de Misericórdia, canalização de trecho
do Ribeirão do Prata e obras da quadra poliesportiva.

A população e as autoridades pinhalenses lem
bram-se que foi por meio de nossa atuação, em con
sonância com as autoridades e as lideranças locais,
que conseguimos a cessão ao Município de uma
nova ambulância, os recursos para pavimentação de
vias públicas locais e a criação de uma classe para
deficientes mentais na EEPG Prefeito João Batista da
Motta.

Santo Antônio do Pinhal é uma cidade onde nos
sentimos em casa, tal a hospitalidade de sua gente,
que sempre recebe os visitantes com muito carinho e
simpatia. Por tudo isso, o turismo vem sendo bastante
incrementado, atraindo muitos investimentos no mu
nicípio, com a construção de novos loteamentos e de
muitas casas de veraneio.

A história registra, Sr. Presidente, que o primeiro
núcleo populacional no local onde hoje situa-se Santo
Antônio do Pinhal surgiu, entre pinheiros, por volta de
1811, em torno de uma capela dedicada a Santo
Antônio de Pádua. No povoado foi construído também
um pequeno quartel, que viria a ser incendiado duran
te conflito entre paulistas e mineiros, passando a lo
calidade a ser denominada Santo Antônio do Rancho
Queimado.

Em 13 de junho de 1860, Antônio Joaquim de
Oliveira fundou aquelas paragens, com o nome de
Santo Antônio' do Pinhal, numa alusão aos muitos pi
nheiros do tipo araucária ali existentes. No ano se
guinte o vilarejo tornou-se freguesia, sendo elevado à
condição de Distrito de Paz em 1880.

Transformada em Município em 18 de fevereiro
de 1959, Santo Antônio tornar-se-ia ainda estância
climática em 27 de janeiro de 1957. Hoje Santo Antô
nio do Pinhal e as vizinhas cidades de São Bento do
Sapucaí e Campos do Jordão formam o que a popula
ção local chama carinhosamente de "ABC da Manti
queira", constituído pelas três localidades que têm na
indústria do turismo o forte de suas economias.

Este um breve perfil da cidade de Santo Antônio
do Pinhal, que fazemos questão de proferir, para re
gistro nos Anais da Câmara Federal, oportunidade
em que nos congratulamos com toda sua população,
ordeira e progressista, na pessoa das autoridades e
lideranças municipais.

Parabéns, Santo Antônio do Pinhal, pelo trans
curso, no dia 13 de junho último, de seu 141 0 aniver
sário!

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, S,.." e Srs. Deputa
dos, no Brasil, o setor de transporte rodoviário de pas-

suas lideranças comunitárias.
guetá!

Sr. Presidente, agora falarei sobre Santo Antô
nio do Pinhal. Localizada na região mantiqueira, ·con
trgua ao vale do Paraíba, é uma das mais bonitas ci
dades de todo o Estado de São Paulo. Ali a natureza
foi pródiga, legando-nos uma vista deslumbrante, que
encanta a todos os visitantes. A visão da serra da
Mantiqueira, a proximidade com Campos do Jordão,
seus pontos turísticos, seu clima que lembra muito o
europeu, tudo isso atrai e encanta os turistas, que
chegam de todos os rincões do 'País, especialmente
neste período do ano.

E Santo Antônio do Pinhal, graças à natureza
que ali plantou um verdadeiro paraíso, cada vez mais
vem sendo descoberta por turistas, que encontram
nela o seu refúgio predileto. Com acesso pela estrada
Taubaté-Campos do Jordão ou pelo bucólico trenzi
nho da estrada de Ferro Campos do Jordão, a cidade
conta com muitas atracões, como a Represa Funil, o
Parque Bocaina, clubes de pesca, locais para trilhas e
caminhadas ecológicas, cachoeiras e picos próprios
para a prática de vôos de asa delta.

No únimo dia 13, Santo Antônio do Pinhal ani
versariou, oportunidade em que comemorou seu
141 0 aniversário. Não poderia deixar de fazer este re
gistro para os Anais da Câmara Federal, congratulan
do-me com sua população, suas autoridades e lide
ranças da comunidade.

Sempre tive as melhores relações para com
essa querida cidade, da qual orgulhosamente ostento
o Título de Cidadão, outorgado pela sua Câmara Mu
nicipal. Sempre trabalhei por Santo Antônio do Pinhal,
objetivando à melhoria da qualidade de vida de sua
população, e esse trabalho contínuo e continuarei a
fazer, sempre.

Poderia nesta oportunidade lembrar de dezenas
de conquistas do Município graças a nossa atuação.
Gostaria de fazer um breve retrospecto, lembrando,
por exemplo, a liberação de recursos para obras e
serviços de regularização da Estrada Vicinal Fazenda
Velha; para a Assistência Social Pinhalense; para a
agricultura e o abastecimento da cidade; para o custe
io da saúde; para a construção de Unidades Mistas,
além da aquisição de medicamentos e de equipa
mentos destinados a essa unidades; para a si/agem
comunitária, para a construção de abrigos de passa
geiros de ônibus. Conseguimos ainda os recursos ne
cessários para aquisição e instalação dos equipa
mentos da estação repetidora de televisão e para a
perfuração de poço profundo no terreno do Hospital



Os dados foram compilados pela Associação
Brasileira das Empresas de Transporte Rodoviário
Intermunicipal, Interestadual e Internacional de Pas
sageiros - ABRATI, entidade sem fins lucrativos que
reúne as empresas de transporte rodoviário de pas
sageiros.

Em audiência junto à Subcomissão Especial de
Transporte Rodoviário de Passageiros, da Comissão
de Viação e Transportes desta Casa, o Presidente da
Abrati, Oscar Conte, ofereceu importante depoimen
to, colocando-nos em contato com as dificuldades en
frentadas em decorrência da acentuada defasagem
das tarifas, fixadas pelo Governo com base em plani
lha de custos de incríveis doze anos atrás. Embora o
Ministério dos Transportes tenha concordado em edi
tar nova planilha de custos, esta encontra-se "em es
tudos" no Ministério da Fazenda desde junho do ano
passado.

Faz-se urgente também a necessidade de corri
gir a discrepância de tratamento entre os segmentos
terrestre e aéreo. Enquanto o último responde por
apenas 8% dos passageiros, abrigados em moder
nos aeroportos, o transporte rodoviário arca com 92%
dos viajantes em terminais malconservados e insegu
ros. A discriminação torna-se patente no que respeita
ao ICMS: o transporte terrestre está submetido a alí
quotas de até 17% em alguns estados, enquanto o
transporte aéreo limita-se a 4%.

A má conservação das nossas rodovias é outro
fator negativo, pois aumenta os riscos de acidentes,
afeta a vida útil dos veículos, eleva o gasto de com
bustível e prejudica o conforto dos passageiros. Às
deficientes estradas some-se a proliferação de assal
tantes.
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sageiros é constituído por 265 empresas permissio- Outro grave problema diz respeito ao descontro-
nárias, que respondem pela operação de 2.765 Ii- lado, portanto não fiscalizado, transporte clandestino"
nhas. ou "pirata", como chamam alguns. Nesse caso, a so-

Os segmentos interestadual e internacional negação de impostos e o risco para os passageiros
destacam-se não somente pela excelente qualidade são pontos cruciais que precisam ser atacados.
do serviço prestado, mas também pelo baixo preço Agregou-se mais um complicador com a modifi-
das tarifas. cação efetuada na legislação infraconstitucional do

Trata-se de setor que mantém 65 mil empregos s~tor em 1998, com viés nitidamente unilateral. Con-
diretos e cerca de meio milhão de empregos indiretos. sldere-se que, após sete décadas de tranqüila opera-
o faturamento total de 2000 foi estimado em 2 bilhões ção, foram mudadas as regras de concessão/renova-
de reais, dos quais 640 milhões de reais foram reco- ção de contratos, gerando uma situação de insegu-
Ihidos aos cofres públicos como impostos. rança jurídica.

Números de 1998 indicam que 121 milhões de .As principais sugestões oferecid~s pela A:brati
passageiros foram transportados naquele ano. A frota para I~cr~mentar.o ~etor ~em ser assim resu~ldas:
em operação é de 13 mil ônibus, que percorrem anu- respeito as p~rmlssoes vigentes e à prorrog~ça~ dos
aimente cerca de 1 bilhão e 300 milhões de quilôme- contratos, pOIS contam com respaldo constitucional;
tros. acompanhamento da evolução dos insumos compo

nentes das tarifas, para que reflitam a realidade dos
custos; realização de processos Iicitatórios para im
plantação de novos serviços; descentralização e des
burocratização do sistema de fiscalização; restabeleci
mento do imposto sobre combustíveis com vinculação
específica à construção e manutenção das rodovias.

Levando em consideração que o transporte no
Brasil é de caráter eminentemente rodoviário, são
muito oportunas as considerações da Abrati. Parabe
nizamos seu Presidente e demais diretores pela cora
gem e competência com que vêm conduzindo sua
atuação. '

Cabe ao Governo Federal sensibilizar-se ante
as reivindicações, dando-lhes soluções que resultem
em benefícios para toda a sociedade.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'ls e
Srs. Deputados, a imprensa gaúcha e brasileira en
contrase engalanada pela comemoração, neste 19 de
junho, dos 76 anos do jornal O Nacional, veículo de
trajetória marcada pela competência e pelo profissio
nalismo.

Ao longo dessa caminhada, sempre ao lado da
comunidade de Passo Fundo e da região, emoldura
do pela brava gente rio-grandense, o jornal O Nacio
nal é referência exemplar de jornalismo feito com o
ideal de servir. Em suas páginas o Rio Grande desen
volve-se e é motivo de permanente orgulho e de vai
dade gaúcha. É o jornal o companheiro diário, o regis
tro fiel da história. E Passo Fundo tem do que se orgu
lhar dessas sete décadas e meia de existência de O
Nacional.
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Nascido e mantido pela perseverança, pela de- se confundem, milhares de brasileiros deslocam-se
dicação e pelo amor da famma de Múcio de Castro, O todos os anos do campo para a cidade, agravando
Nacional sempre apresentou valores que ajudam a cada vez mais o problema social, que assume hoje
construir uma sociedade, na afirmação do Bispo de proporções verdadeiramente alarmantes.
Passo Fundo, D. Ercíllo Simon. Nunca será demais lembrar que, até o final da

A história de O Nacional confundese com a vida década de 50, 70% da população brasileira morava
de Múcio de Castro, de saudosa memória. Ele iniciou no campo e 30%, na cidade. Hoje, essa situação in-
suas atividades no jornal quando tinha apenas 15 verteu-se e estamos com um índice de desemprego
anos de idade. Hoje, sob a direção de Múcio de Cas- dos mais alarmantes, déficit habitacional atingindo ci-
tro Filho, O Nacional permanece ao lado dos interes- fras jamais alcançadas e o Poder Público sempre a
ses maiores da comunidade. Divulgando, informando reboque dos graves problemas sociais que afligem o
e abrindo espaços para as novas idéias, o veículo dá País.
seqüência a esse compromisso e passa a ser tam- É bem verdade, Sr. Presidente, que o Estado
bém referencial. tem tentado, embora de maneira empírica, algumas

É O Nacional, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu- sol.uções p~ra .0 pr?blema habitacional. Criou coope-
tados, veículo que vem transformando a cultura e o ratlvas habitaCIonaIs, as famosas COHABs, e até um
conhecimento da realidade. É agente do desenvolvi- ~anco Nacion~1 de ~abit~çã?,. que ~ucumbiu na vora-
mento. É a página presente, diária, plena, vigilante, no Cld?d.~ do penodo Inflaclonano mais aguçado que o
exercício de um jornalismo sério e de responsabilida- Pais Ja atravessou.
de social. Mais recentemente, já no atual Governo, surgiu

Deve-se destacar os laços de confiança, de ami- o .Programa_Comu~j~ade Solidáría, que engloba,
zade e de trabalho que unem toda uma região em tor- alem de_açoes S?ClalS de caráter per~anente, ~
no da obra magistral que é retratada pela sua existên- construçao d.~ habltaçoes para as ~opulaçoes de bal-
eia. A vida desse jornal, Sr. Presidente, tem como xa ren~a. Cntlca.d~ ~or ~ns e el?9lado por outros, o
principal alavanca a estreita relação com a comunida- Comunidade SO~ldar~a vai cumpnndo os fundamentos
de onde está inserido. de sua alta destlnaçao.

O trabalho e a ação permanente que emerge de . Estudo~ ~ealjzados no. âmbito ~a. Fundaçã?
suas páginas é valorizada pela pujança da empresa Instituto Brasll~lro de_Geografia e Est.atlstlc~ - IBGE,
que lhe sustenta ao longo desses anos. É preciso aguardando ~Ivulgaçao par~ os pró~lm?s dias, reve-
aprender a lição de que não existe imprensa sem em- Iam que o Pal~ cresceu mal~ na penfena do que n~s
presa. Todo o sustentáculo da Empresa Jornalística centros urbanlzad~s, com ~nf~se para a ~xpansao
Múcio de Castro Uda. tem sido fator de extraordinária ?as favelas. E tudo ISSO contrJ~ul s?bremanelra para o
força, em favor dessa causa justa que é a da realiza- tnchaç~ do.s centros p?pulaclonals mais ~esenvolvi-
ção de um jornalismo igualmente sustentado por um d~s, haja vl~ta a quantidade de favelas e~lstente~ no
profissionalismo que faz escola RIo de Janeiro e grande parte da populaçao da Balxa-

. da Fluminense vivendo em condições subumanas
Na data de hoje, em belíssima edição que mar- Se bem qu N I P . L d T'ó
76 d

· I . I.. e ova orque, arJs, on res, -
ca os .ano~ o Jorna ,anunciantes, eltores e assl- quio e muitos outros gr d t t" t b'
nantes históricOS - que se renovam todos os dias _ . an es cen .r~s em am ~m
experimentam uiados ela modernidade o exem lo seus COrtl~~S e se,us. problemas SOCiaiS, mas ~credlto
de . I 'd g tT d P t' P que as polltlcas publicas para esses setores sao leva-

um Jo~~a I en I IC~ o com o seu empo. das bem mais a sério por lá.
SOliCitO, ~r. Preslden~e, que e~ta Casa apr.esen- A questão tem de ser vista sob os mais diferen-

te seus cumpnmentos ao Jornal gaucho O Nacional, tes ângulos. Há, por exemplo, pessoas que gostam de
de Passo Fundo, pela passagem dos seus 76 anos. morar na favela até porque é um local bucólico ro-

Muito obrigado. mântico e até aprazível. Que o diga o Governo da 'Gu-
O SR. lUISINHO (Bloco/PST - RJ. Pronuncia o anabara, que transferiu a favela do Morro do Quero-

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu- sene, defronte à praia de 80tafogo, para um conjunto
tados, não é necessário ser um bom demógrafo nem habitacional em Bangu, e ninguém quis ir morar lá.
especialista em políticas urbanas para saber que o Portanto, Sr. Presidente, não basta tenta.r políti-
Brasil é hoje, sem favor nenhum, a República das Fa- ca habitacional sem primeiro preparar os beneficiári-
velas. Motivados pelo canto da sereia dos grandes os para o novo status social.
centros populacionais, onde conforto e comodidade Era o que tinha a dizer.



v- GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Neuton
Lima, do Bloco Parlamentar PFUPST.

O SR. NEUTON LIMA (Bloco/PFL- SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, SI'"" e SI'S. Deputados, é
com satisfação que acabamos de ouvir o poema trazido
pelo nosso companheiro do Estado da Bahia.

A cada instante que passa podemos observar pre
ocupações expressas nos pronunciamentos de todos os
Parlamentares desta Casa que assomam à tribuna, e
esse mesmo sentimento também reflete nos servidores
desta Casa e em toda a sociedade brasileira.

Muito se fala, Sr. Presidente, em crise, como a
energética, que tem deixado pessoas perplexas, pre
ocupadas, chegando até ao extremo de voltar aos pri
mórdios da vida, iluminando com velas, com lampari
nas, com lanternas, tudo em nome de uma crise que
assola a nação brasileira.

Mas, Parlamentar jovem, que outrora nunca en
frentara problema desta envergadura, verifico, honesta
mente, que tudo isso nos traz grande lição. Observo nos
jornais e em outros meios de comunicação a preocupa
ção do empresariado, dos comerciantes, dos consumi
dores, das entidades, das instituições com a crise ener
gética, tema sobre o qual fiz pronunciamento.

Entretanto, após observar atentamente todos os
ideais e todas as propostas sobre a mesa apresenta
das à sociedade brasileira, podemos ver a grande li
ção que nossa sociedade está dando aos agentes po
líticos e aos seus represen~antes. Qual seria esta li
ção? Ao analisar a situação do Estado de São Paulo,
que tenho o orgulho de representar nesta Casa, pois
me confiou mandato para aqui tratar de seus interes
ses e minimizar problemas que o afligem, verifico a
contribuição que seu povo tem dado ao País no to
cante à crise energética. Enquanto as metas propos
tas são de uma redução de 20%, o povo do Estado de
São Paulo (governantes, empresários, comerciantes,
instituições, organismos vivos) deu-nos uma grande
lição, reduzindo o consumo energético em 32%!

O que isso reflete? Quando o povo sente na pele
uma situação que pode levar ao caos dá sua devida
contribuição. Vemos os esforços em todos os
pais-de-família. Vemos a corrida em busca de lâmpa
das econômicas para poupar energia em casa. Se for
mos analisar, veremos que gastávamos muita ener
gia, e até desnecessariamente.
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O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Sr. Presidente, tomo essa crise energética como
Passa-se ao uma lição. Tenho visto o patriotismo do povo brasileiro

diante de um problema que assola a nação brasileira.

O povo, mais uma vez, mesmo estando as insti
tuições poUticas representativas com muito descrédi
to, entendendo a situação, dá a sua devida coopera
ção. E vemos o resultado, o resultado da participação
popular.

Espero que o povo brasileiro continue com esse
espírito democrático, esse espírito progressista, esse
espírito de contribuição, e que saiba, efetivamente,
escolher os seus representantes na eleição do ano
que vem.

Concedo um aparte ao Deputado Lincoln Portela.

O Sr. Lincoln Portela - Deputado Neuton Lima,
logo no início, percebi o lado para o qual seu pronun
ciamento caminha, a saber, o de incentivo, de elogio,
de louvor ao povo brasileiro pela maneira desprendi
da com que tem cooperado. O povo brasileiro entende
muito bem de conscientização, de organização e de
mobilização, principalmente quando é bem coordena
do, quando é bem assistido. E no que se refere à
questão do racionamento, vê -se como o povo brasile
iro está atendendo. Neste aparte quero registrar
meus protestos contra as palavras de um cidadão
brasileiro, que, como lider, não teve o cuidado de falar
da maneira como V. Exa está falando. Enquanto V. Exa

vem a este plenário incentivar o povo brasileiro relati
vamente a seu desprendimento, atenção, organiza
ção e desejo de acertar, um dos lideres do Brasil 
falo líder porque é um formador de opinião, é um joga
dor de futebol que atua no exterior - usa a mídia para
dizer que é contra o que disse Luiz Felipe Scolari, o
Felipão, novo técnico da Seleção Brasileira, no senti
do de que se deve jogar por amor à camisa. Quando
um cidadão brasileiro do nível de Roberto Carlos, la
teral-esquerdo da Seleção Brasileira, faz uma afirma
tiva dessas, está levando ao povo brasileiro palavras
de desestímulo, de falta de incentivo. Neste momento
em que a Nação brasileira se mobiliza para ajustar
certas coisas, em que o povo mostra que veste a ca
misa do Brasil, a camisa de brasileiro, vem um forma
dor de opinião, um líder, embora jogador de futebol,
trazer palavras de desestímulo, de falta de incentivo à
Nação brasileira. E essas palavras estão na contra
mão do pronunciamento de V. Exa e da história que
sempre vivemos, que estamos vivendo e que devere
mos viver com maior intensidade daqui para frente.
Com essa mobilização, conscientização e organiza
ção do povo brasileiro, com esse amor à Pátria, por
certo venceremos muitas outras barreiras. Parabeni-
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ZO V. EXS pelo pronunciamento e pelo incentivo que dá população fez no passado, na época do cruzado, no
à Nação brasileira. momento da retenção da poupança e, mais recente-

O SR. NEUTON LIMA - Muito obrigado, Depu- mente, durante o apagão, imensos sacrifícios que são
tado Lincoln Portela.lncorporo suas palavras ao meu contrários à boa qualidade de vida. Mas, como bem
pronunciamento. . adiantou V. Exa , o ano eleitoral se aproxima, e a popu-

Gostaria de frisar que o meu entusiasmo com o lação tem de saber distinguir quem esteve ao seu
povo brasileiro vem de seu patriotismo diante de tan- lado, lutando por protegê-Ia desse tipo de situação
tas e tantas crises. Há pouco, o Deputado que me an- fruto de certa impropriedade e falta de planejamento,
tecedeu na tribuna lembrava a seca e a miséria que de quem não esteve ao seu lado ':lo momento do sa-
houve no Brasil nos idos de 1932, e nem tampouco o crifício. Sei que V. EXS é um dos que ficam ao lado do
Brasil deixou de existir e o povo brasileiro deixou de povo nas horas difíceis, mas muitos, pelo contrário,
ser esperançoso e corajoso. têm colaborado para aumentar ainda mais as dificul-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, digo dades do povo bra~iJeiro.
abertamente e muito claramente que o povo brasileiro O SR. NEUTON UMA - Nobre Deputado Dr.
tem nos dado, inclusive à geração futura, um grande Hélio, agradeço o aparte e o incorporo ao meu pro-
exemplo de corporativismo, de patriotismo, de que nunciamento.
não nos podemos esquecer. Quando o problema en- Sr. Presidente, Sr"° e Srs. Parlamentares, o povo
volve uma questão social que pode levar o País ao sempre saberá reconhecer aquele que está efetiva-
caos, ele não olha o partido, a religião, a cor de ban- mente a seu lado. Sobretudo agora, quando vivemos
deira, se é o Estado "a" ou o Estado "b". Pelo contrá- dias em que a comunicação e a informação são ins-
rio, se incorpora e dá a sua contribuição. tantâneas e transparentes, quando é possível a mi-

Espero que o povo brasileiro continue com esse Ihões e milhões de brasileiros assistir ao que se pas-
ideal, que continue com essa vontade de vencer, por- sa nesta Casa, não tenho dúvidas de que a popula-
que muitas são as batalhas, mas ainda estamos no ção saberá identificar o Deputado que, atuante, busca
meio da guerra. Ela ainda não foi vencida. E vamos minimizar os problemas que afligem a sociedade bra-
vencer essa batalha da crise energética. sileíra, o agente político que de fato defende as cau-

O povo brasileiro tem de acreditar, sim, na sua sas populares.
capacidade de enfrentamento das crises. Não fui eleito para ficar aqui fazendo previsões

Muitos podem lembrar que o dólar está dispa- pessimistas e menos ainda para deixar que a socie-
rando e as empresas, demitindo. Pasmem os senho- dade brasileira prossiga neste mar de lama, tristeza
res: até o início deste ano nosso índice de desempre- e deterioração em que se encontra. Não estou aqui
go estava reduzido, era alta a capacidade produtiva para acusar "a" ou "b" de fazer ou não o investimen-
das nossas indústrias, a produção crescia a olhos vis- to, mas para dizer que o povo brasileiro está acima
tos. Não será, portanto, esta crisezinha de energia de qualquer questão, seja econômica, política ou
que vai assolar o povo brasileiro, que é muito maior administrativa, e que está dando uma grande lição
que ela! .ao Governo brasileiro, e a nós, Parlamentares, mos-

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Dr. Hélio. trando que, com educação e vontade, está aderindo
O Sr. Dr. Hélio - Nobre Deputado Neuton Lima, ao programa de racionamento energético.

cumprimento V. Exa pelo pronunciamento que faz. V. Ora, todos sabem que a construção de uma hi·
Exa , que é de Indaiatuba, Campinas, do nosso Estado droelétrica não é barata; demanda estudos de impac-
de São Paulo, goza de imenso respeito da população. to ambiental, econômicos, de viabilização, e não é da
Contribui muito quando reconhece todo o esforço e noite para o dia que se vai resolver o problema da so-
sacriHcio da população em benefício do País ao racio- ciedade brasileira. Culpar São Pedro porque não cho-
nar energia por meio deste auto- apagão, para melhó- veu, dizer que não tomou conta da natureza e não nos
rar a vida de todos. Não vemos isso da parte dos Go- deu a atenção que merecíamos tampouco vai levar -
vemos Federal, Estaduais e Municipais. O percentual nos à resolução do problema.
de comprometimento que se esperava do setor públi- Quando vejo pela mídia reportagens mostrando
co para racionar energia não tem alcançado a meta mães de família desligando forno de microondas, fo-
preestabelecida pelo governo. Isso não tem aconteci- gão, geladeira, máquina de lavar, contando o tempo
do porque as empresas privatizadas, muitas vezes, do banho do filho, vejo uma grande lição. Que tais ati-
não têm interesse em diminuir os próprios ganhos. V. tudes sirvam de exemplo para que todos nós, repre-
ExB revela claramente os imensos sacrifícios que a sentantes do povo brasileiro, façamos a lição de casa



Uma usina elétrica não é um objeto de consumo
que possa ser substituído por um outro de melhor de
sempenho, de maior apelo etc.

29360 Quana-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2001

e votemos a LOO, como vamos fazer a partir de hoje equacionar a e~onomia interna do nosso País e au-
na Comissão de Orçamento, dizendo o quanto o Esta- mentar a capacidade de ga~ho dos nossos trabalh~-

do tem que investir para minimizar o problema que ~ores, dos nossos consumidores, gerar a economia
aflige a sociedade brasileira. Interna.

Vamos votar o Orçamento, e - com todo o res- Meu Deus, não podemos ficar mais nisso! Esta-
peito à nossa equipe econômica, que tem feito o que mos no início de um milênio, de um Sécul~, ~e uma .
pode para minimizar o problema - não temos m~is década, e tenho certeza de.que o povo brasileiro está
que olhar para os acordos firmados com o FMI. Nao mais do que nunca consciente, porque está sendo
estou aqui pregando o rompimento, mas precisamos formada uma educação.
chamar a atenção dos governantes. Ontem à noite, n~ A educação está começando dentro de casa,
Jornal Nacional, transmitido pela Rede Globo,. fOI por meio da economia doméstica, e nas empresas,
mostrada uma reportagem sobre a fome, com cnan~ com o desligamento de máquinas e luzes no horário
ças morrendo. Os jornais estão noticiando que fOI de almoço e com a troca de telhados, para que seja
descoberta uma grande jazi~a no Acre, a ~ual repre- possível trabalhar com a luz do sol, a melhor luz de to-
senta enorme riqueza. DaqUI a pouco os gnngos ~sta- das as luzes, porque é a luz que Deus deu ao ser hu-
rão aqui levando-a para si, e nós vamos continuar mano. Ela está clareando hoje os centros produtivos.
chupando o dedo. Meu Deus, até quando vamos con- Isso é prova de que o povo está mudando. E, com a
tinuar assim? mudança do povo, eu não tenho dúvida de que aque-

A sociedade brasileira está mais do que nunca les governantes que não mudarem também serão
consciente. No ano que vem haverá eleições. Haverá sendo extirpados da representatividade desse povo.
a renovação desta Casa,.?o Sen~do,.dos Governo~ ~ com este objetivo que faço uso da palavra
de Estad?, das .A:ssemblelas L~gl~latlvas, do Presl- nesta tarde, aproveitando este Grande Expediente.
dente e Vlce-~resldente da Repubhca. ~spe.ro '!.ue na Escrevi um pronunciamento, que gostaria de dar
hora em que. fizerem as c?,:,",panhas eleitoraIS nao ve- como lido, até porque a inspiração que veio ao meu
nham com discursos falsanos, de promessas, mas le- coração e à minha mente estão nessas palavras. Na
vem ~ mensa~~m d~ ~o~o governar o País.. mostrem verdade, muito eu tenho aprendido. Sendo o mais jo-
que e ~ecessano .mlnlml:ar o problema socIal do nos- vem Parlamentar representante do Estado de São
so PaiS, e é posslvel faze -lo. Paulo tenho certeza de que a esperança que invade

Não podemos permitir mais, Sr. Presidente, ho- o me~ ser e a minha vida é a mesma que invade o co-
mens se levantando como verda_deiros apregoadores ração de todos os brasileiros. E invadido da esperan-
da justiça, dizendo que resolv~rao os problemas.c~m ça de que os dias maus vão passar, cito um versículo
varinhas mágicas. Isso não eXls~e. E o povo braSileiro da Bíblia Sagrada: "O choro pode durar uma noite,
está, mais do que nunca, conscIente. _. mas a alegria vem pela manhã", Não tenho dúvida de

Faço um clamor à imprensa para que nao fique que o povo brasileiro saberá vencer mais esta crise.
levando mais o brasileiro à situação de caos. Vamos Haveremos de muito breve ver o raiar de um novo dia
buscar uma solução, vamos I~v~ntar o astra.1 de noss? em que nós brasileiros possamos verdadeiramen~e
povo, pois é disso que o braSileiro está precl~ndo. FI- nos orgulhar da pátria a que pertencemos, do Pais
camos falando em crise e mais crise, mas a Vida con- em que nascemos. Este povo, que tem dado lições ~

tinua. esta Casa e aos seus governantes, saberá dar a devl-
Jovens estão· terminando faculdades; outros, da lição aos seus representantes na eleição do ano

esperando entrar em faculdades; crianças, indo para que vem.
escola. A vida continua. Os governantes, os represen- Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
tantes do POv? precisam pegar a lição que o ~ovo está A construção de uma usina elétrica não se faz
dando e se dispor a trabalhar um pouco maiS, com a . . . I t - de a rede de
sensibilidade de que lá na ~ont~, lá nos vilar~jos, lá ~m um. at~mo~~~~i:~:Pd:nO~~~~ De~:dendo da
nos recantos do nosso PaIs eXiste uma sociedade ra;smlssdO usina o tempo de maturação do
que precisa ser igualmente tratada. na ureza essa _ '

.. projeto e sua execuçao pode ultrapassar uma déca-Dá-se um tratamento aos banqueiros, cnam-se
programas para equacionar. Ontem mesmo estava da.
observando nos jornais que o Banco Central perdeu
nove bilhões de reais com problemas dos bancos.
Ora, é muito dinheiro! Daria tranqüilamente para
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As usinas, ao longo do tempo, somam-se, inte- É evidente e meridiano que esta mesma banca
grando um parque de geração. internacional, estes mesmos organismos multilaterais

Num parque de geração de energia elétrica sufi- não prestam assistência de maneira gratuita e incon-
cientemente diversificado, temos usinas que conso- dicion~1. Ao contrári?, soem ser, ao mesmo tempo,
mem combustfveis altamente onerosos, ao lado de detalhlstas e draconianos.
usinas cujo elemento motor é inteiramente grátis. Dentre as muitas exigências feitas ao Brasil,

Nesse mesmo parque gerador há usinas amorti- pa~a q~e fizesse j~s ao qu~ pleitea~a, .est~vam a ~r~-
zadas ao lado de outras oneradas com juros altos e v~tlzaçao dos serviços ~U~lIc~s e ~ II~T1Ita~ao dos defl-
enormes encargos financeiros. Daí, resulta que o cus- Clts ~o Estado. Como eXlgencla adJetl~a: f.,gur~v~ a de
to de produção é extremamente variável. considerarem-se como parcela do deflclt publico os

li d
. t' - t t 'd d investimentos feitos por agências governamentais.

u o IS o Impoe ao en e ges or a necess\ a e .,. . . _
de uma agilidade ímpar, seja no tocante ao planeja- A I~tr~nslgencla das Oposlçoes, qu~ antes de.fa-
mento do setor como um todo, seja na administração zer opos~ao.ao.g?~erno fazem-na ~o p~I~, e as relte-
da oferta e demanda por energia elétrica radas açoes Judiciais, que nada mais objetivavam que

. . a procrastinação, o adiamento, a obstrução temporá-
Num cenário em que a. ~ferta supera de mUlt~ a ria do que o impedimento das privatizações, levaram,

demanda, o preço ?~ ,e~etncldade_ tende a. deten~- com igual eficácia, à postergação, ao adiamento dos
rar-se, tornando deflclta!la a ~eraçao a partir de USI- investimentos no setor elétrico, fazendo que a deman-
nas de custo de produçao mais alto. da se aproximasse perigosamente da oferta, elevan-

Prosseguindo a expansão da oferta, mais e do a freqüência das interrupções no fornecimento de
mais usinas serão deficitárias e a indeterminação to- energia elétrica e obrigando o parque gerador a funci-
mará conta de todo o setor. onar acima do limite do razoável.

Quando há, nominalmente, equilíbrio entre a Como conseqüência imediata, os nossos reser-
oferta e a demanda, qualquer desvio da normalidade vatórios foram depletados além do nível de segurança
leva à interrupção no fornecimento. recomendável.

Instala-se, então, o "efeito vaga-lume", em que Para agravar a situação, o quadro meteorológi-
há repetidas interrupções no fornecimento. No jargão co não se tem mostrado favorável nos últimos anos.
técnico diz-se que a "FEC", isto é, a freqüência com Lenta e inexoravelmente chegamos no que em
que se dão as interrupções, é muito alta. inglês se chama break even poin., ou o chamado

Do outro lado, quando a demanda supera fran- ponto de não-retorno, a partir do qual ou se reduz
camente a oferta, convive-se com os apagões, num drasticamente o consumo, já que a oferta não pode
sistemà de rodízio, ou, em caso extremo, entra-se no crescer tão rapidamente, ou cairemos, num primeiro
tão falado colapso. momento, nos apagões e, em seguida, no colapso to-

Assim, o investimento no setor elétrico tem que tal do ~istema.
ser permanente e deve estender-se tanto à geração E da humana criatura responder diversamente
como à transmissão e distribuição. Teoricamente, tal diante de circunstâncias emergenciais. Uns pedem
procedimento só deve ser interrompido quando o sis- colaboração, enquanto outros querem impor regras e
tema alcança o equilíbrio. rigores. Ao fim, sempre prevalece o bom senso.

Na prática, a necessidade de manutenção, troca Neste quadro até aqui tecido, o povo esteve fora
de elementos geradores, substituição de fiação, de das questões.
isolamentos ou posteamento etc., torna o equilíbrio Não lhe deram oportunidade de conhecer os
inalcançável. termos dos contratos e compromissos assumidos

O que descrevi até aqui serve de material para pelo País.
entender a crise que estamos atravessando. Fruto de Não lhe facultaram o prazo de conhecer a real
conjunturas desfavoráveis, de governos impreviden- situação do setor elétrico.
tes, perdulários e despreparados, de comportamento O fato de acompanhar o desempenho da Agên-
consumista inadequado, obrigou-se o País a recorrer cia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, notifican-
à banca internacional e a organismos multilaterais do, advertindo, multando e punindo; da Eletrobrás,
para recuperar sua economia e voltar a trilhar o cami- apresentado planos, prevendo cenários e diagnosti-
nho do desenvolvimento e, assim, garantir empregos cando situações; da Asmae, celeremente se prepa-
e melhores condições de vida a seu povo. rando para ensejar a venda de blocos de energia dis-
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poníveis nas várias regiões; e, enfim e mais provável, Outros, tão deletérios como os que acabamos
o fato de o Governo ter falhado na comunicação com de descrever, aproveitam o momento de crise para
a sociedade, permitiam passar ao povo, de um modo semear a cizânia, o caos e o pânico.
geral, uma sensação de tranqüilidade que, como es- Outros mais aproveitam o momento de extrema
tamos hoje vendo, era totalmente irreal, improcedente necessidade para amealhar o lucro fácil.
e fictícia. A todos esses a História reserva um julgamento

Mas, conhecendo, mesmo que de maneira não severo e uma condenação irrecorrível.
muito clara, porque não têm sido claras e objetivas as Vê-se, pelos irresponsáveis, a tentativa de esta-
explicações, lançou-se o povo num racionamento de belecer relação de causa e efeito com restrições na
causar inveja a qualquer povo tido como mais desen- área das telecomunicações, na área de abastecimen-
volvido, tido como mais patriota, cortando, como diz o to d'água, na área de abastecimento como um todo.
vulgo, primeiro as gorduras, em. seguida, na própria Ébem verdade que muitos serviços públicos de-
carne e ~ouve exemplos de mUlto~ que chegara~ à pendem do fornecimento de energia para sua presta-
amputaçao, ao descarte puro e Simples de equlpa- ção. Entretanto, não é menos verdade que para tais
mentos e conforto. serviços há, de um lado, um grau superior de prefe-

Belíssimo povo, nobilíssimo exemplo! rência, de prioridade e, de outro lado, estrutura espe-
Este exemplo, Sr"" e Srs. Parlamentares, que me cial para o seu atendimento.

enche de orgulho e de ufanismo, não é inédito nem Buscam os incompetentes e pretensiosos, os
raro. Igual comportamento mostrou o povo quando, agitadores e enganadores da boa fé do povo, espa-
num outro exemplo de má comunicação com a socie- Ihar o sofisma de que, não havendo água para gerar
dade, vimos nossa moeda descer a ladeira da desva- energia, não haverá água para dessedentação, para
lorização. cocção e para higiene pessoal.

Aí, todos os economistas e futurólogos previram É verdade que grandes volumes d'água destina-
que a inflação iria disparar e que o caos se alojaria, dos a essas finalidades são transferidos por bombea-
definitivamente, em nosso País. O povo e, é verdade, mento elétrico.
os bons empresários se uniram em nome de um ideal Não é menos verdade, entretanto, que há alter-
comum e contiveram a inflação nos mais restritos dos nativas à mão ou de fácil alcance.
limites. Só nossos governantes não sabem o povo Tudo isto éfeito no afã de tumultuar mais ainda a
que têm! Só nossos governantes sequer imaginam vida do brasileiro.
que, atrás da couraça da jovialidade, da quase-incon-Mas não sabem estes arautos do pessimismo
seqüência,.da malandragem, esconde.-se um ser alta- que, assim agindo, estão prestando um grande servi-
mente patnota, amplamente cooperativo. ço ao País: acordando o povo para, praticando a tem-

Não basta, entretanto, o esforço que até aqui perança, otimizar o aproveitamento e usufruto dos
tem feito este maravilhoso povo. imensos recursos com que a natureza nos aquinhoou

É necessário economizar mais e mais, a fim de e que nós, homens, por mesquinhez, má-fé, por irres-
exorcizar o fantasma do apagão, afastar o espectro ponsabilidade ou ignorância, não temos sabido apro-
do colapso total. veitar.

Os maus brasileiros, qual Lúcifer, acham que, De tudo, resta uma grande lição: o acaso pode
por possuírem alternativas para si, podem debochar favorecer-nos, mas pode, na mesma e exata propor-
do esforço que, como regra geral, espalha-se por todo ção, levar-nos a uma crise catastrófica.
o Brasil, mesmo naquelas regiões em que, a rigor, a A cautela, o planejamento e a previdência de-
economia não se faz tão necessária. vem ser sempre exercitadas, principalmente com as

Como Lúcifer, encantados com a própria apa- coisas públicas.
rência, com seus penachos de cacatua e seus rabos Era o que tinha a dizer.
de pavão, não só não querem economizar, como in- O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a pa-
duzem o povo à desobediência e ao desperdício. lavra pela ordem.

Como Lúcifer, não satisfeitos com a própria luz, O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
buscam, qual mariposas, as luzes dos holofotes fáce- Tem V. Exa a palavra.
is e que levam a popularidade efêmera. O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem. Pro-

Qual Lúcifer, serão expulsos do Paraíso e joga- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
dos nas trevas do esquecimento e da desaprovação! Srs. Parlamentares, venho a esta tribuna para regis-
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trar que na próxima quinta-feira, 21 de junho, às 13
horas, esta Casa realizará uma sessão solene, a re
querimento de nossa autoria, para homenagear o
servidor público aposentado, cuja data é comemora
da em 17 de junho.

Estaremos, junto ao Mosap e à Cobap, discutin
do as questões pertinentes aos servidores públicos
aposentados, mas também os da ativa que entram no
sétimo ano sem um centavo de reajuste em seus ven
cimentos e ameaçados da retirada de inúmeros direi
tos conquistados ao longo dos anos.

Gostaria de deixar registrado nos Anais desta
Casa ato convocatório de reunião do Mosap e o con
vite da entidade para que os servidores se façam pre
sentes à sessão solene.

Este é o nosso registro no dia de hoje.

ATO CONVOCA TÓRIO E CONVITE A
QUE SE REFERE O ORADOR:

o Presidente do Instituto MOSAP - Movimento
dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionis
tas, convoca os membros da Diretoria Executiva e re
presentantes da Entidade, para reunião extraordiná
ria a realizar-se no dia 21 de junho, quinta-feira próxi
ma, às 10h, em sua sede, cuja a pauta é a seguinte:

1. Quebra da paridade;

2. Sessão Solene da Câmara dos Deputados
em homenagem ao Dia Nacional do Servidor Público
Aposentado e Pensionista, requerida pelo Deputado
Paulo Paim, a ser realizada no dia 21/6 (quinta-feira),
no Plenário da Câmara dos Deputados.

3. Assuntos Gerais.

Sua presença é imprescindível. Unidos vencere
mos!1!

CONVITE
O Instituto MOSAP - Movimento dos Servidores

Aposentados e Pensionistas tem a grata satisfação
de convidar a Diretoria dessa prestigiosa entidade,
para Sessão Solene que a Câmara dos Deputados
fará realizar em homenagem ao Dia Nacional do Ser
vidor Público Aposentado e Pensionista - dia 21 de
junho de 2001, às 12h (treze) horas, no Plenário da
Câmara dos Deputados.

A Diretoria do Mosap solicita a essa prestigiosa
entidade filiada convocar os seus filiados, principal
mente os Aposentados e Pensionistas. Assim, estare
mos, dando demonstração de força e consciência
para necessidade da união, coesão e, sobretudo
ação e presença na afirmação e defesa de nossos di
reitos constitucionais e legais.

A homenagem foi requerida pelo Deputado Pau
lo Paim - PT/S, e aprovada pelo Plenário e a data de
ferida pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.

O maior número de filiados é imprescindível.
Unidos venceremos!!!

. O SR. PAULO FEIJÓ - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa a palavra.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr·'
e Srs. Deputados, é com muita atenção que acompa
nharemos a divulgação, hoje e amanhã, do relatório
da comissão de investigação formada para investigar
o acidente da Plataforma P-36, ocorrido em março, e
que vitimou 11 funcionários da Petrobras, em uma
das mais graves tragédias da história da estatal.

A minha preocupação para com este relatório,
Sr. Presidente, deve-se ao meu vínculo com o Municf
pio de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense,
pólo da produção nacional de petróleo e palco desse
acidente que chocou a todos nós, que registramos mi
lhares de filhos de nossa terra operando nas platafor
mas da Petrobras, na costa marítima.

Segundo informações previamente disponibili
zadas a nós, Parlamentares que acompanhamos o
caso na Comissão Externa constituída pelo Congres
so Nacional para apurar as causas do acidente com a
P-36, uma falta no tanque de drenagem de resíduos,
localizado no quarto andar de uma das colunas da
plataforma, será apontada pela empresa como princi
pal causa do ocorrido.

O relatório demonstra que a P-36 foi original
mente projetada para perfuração, com pequena plan
ta de processamento de óleo, e que uma mudança no
projeto foi implantada, como equipamento anda em
meio de obras, com adoção de adaptações.

A instalação de tanque de resíduos químicos
numa das colunas de sustentação teria sido solução
encontrada para ganhar espaço, enquanto em qual
quer outra plataforma de produçãp, o tanque, que
acumula gás descartado no sistema, fica no convés
da base.

O relatório sinaliza ainda para o fato de que a
Plataforma P-36 sofreu uma série de adaptações
para extrair petróleo a profundidade superior à proje
tada inicialmente. Pelo projeto original, a plataforma
operaria em lâmina d'água de até 500 metros. Com a
modificação, tornou-se capaz de efetuar a extração
de petróleo a profundidade de 1.360 metros.
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Aguardamos maiores detalhes do relatório, meus O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
caros colegas de Parlamento, para que possamos me- Tem V. Ex3 a palavra.
Ihor nos posicionar a respeito das cobranças que efe- O SR. SILAS CÂMARA (PTB - AM. Pela ordem.
tuaremos à Petrobras, no sentido de que sejam adota- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'"
das políticas gerenciais e administrativas que contribu- e Srs. Deputados, no final de 1910, quando chegaram
íram para a elevação do nível de segurança da ativida- ao Brasil os jovens suecos Daniel Berg e Gunnar Vin-
de de exploração de petróleo por seus funcionários, gren, ninguém poderia supor que trouxessem consigo
principalmente em plataformas instaladas em a semente vigorosa que logo germinaria, para se
alto-mar, no chamado serviço off-shore. transformar numa das mais pujantes expressões da

Não queremos engrossar a fileira dos oportunis- religiosidade do povo brasileiro: a Assembléia de
tas de plantão que utilizaram o acidente com a P-36, Deus, fundada em 18 de junho de 1911, no Estado do
que envolveu a perda de valiosas vidas, que levou dor Pará.
às famílias dos petroleiros que faleceram e a todas Berg e Vingren obedeciam dessa maneira à vi-
outras que se sentem hoje sob o peso de um risco imi- são celestial que haviam recebido. Ao cumpri-Ia, toda-
nente. via, não contavam senão com poucas pessoas, for-

Não julgamos ser esta a melhor conduta, mas mando um reduzido núcleo de fiéis.
não podemos, mesmo que reconhecendo a importân- Não seria necessário, porém, muito tempo para
cia da Petrobras para a nossa região e todo o País, que aquela missão de graça se espraiasse por todo o
nos calar frente à necessidade de mudanças, que te- Brasil, levando a mensagem do Evangelho de Cristo
mos cobrado veementemente nos últimos meses. tanto a humildes povoados, lugar de gente simples e
São mudanças da política da empresa, que tem sido sofrida, que quando recebeu'! um missionário ou pas-
objeto de inúmeras reuniões em que expus minhas tor perguntam-se o que o levou a ir ali ou o que vai ga-
opiniões e sugestões. nhar com aquilo, como também a grandes centros ur-

Uma dela diz respeito à questão de segurança banos, a exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo
nas plataformas e envolve a vida de milhares de pres- Horizonte e Porto Alegre.
tadores de serviço em empresas que atuam para a Hoje, decorridas nove décadas de existência, a
Petrobras na Bacia de Campos. Trata-se do processo Assembléia de Deus é realmente grande, e maior se
de terceirização feita pela empresa dos chamados torna por ter crescido debaixo da graça, da unção e
Cursos de Salvatagem, que deveriam preparar os tra- do poder de Deus, guiada por uma mensagem sim-
balhadores para embarque nas plataformas, e que se pies, mas poderosa: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo
mostram hoje, na realidade, como verdadeiro cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo.
caça-níqueis. A Assembléia de Deus constitui a maior igreja

Para cada pretendente a embarque em uma das pentecostal do mundo, e, graças ao Senhor, exibe
plataformas da Petrobras, Sr. Presidente, por firmas uma trajetória sem mácula, marcada pela ética, pelo
prestadoras de serviço à estatal, geralmente para respeito humano, pela valorização espiritual, diante
funções de baixa remuneração, sem direito trabalhis- da penúria material que açoita os humildes. Os cami-
ta algum, as pessoas devem fazer o Curso de Salva- nhos que percorreu não se encontram, nem se cru-
tagem, pagando cerca de R$ 800,00, sem que se ofe- zam com os caminhos de alguns dos chamados movi-
reça real condição de treinamento para a função que mentos neopentecostais.
será exercida em alto-mar. A Assembléia de Deus acredita com toda a fir-

Ao concluir este pronunciamento, gostaria de meza na mensagem do Calvário, porque só ela tem o
registrar que nos mantemos esperançosos de que a poder de transformar ou salvar para sempre as criatu-
Petrobras reveja esta postura e que forneça ela o trei- ras, tornando bom o perverso, compreensivo o intole-
namento necessário para os trabalhadores das fir- rante, contrito o desregrado, manso o hostil. E usa,
mas prestadoras de serviço, e que outras medidas ademais, o poder de persuasão que inegavelmente
importantes sejam implementadas em conjunto, possui no sentido de influenciar as pessoas para o
como um controle maior das metas de produção em bem, para a oração, para o louvor a Deus.
benefício da segurança dos petroleiros. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sf"" e Srs. vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim". Para os
Deputados. seguidores da Assembléia de Deus, a única regra de

O SR. SILAS CÂMARA - Sr. Presidente, peço a fé, prática e oração consiste na obediência aos prece-
palavra pela ordem. itos da Biblia Sagrada. As lides doutrinárias e sobretu-
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do O amor a Cristo são desse modo a sua essência. O Graças ao seu dinamismo, levou energia elétri-
objetivo dos que a ergueram permanece inequívoco: ca de Goiânia a Barra do Garças, quando o Município
a plena evangelização do Brasil e do mundo. não tinha recursos para bancar o empreendimento.

Simbolicamente, o Pará, onde começou de fato Fundador da União Democrática Nacional, teve
a obra pentecostal no Brasil, Sr. Presidente, foi o local adversários políticos ferrenhos, mas com grande sa-
escolhido para ser a sede das comemorações pejos bedoria sabia converter as divergências em paz, para
noventa anos de criação da Assembléia de Deus, no que a cidade não fosse afetada pelos oportunistas.
próximo dia 16. Será uma manifestação de fé como Na estrada da vida fez escola. Nos aclives, ape-
raramente se tem visto, que contará, inclusive, com lí- sar do cansaço, mostrou ser persistente; nas longas
deres mundiais da Igreja, pessoas vindas de todos os retas, sempre via esperança, e em uma curva, nas
continentes para se unir aos brasileiros, nesse mo- proximidades de Goiânia, encontrou descanso.
ment~ singular de adoração a Jesus. Deixou amigos que jamais se esquecerão das

A frente do evento deverá estar o Pr. José Wel- palavras e atitudes de um homem a quem podemos
lington Bezerra da Costa, Presidente da Convenção caracterizar como exemplo de vida.
Geral da,s .Assembléias de De~~ ~o Brasil, cuja figura Registro ainda, com pesar, o falecimento do Sr.
de prestIgIo ~aço agora ?eposrtarra.das hom~~agens João Ribeiro Tosta, que por mais de três décadas
do meu partido, o Partido Trabalhista Bra~llelro, do plantou suas raízes em Rondonópolis. Proprietário do
seu Presidente, Deputado José Carlos Martinez, e ?O Comercial Rio Negro, fez daquela cidade sua terra
noss? ~íder, Deputado Roberto Jefferson. Por seu In- natal. Deixa esposa, quatro filhos e amigos. Com cer-
termedlo, espero fazer chegar a todos os membros, a teza fará falta entre nós.
todos os fiéis da Ass~mbléia de Deus, Pais afora, o ' Era o que tinha a dizer Sr. Presidente.
nosso apreço e respeito. '.

Parabéns à Assembléia de Deus são 90 anos .O SR. PRESIDENTE (Th~místocles Sampalo)-
d P t t ' Continuando o Grande Expediente, tem a palavra oe en ecos es.

. .. _ nobre Deputado Magno Malta, do Bloco Parlamentar
Peço a V: Ex" que autorlz,: a devida dlvul.gaç~o PUPSL. S. Exa dispõe de até 25 minutos para seu pro-

deste pronunciamento nos órgaos de comunlcaçao nunciamento.
da Casa.

. . O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL - ES. Sem re-
Er~ o qu~ tmha a dizer. visão do orador.) _ Sr. Presidente, Sr"° e Srs. Deputa-
MUito obrigado. dos, Brasil que me ouve por meio da TV Câmara e da
O SR. WELlNTON FAGUNDES - Sr. Presiden- Rádio Câmara, quero cumprimentar a todos.

te, peço a palavra pela ordem. Inicialmente, lanço mão dos primeiros minutos
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - do meu tempo para render minhas homenagens à

Tem V. Ex" a palavra. Igreja Sara Nossa Terra, que hoje recebeu desta
O SR. WELlNTON FAGUNDES (PSDB - MT. Casa justa homenagem, em sessão solene requerida

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre- pelo nobre Deputado lincoln Portela. A Comunidade
sidente, srs e Srs. Deputados, o Estado do Mato Sara Nossa Terra fez-se representar na pessoa do
Grosso sentirá profundamente, a partir de hoje, aau- seu bispo fundador, Robson Rodovalho, e de tantos
sência de um ícone. outros líderes e pastores. Parlamentares usaram des-

Ladislau Cristina Côrtes, carinhosamente co- ta tribuna para fazer justiça, elogiando o trabalho ex-
nhecido como "Lalau", nasceu há 75 anos e sua histó- tremamente significativo da Igreja Sara Nossa Terra.
ria de vida é exemplo de luta e humildade. Sr. Presidente, a propósito, esta semana, li com

Homem probo, iniciou sua vida pública como muita alegria entrevista· do ex-vocalista do Raimun-
promotor de justiça em Barra do Garças. Foi por três dos, controvertido grupo brasileiro de rock que fazia
vezes Prefeito daquele Município, Deputado Estadual apologia às drogas. Esse moço disse ao repórter: "Eu
por dois mandatos e representou o Estado de Mato estou convertido de verdade. Semana passada, eles
Grosso nesta Casa por duas legislaturas. estavam divulgando o OVO gravado pela banda e, ao

Casado com D. Regina Barbosa Côrtes e pai de ver as imagens, agora percebo como estou tão dife-
três filhos, Ladislau herdou do pai o tino político e em- rente do que antes era".
presaria!. Homem bem sucedido, coração bondoso e Esse moço confessa no seu depoimento à im-
humanitário, voltado para as causas de sua cidade, prensa que usava drogas desde os 13 anos de idade.
sempre batalhou pelos interesses do seu povo. Hoje, estando com 28, lamenta esse tempo perdido,
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de turbulência, angústia e sofrimento, embora o su- mento desse homem ético, bom, coberto de significa-
cesso lhe estivesse à mão. Fica patenteado, portanto, do pela vida que viveu e pela sua trajetória.
que a felicidade não nos é dada pelo sucesso, dinhei- O pastor Benedito Aurora não fez outra coisa na
ro ou posição social que ocupamos. A paz e a felicida- vida senão se colocar à disposição de Deus para pre-
de é alguma coisa da alma, e isso só Cristo dá. A con- gar o Evangelho, para servir a Jesus, investindo a sua
versão desse moço, conhecido em todo o País, alcan- vida na vida dos outros.
çado pela mensagem do Evangelho pregada pela Co- Acometido por um AVC anteontem, o pastor Be-
munidade Sara Nossa Terra, sem dúvida alguma mar- nedito Aurora teve morte cerebral ontem. Recebi há
ca a data de aniversário dessa igreja, que tem sido di- uma hora o comunicado de que passou de vez para a
recionada a fazer um trabalho para uma classe dite- eternidade.
renciada da sociedade, levando-lhes vida, esperança Ele está melhor do que nós. A Palavra diz que
e, acima de tudo, razão para viver. naquele lugar não haverá choro, nem dor, nem ranger

Por isso, nestes primeiros momentos de minha de dentes, nem sofrimento, porque as primeiras coi-
fala, com muita alegria rendo minha homenagem à sas são passadas.
Igreja Sara Nossa Terra. Sem dúvida alguma, é uma Ele está melhor do que nós, mas fica a saudade,
frase que deve ser a oração de todos nós, para que de uma forma muito especial para mim, Sr. Presiden-
Deus de fato sare a nossa terra, o nosso País, neste te, já que eu era tido como filho desse homem, que
momento adoentado e no limiar da sua morte, em to- considerava como um pai, como alguém que me de-
dos os sentidos, mas principalmente morte moral. votava seu carinho e seu amor.
Estamos pisando o limiar do desgaste, em que as Portanto, este é um dia que marca muito a mi-
classes menos favorecidas deste País se levantam, nha vida, o passamento do pastor Benedito Aurora,
reagem, pelo fato de terem sido ao longo dos anos co- sem dúvida alguma, um homem que acompanhou os
locadas à parte, s~m que.o Po~er Pú~lico olhasse meus primeiros passos, que me deu as primeiras ori-
para elas. De maneira que fiCO feliz de hOJe poder ren- entações e que, desde a hora em que me propus a ir
der essa homenagem à Igreja Sara Nossa Terra. para a vida pública numa candidatura a Vereador, es-

Sr. Presidente, quero registrar ainda minha tris- teve comigo em todos os momentos.
teza com o passamento do pastor Benedito Aurora. E dias atrás, olhando para sua esposa, disse:
Mas graças a Deus, porque a Bíblia diz que aqueles "Tenho muita saudade do Magno. Já faz quase seis
que têm Jesus não morrem, passam da morte para a meses que não o vejo. Quero lembrar uma coisa a
vida. E diversas vezes vi e ouvi o pastor Benedito Au- você. Se eu morrer antes dele, você não se esqueça
rora, Deputado Cabo Júlio, usando para si expres- de que é ele que vai falar e cantar no meu velório",
sões do apóstolo Paulo: "Para mim, viver é Cristo, Por isso, Sr. Presidente, esse pedido do pastor
morrer é lucro". Benedito Aurora antes do seu passamento está gra-

O pastor Benedito Aurora, um guerreiro na pre- vado na minha mente e no meu coração, e, ao termi-
gação do Evangelho neste País, um pastor antigo, um nar este pronunciamento, deixo esta Casa para poder
homem que sofreu discriminação grave neste País estar com a família, porque depois da morte, diz a Bí-
por conta da sua cor, só conseguiu estudar na fase blia, segue-se o juízo, e o que ali está de nada mais
adulta da sua vida. Fez o seu curso teológico já casa- serve.
do, pai de filhos, no. Rio de Janeiro e voltou para o O Sr. Moroni Torgan - Permite-me V. EJ(' um
Espírito Santo, para a cidade de Castelo, onde dedi- aparte?
cou parte da sua vida à pregação do Evangelho. E to- O SR. MAGNO MALTA - Pois não.
~am centenas ~s malogrados, desesperados, morto~, O Sr. Moroni Torgan _ Nobre Deputado, quero
Jogados no viCIO e nas drogas, sem esperança, redl- ratificar a sensibilidade de V. Exa e unir-me a sua dor
~idos, resg~tados, lavados no sangue de Jesus pela de um passamento, uma dor momentânea, pois todos
Instrumentalidade desse homem. . sabemos que a vida continua depois. E acredito que

O pastor Benedito Aurora transferiu-se para VI- esse pastor tenha sido um exemplo em sua vida,
tória, onde deu parte da sua vida à Igreja Memorial de como V. EJ(' também foi um exemplo na minha vida.
Unhares, onde amou e foi muito amado. Posso dizer que esse exemplo de perseverança, de

Atualmente, estava radicado em São Gabriel da sensibilidade humana que o nobre Deputado traz é
Palha, no norte do Estado, cidade enlutada hoje, justamente o que tocou a CPI do Narcotráfico. Mesmo
como enlutado está o Espírito Santo, com o passa- lutando com aquilo que há de pior, nosso sentimento
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não era de ódio, nem de revolta, mas de amor aos Concedo um aparte, com muito prazer, ao nobre
nossos jovens, aos nossos meninos. E esse amor Deputado Cabo Júlio.
transbordou em V. Exa em todos os momentos. Orgu- O Sr. Cabo Júlio - Deputado Magno Malta,
lho-me de ser colega de V. Exa, que, mais uma vez, meu amigo e companheiro de horas boas el difíéeis,
mostra o amor que tem por todas as pessoas que fa- quero somar com os Deputados que me antecederam
zem o bem homenageando esse pastor neste mo- nas condolências a V. EXS pela morte do pastor Bene-
mento. dito Aurora, do Espírito Santo. Quero dizer que muitas

O SR. MAGNO MALTA - Muito obrigado, Depu- pessoas n~o devem estar enten~endo na~a. Tivemos
tado Moroni Torgan. uma sessao de homenagem a Comumdade Sara

. _. Nossa Terra, e agora V. Exa, com este discurso, está
Ouço o nobre Deputado Slmao Sesslm. caminhando para a mesma linha. V. Exa disse uma co-
a Sr. Simão Sessim - Deputado Magno Malta, isa muito interessante: esse homem que morreu foi

mais uma vez, V. Ex<' traz a esta Casa um pronuncia- instrumento de Deus para restaurar muitas vidas. Sa-
mento que toca profundamente a todos nós, a nossa bemos que V. Exa faz um belo trabalho na recupera-
alma. Neste instante em que homenageia, de manei- ção de drogados no Espírito Santo e ajudou a fundar
ra póstuma, um pastor querido de suas relações, que- outras casas. Tenho certeza de que também visitará o
ro associar-me a V. Exa, porque tenho certeza de que meu projeto Restaurando Vidas, em Belo Horizonte.
este pastor, como todos os outros, buscava sempre O que as pessoas precisam entender, nobre Deputa-
esvaziar o inferno e povoar os céus no grande minis- do, é que o trabalho que o pastor faz é aquele que as
tério de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando pessoas não conseguem ver. Já dizia Jesus a Tomé:
me associo ao seu discurso, quero dizer que a minha "Bem-aventurados aqueles que não verão e crerão".
homenagem é muito mais a V. Exa, que tem dado Quando V. Exa diz que ele ajudou a restaurar pesso-
exemplos magníficos a esta Casa, como por ocasião as, isso quer dizer que ele as ajudou a saírem das
da Presidência da CPI do Narcotráfico. drogas, que ele as ajudou a saírem da dor e do sofri-

a SR. MAGNO MALTA- Muito obrigado, Depu- mento com o remédio certo: mostrando que o homem
tado Simão Sessim. não tem resposta para os problemas do homem, mas
., . quando ele usa o remédio certo, Jesus Cristo, aí há

, Sr. ~~esldente, aproveito_este momento para d~- restauração. Parabéns a V. Exa por reconhecer o tra-
zer a f~mllla qu~ nesta hora nao vale o con~olo de dl- balho do pastor, e parabéns pelo trabalho que V. Exa
zer: ~ao chore, Isso,passa. Esse consolo nao vale. É faz. Só as mães e os pais daqueles drogados que V.
precIso chorar. Voces perderam um grande homem, Ex<' recebe e, depois de algum tempo, entrega restau-
que era carne da vossa carne e sangue do vosso san- rados sabem o valor do seu trabalho.
~ue. Épreciso chorar,porque perderam um consel~e- O SR. MAGNO MALTA _ Obri ado De utado
Iro, um homem revestido de uma envergadura de dlg- C b J 'I" g , p
nidade, porque o pastor Benedito Aurora pode ser in- a o u 10. .
c1uído no texto bíblico que trata dos homens grandes O Sr. Wanderley MartinS - V. Exa me concede
da Palavra, dizendo: "Estes são homens dos quais o um aparte?
mundo não era digno". O SR. MAGNO MALTA - Com todo o prazer,

Portanto, é preciso chorar e lamentar sem ques- Deputado. .
tionar a Deus, até porque Jesus nos ensinou na cura O Sr. ~anderley MartinS - Depu~ado Magno
do cego de nascença que não há por que no nosso Malta, ~ostana neste momento de me )unta.r à~ la-
vocabulário. Dizia ele: "As coisas acontecem para que mentaçoes pela perda d~ pasto! B?nedito. Digo ISSO
se cumpra a glória de Deus". com ?bsoluta certeza.da Importancla que teve o pas-

. tor nao só pela sua Vida, mas também pelo trabalho
Mas é h?ra ~e agradecer a Deus pela Vida que o realizado lá no Espírito Santo, assim como disse o

pastor Benedito viveu.. pelo exempl~ que ele deu, pelo Deputado Cabo Júlio, pois foi um homem que se dedi-
homem e companheiro que ele fOI para centenas e cou a restaurar vidas, a recuperar pessoas. E eu me
c~ntena~ de pes~oas que se restabeleceram pa~a a dirijo neste momento a V. Exa, parabenizando-o tam-
v~da. M~ls do que ISSO.: restauraram o caráter e, aCima bém pelo trabalho que realiza, recuperando pessoas,
diSSO, tiveram suas Vidas lavadas no sangue de Je- recuperando almas. Posso até me adiantar, e por isso
sus, na instrumentalidade desse homem de Deus. fiz questão de ocupar este microfone, e dizer que uma

Por isso, Sr. Presidente, é hora de agradecer a das almas que V. Exa recuperou foi a minha. Muito
Deus a vida que ele viveu. obrigado e parabéns.
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O SR. MAGNO MALTA- Muito obrigado, Depu· sentimento, sobre a violência neste País. Não tenho.
tado Wanderley Martins, pela manifestação e pela co- reafirmo, condições de fazê-lo neste momento, por-
r~gem de testemunhar aquilo que Jesus fez na sua que não me encontro emocionalmente pronto para
Vida. tal, mas encerro dizendo que a forma mais cruel e ig-

Sr. Presidente, na verdade, hoje tinha me prepa- norante de violência que vivemos neste País, neste
rado para tratar de assunto que reputo seja o mais exato momento, é a do apagão.
grave dos tratados nesta Casa: a violência. Porém, Muito obrigado.
não estou preparado emocion~lmente para isso, já O SR. SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, peço a
que estou tomado de um sentimento de saudade e palavra pela ordem
perda. Portanto, não me sinto à vontade para tratar de . .
tema de tamanha importância, mas o farei em outra O S~. PRESIDENTE (Themístocles Sampalo)-
ocasião. Tem V. Ex a palavra.

A mais bruta de todas as violências cometidas O ~R. SIMÃ.O SE~SIM (PPB - RJ. Pela ordem.
contra o povo brasileiro é o apagão, imposto a um Pronuncia o segUinte discurso.) - Sr. Pr~sidente, ~r".
país que tem necessidade de crescer para gerar em- e S:->. De~utados, acabo ~e chegar d? RIo de Janeiro,
pregos. A honra de um homem é seu trabalho. À medi- maIs precIsamente da Baixada Fluminense, bastante
da que as demissões vierem o Brasil se tornará uma preocupado com um problema de saúde pública que
fábrica de homens desonrad~s uma fábrica de mons- está ocorr~ndo na localidade conhecida como Gra-
tros. Depois, criarão verba no Orçamento para cons- ma: em Mlg~el Couto, no Municí~io d~ No~a Iguaçu,
truir presídios a fim de enjaular os monstros que o mUito parec~do co~ ? que tambe~ VlvenClamos, há
próprio País criou. Esse apagão vilipendia, cospe no meses, na Cidade vIzinha de Japen.
rosto dos menos favorecidos do Brasil. Imagino al- E.m Miguel Couto, já se contabilizam cerca de
guém de classe mais simples, que se sacrifica duran- dez óbitos sem que as autoridades médico-sanitárias
te trinta dias para receber um ou dois salários míni- tenham um diagnóstico exato da doença. A última víti-
mos, que comprou com sacrifício um microondas ou ma foi a jovem Sandra Vieira Alves, de 23 anos, mora-
um pequeno freezer, no sonho de poder fazer algo di. dora de Nilópolis, a nossa cidade natal. Sepultada on-
ferente para seus filhos, nem terminou de pagar as tem, ela apresentava quadro semelhante ao das pes-
prestações de 24 ou 36 meses e agora não pode usar soas que morreram no vizinho Município de Nova
esse equipamento e não se sabe quando poderá Iguaçu: febre, dores de cabeça e no corpo, acompa-
fazê-lo. nhado de náuseas e vômitos, além do aparecimento

O povo, quando é chamado, responde; quando de caroços na pele.
solicitado, diz presente, mas ausentes estão o Gover- A mesma situação aconteceu, tempos atrás, no
no, o Poder Público, as autoridades constituidas; de- Bairro São Sebastião, em Japeri. Na ocasião, cogi-
mitido deveria ser o Governo, que não diz presente. tou-se levar amostra de sangue para ser examinado

Esse apagão haverá de criar uma onda de cri- no exterior, mas até agora nenhum envolvido com o
mes muito séria, um exército de revoltados neste País problema deu notícia do resultado da pesquisa.
quando começarem a isolar os fios, quando as pesso- Até ontem à noite, o Secretário de Saúde de
as, ainda que com esforço, não conseguirem atingir a Nova Iguaçu, Sr. Gilberto Badaró, falava em pré-epi-
meta proposta por um Governo que passou seis anos demia de meningite. Segundo ele, já teriam sido con-
sem investir na área energética do Brasil. O problema firmados quatro casos da doença, três fatais, do tipo
não é a falta de chuva; não há relação com São Pedro, meningocócica, e um não-determinado. É possrvel
a relação é com a falta de investimento. Portanto, tere- que o Governo Municipal divulgue ainda hoje o laudo
mos neste País, Deputado Wanderley Martins, um com o resultado dos exames feitos em algumas víti-
turbilhão de revoltados, de pessoas tomadas de um mas fatais.
sentimento de ódio; teremos fábricas de portões fe- Pelo sim, pelo não, o certo, Sr. Presidente, é que .
chados e homens jogados na rua, presas fáceis para a doença misteriosa está levando os moradores da
os n~rcotraficantes, aqueles que se valem da miséria região ao desespero. O Governo de Nova Iguaçu não
alheia para passar seu produto com facilidade, ofere- descarta também a possibilidade de casos de leptos-
cendo um salário acima do estabelecido para a sobre- pirose e dengue entre as doze pessoas que morreram
vivência, e má, do cidadão brasileiro. recentemente em Miguel Couto.

Quero que Deus me dê a oportunidade de falar, Com isso, Sr. Presidente, muitos moradores da
ainda antes do recesso, com meu coração, com meu região já falam em abandonar suas casas e buscar re-
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fúgio junto a parentes e amigos. Ontem, por exemplo, Portanto, Sr. Presidente, é do nosso interesse
parentes de vítimas foram cobrar providências dos que o Ministério da Saúde interceda junto àquele
Governos Municipal e Estadual na Secretaria de De- povo desassistido, carente e sofrido, no sentido de
senvolvimento da Baixada Fluminense, onde também dar-lhe toda a cobertura necessária em defesa de sua
improvisaram manifestação pública.· vida e de sua dignidade.

Fatos como este, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- Muito obrigado.
putados, nos d~ixam basta~te apr~ensiv?s. Por .isso O SR. RENATO VIANNA - Sr. Presidente, peço
mes~~, encaml~haremos alnd~ hOJe pedIdo de ajuda a palavra pela ordem.
ao MInistro Jose Serra, da Saude, no sentido de que .
mobilize o órgão no Rio de Janeiro para socorrer O S~. PRESIDENTE (Themfstocles Sampalo)-
aquela gente sofrida, que já não sabe mais para Tem V. Ex a palavra.
quem recorrer. E, com certeza, o Exmo. Sr. Ministro O SR. RENATO VIANNA (PMDB - SC. Pela or-
da Saúde irá fazer o que for possível, a exemplo do demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"" e
que tem feito em situações semelhantes, para ajudar Srs. Deputados, aposentados de todo o País estão
a amenizar o sofrimento de centenas de famílias. mobilizados em campanha nacional, buscando apoio

Na verdade, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- da população ~a~~ a.aprovação de proj~to d: lei com-
dos, não é à-toa que temos defendido da tribuna des- ple~~ntar, de .1n~Clatlva popular. que dlspo~a sobre a
ta Casa maior empenho do Governo no sentido de se revlsao, repos.lç?O ~e val~res e ~an~te.nçao dos se-
investir maciçamente em projetos sociais neste País, ~uros da Pr~vldencla Socl~l: c~Ja p~lnclpal co~rança
voltados principalmente para a área da saúde pública. e que o reajuste da Prevldencla seja promovido na
Tenho dito sempre que o saneamento básico, por mesma dat.a ~ com o mesmo fndice para aposenta-
exemplo, é de vital importância para que o nosso povo dos e penslomstas.
possa desfrutar de melhor qualidade de vida. A campanha liderada pela Federação de Asso-

Todos aqui sabem que represento uma região, a c~ações e Oepartame~tos de Aposentados e Pensio-
Baixada Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro, mstas do Estado de Sao Paulo e desencadeada pelas
vulnerável a tudo o que há de ruim neste mundo, prin- enti~?des representativas dos 19, ?milhõ~s de inati-
cipalmente às doenças infecto-contagiosas. Exata- vos Ja está nas ruas, com seus abaixo-assinados, co-
mente por falta de recursos para sua infra-estrutura Ihendo apoio em oito Estados brasileiros, pois são ne-
sOcial. Lá, infelizmente, ainda se morre por falta de cessárias um milhão e cem mil assinaturas para que o
água potável, por causa de valas negras a céu aberto, projeto seja apresentado.
pela falta do tratamento do lixo, por falta de tratamen- A campanha em torno desse projeto lançada
to médico e de acesso à informação e à educação. em janeiro deste ano promoveu ato público no último

Só para termos idéia do que se passa com aquele dia 25 de maio, em São Paulo, prestigiado pela
povo sofrido da Baixada Fluminense, pesquisa promo- CNBB, e deve chegar a Brasília dias 14 e 15 de agos-
vida pela Prefeitura de Nova Iguaçu, no ano passado, to já com as assinaturas necessárias ( o equivalente a
classificou o Bairro Grama, este mesmo em que ocorre- 1% do eleitorado brasileiro) para caracterizá-lo como
ram as mortes misteriosas, como o de pior qualidade de projeto de iniciativa popular.
vida na cidade. São 4.532 pessoas, segundo a Secreta- Não é possível, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
ria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, vivendo, tados, que nossos aposentados sejam discriminados,
aliás, sobrevivendo sem saneamento básico e pavi- impondo-se ao valor de seus proventos dois pesos e
mentação, entre outros problemas. duas medidas. Agora mesmo, o reajuste de 19,21%

Entendemos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- aplicados ao salário mínimo não foi repassado às ape-
tados, que, em hipótese alguma, na virada do século sentadorias e pensões acima do piso de beneffcio que
e do milênio, o País pode andar na contramão dos fa- foram reajustados em apenas 7,76%. Ano passado, os
tos. E os números 'são cruéis e inaceitáveis. Vejam os reajustes foram de 11,03% e de 5,81 %, respectivamen-
senhores, por exemplo, que pelo menos 26 milhões te, e, levando em consideração a defasagem nos últi-
de pessoas no Brasil não dispõem de coleta de lixo mos quatro anos, observamos perda superior a 42%
domiciliar. O próprio IBGE diz que 49%, ou seja, a me- para quem percebe benefícios acima do piso. Se formos
tade dos 41,8 milhões de domicílios brasileiros não computar as perdas acumulados desde 1989, teremos
está ligada à rede coletora de esgotos, sistema consi- uma perda de aproximadamente 80%.
dera?o o mais ?deqLiado para evitar problemas ambi- Além da justa e legal isonomia pretendida, os
entals e de saude. aposentados lutam também pela volta ao pagamento
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dos benefícíos do 1E até o 5E dia útil de cada mês, tiçada categoria dos aposentados, sem limitar a capa-
pois, devido a alterações promovidas no calendário cidade de investimentos e oferta de serviços públicos,
de pagamento durante o Governo Collor, algumas ca- nem penalizar o já tão sobrecarregado contribuinte.
tegorias chegam a receber seus proventos no 16E dia Muito obrigado.
de cada mês, o que, convenhamos, é um absurdo e O SR. PASTOR AMARILOO (pPB - TO) - Peço
um desrespeito. a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

Outra batalha, Srs. Deputados, diz respeito à re- O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio)-
visão e atualização das pensões concedidas anterior- Tem a palavra V. Exa.
mente a ~ de dezembro de 1?91, o.que, de acord? OSR. PASTOR AMARILDO (PPB- TO.Pelaor-
com o pleito da Fap3sp, devera s~r fel~o atra~és da dl- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
ferença de percentual entre a leglslaçao da epoca e o apenas me congratular com o Pastor Samuel Câma.
percentual previsto no projeto que ora percorre o País ra, da cidade de Belém do Pará.

em busca de ade~o. " Nos últimos três dias, estivemos juntos festejan-
Tenho conSClenCla, Sr. PresIdente, de que a ta- do os 90 anos da Assembléia de Deus no Brasil,

refa ~e estabelecer a isonomia de prove~tosdos inati- quando cerca de 400 mil pessoas, no Estádio Man-
vos mdependentemente do_valor recebl.do, alé~ ~e gueirão, louvaram e adoraram o Senhor Jesus pelos
proceder às outras correçoes pretendidas, eXigirá 90 anos de Pentecostes no Brasil.
grande esforço de todos, especia!mente do Governo Agradeço ao Governador do Estado do Pará e
que tem argumentado à exaustao que. o ch~mado ao Prefeito da Capital a decretação do feriado de 18
gasto com os aposentados ameaça o ajuste fiscal e de junho para homenagear a Igreja Assembléia de
que, sem uma solução até o ano de 2003, este déficit Deus.
deve, radicalmente, limitar os investimentos. Muito obrigado Sr. Presidente.

M.até~ia publica~a pelo jornal o Est~do de S. Pa- O SA. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _
ulo, ~o miclo deste mes, reconhece qu~, no caso dos O pronunciamento de V. Exa, nobre Deputado Pastor
servIdores, por exemplo, o buraco é tao grande que, Amarildo será recebido
somados os números de todos os Estados, o Brasil O SR ÁTILA LINS _ S P 'd t _
precisará gastar mais de R$ 316 bilhões para pagar a I I' d r. resl en e, peço a pa

t· . t' . 't t . f' d 'd avra pe a or em.a IVOS, ma IVOS e penslonls as a e o Im e suas VI as, , .
valor equivalente a quase duas vezes o Orçamento O s~. PRESIDENTE (Themfstocles Sámpalo)-
da União para este ano, de R$ 180 bilhões". Casos Tem V. Ex a palavra.
como o que ocorre no Rio Grande do Sul são de extre- O SR. A.T~LA LINS (Bloco/PFL - ~M. Pela or-
ma gravidade, pois, pasmem, dos 75,5% da receita Ií- demo ~em revlsao d~ orador.) - Sr. ~r~sldente, a~re-
quida gastos com a tolha, mais da metade destina-se sen~o a Mesa requen~ento ao Sr. MInistro da Saude
ao pagamento de aposentados e pensionistas. pedindo a S. Exa.qu~ Informe a esta Casa, Estado por

Por isso tudo, Sr. Presidente, e diante da proxi- Estado, os MU~I~rplos contemplados com recursos
midade do advento a esta Casa do projeto de lei corn- extra-orçamentanos no exercícIo ~e 2000. .
plementar de iniciativa popular que visa fixar em defi- O S.R. PRESIDENTaE (Thernlstocles S8:~pal?)-
nitivo a reposição dos valores dos seguros sociais O requerrmento de v.. Ex , nobre Deputado At/la ~Ins,
dos aposentados e pensionistas da Previdência Soci- de ~cordo com o Regimento Interno da Casa, sera re-
al, além de outras correções, precisamos redobrar cebldo.
nossos esforços no sentido de encontrar as fórmulas O SR. DA. HELENO - Sr. Presidente, peço a pa-
indispensáveis ao equacionamento de tão grave pro- lavra pela ordem.
blerna. As próprias entidades representativas dos ina- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) -
tivos estão propondo como fonte de custeio a criação Tem V. Exa a palavra,
de loterias destinadas especificamente para esta fi- O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Pela ordem.
nalidade, o financiamento de títulos das dívida pública Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. De-
ao setor privado e a cobranças de dívidas ativas pre- putados, ao assumir a tribuna desta Casa, gostaria de
videnciárias. dizer que o meu Município de Duque de Caxias, no

É necessário que esta Casa promova com ur- Estado do Rio de Janeiro, se orgulha em possuir, no 4°
gência o mais amplo debate em torno deste tema, vi- Distrito de Xerém, o Campus Tecnológico do Inmetro.
sando encontrar a diffcil saída para este intrincado Graças ao alto nível dos seus equipamentos,
quebra-cabeças, solução esta que contemple a injus- comparados aos melhores do mundo, o Inmetro fez
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com que nosso Munidpio ficasse conhecido como a plantado, através da rede tecnológica, com o apoio da
"Capital da Metrologia". Isso deveu-se, principalmen- Firjan.
te, ao dinamismo desenvolvido após ter assumido o Falar do Inmetro é lembrar das atuações sem-
cargo de Presidente daquele órgão o Dr. Armando pre brilhantes do Ministro Alcides Tápias, que detém,
Mariante. sob seu controle esse órgão que tem no Dr. Armando

Há de se destacar, também, que o Inmetro vem Mariante seu presidente - um homem de valor e dig-
tomando um grande impulso com atuações, inclusive no de reconhecimento.
na área de informações ao público. Recentemente, Nossos parabéns ao Inmetro, aos técnicos, fun-
uma pesquisa de satisfação realizada sobre o Inmetro cionários e demais participantes dessa premiada au-
mostrou resultados muito interessantes. Um deles é tarquia, digna de grandes elogios por parte do Gover-
de que o percentual entre os consumidores finais que no Federal!
já assistiram a algum tipo de programa de televisão Em Duque de Caxias, pelo seu alto grau de pro-
que transmitisse informações referentes à qualidade fissionalidade, o Inmetro sem eclipsar ninguém, fez
de produtos, é de 65%. Desses, 45% conhece o Inme- com que o Municfpio se tornasse "a capital da metro-
tro e sabem o que ele faz, e 75% confiam no Instituto. logia". Parabéns Inmetro! Nossos parabéns, uma vez

Mas o Inmetro não pára. Recentemente, o Ex'"° mais, ao Dr. Armando Mariante e a toda sua equipe.
Sr. Presidente da República, Fernando Henrique Car- Sr. Presidente, convido todos os Srs. Deputados
doso, entregou o troféu de premiação ouro do "Prê- que compareçam à Olimpíada do Conhecimento, que
mio Qualidade do Governo Federal" ao Inmetro; sen- se realiza no Parque da Cidade, em Brasília. Cheguei
do esta, portanto. a única autarquia federal até agora de lá há pouco e registrei com emoção standard de
a conquistar esse destaque. mutilados e deficientes operando computadores nas

O prêmio qualidade do Governo Federal é uma mesmas condições que uma pessoa normal. É o nos-
das ações estratégicas do Programa de Qualidade do so retrato, um "Avança Brasil"!
Serviço Público. A finalidade da promoção é de reco- É uma das facetas que o Senai está oferecendo.
nhecer as organizações públicas qL!e tenham quali- O País está crescendo e, às vezes, não reconhece-
dade e gestão comprovadas. A avaliação é feita por mos isso, tampouco divulgamos o seu trabalho. Essa
uma banca examinadora que analisa as candidaturas festa, uma das maiores do Brasil, está sendo realiza-
com base no modelo de gerência de qualidade. O da no Distrito Federal. Anteriormente era realizada
Conselho é formado, em sua maioria, por empresári- em cada Senai. Hoje está-se descortinando para to-
os do setor privado, não havendo qualquer interferên- dos nós outros. Precisamos assistir a esses eventos e
cia do Governo. registrá-los, para que cada brasileiro passe a amar

Existem outras informações sobre o Inmetro. mais ainda o Brasil.
Por exemplo: o aprimoramento constante dos seus Parabéns ao Senai e aos promotores pelo ge-
técnicos (cerca de oitenta), da rede nacional da me- renciamento e realização do evento. O Brasil está de
trologia legal, que estão fazendo um treinamento de fato na frente!
fiscalização e teste de desempenho dos extintores de
incêndio. Esse treinamento vai até setembro e tem Era o que tinha a dizer.
como objetivo atualizar os funcionários na fiscaliza- O SR. PRESIDENTE {Themístocles Sampaio)
ção dos extintores de incêndio, uma peça que nos - Convoco os Srs. Parlamentares que estejam em
acompanha no dia-a-dia de nossas vidas. seus gabinetes, em Comissões ou nas dependências

Outra boa noHcia sobre o Inmetro diz respeito da Casa, que venham a plenário, a fim de que possa-
ao Projeto Norte-Qualidade, para fomento das ques- mos iniciar a Ordem do Dia.
tões da qualidade e da avaliação da conformidade na O SR. PRESIDENTE (Themrstocles Sampaio) -
Região Norte. Esse projeto foi apresentado inicial- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado
mente no Amapá, mas outros Estados do País terão Silas Câmara.
também a oportunidade de conhecê-lo. O SR. SILÃS CÂMARA (PTB - AM. Pela ordem.

No nosso Estado do Rio de Janeiro o convênio Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho à tri-
assinado em fevereiro entre o Inmetro e o Sebrae Na- buna hoje fazer coro com os Deputados que se mani-
cional começa a dar seus primeiros resultados. Em festaram anteriormente sobre o grave prejuízo que o
maio o Sebrae do Estado do Rio de Janeiro aderiu ao apagão vem causando à Nação brasileira por falta de
convênio, ocasião em que o bônus metrologia foi im- investimentos no setor energético.
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Falarei sobre a Região Norte, particularmente o O SR. MANOEL SALVIANO - Sr. Presidente,
Estado do Amazonas. peço a palavra pela ordem.

É muito importante enfatizar que nosso Estado O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
- onde energia elétrica era gerada pela antiga Com- Tem V. Exa a palavra.
panhia Energética do Amazonas (CEAM), maior par- O SR. MANOEL SALVIANO (PSDB - CE. Pela
que de produção independente do mundo, com 98 ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-
sistemas isolados gerando energia para o interior do dente, Sr'lS e Srs. Deputados, vivemos momentos de
Estado - vem sofrendo apagões há muito tempo. angústia e muitos instantes de inquietação. No Brasil

Dói saber da falta de atenção do Governo Fede- são propostas questões da maior relevância, mas cu-
rai com relação ao problema por ele próprio gerado e jas soluções, se forem impensadas, podem ter as
pelo fato de não ter investido no setor energético. mais graves conseqüências para a vida nacional. Do
Conseqüentemente, não há desenvolvimento na Re- ponto de vista internacional, presencia-se uma época
gião Norte, particularmente no Amazonas, conside- de violências e de execrável política de fatos consu-
rando que, sem energia, indústrias não se instalam, mados. É neste instante que precisamos de Cristo, da
empresários não realizam investimentos. visão de Cristo, da permanência de Cristo entre nós.

Por esta razão, o Estado do Amazonas, com 62 Estamos vivendo um tempo presente em que se
Municípios, é o único que depende única e exclusiva- chocam o coletivismo e o individualismo, em que se
mente de repasses constitucionais. Tudo isso torna atritam o liberalismo político com os impositivos ne-
aquela população totalmente dependente de recur- cessários à ordem social, à hierarquia e à disciplina.
sos do Governo Federal. Inclusive, há de se louvar Como encontraremos a linha justa, a linha perfeita do
aqui esforços do Governador, Dr. Amazonino Men- equilíbrio? Se avançarmos demasiadamente para um
des, que recentemente investiu R$533 milhões no ín- lado, poderemos cair em erro grave contra a humani-
terior do Estado em diversas áreas. Trata-se de obras dade, contra o homem, contra a sociedade, contra a
nos setores de infra-estrutura, saúde, educação, as- Nação.
sistência social e abastecimento. Jesus Cristo trouxe-nos a linha perfeita do equi-

Sr. Presidente, o Governador do Estado dá verda- Ifbrio. Todos os filósofos, principalmente no século
deira lição à Nação brasileira com relação às desigual- XIX, quiseram dar-nos soluções práticas, eficientes e
dades regionais. Distribuiu a todos os Municípios do definitivas para os problemas de que lhes falei. Do
Amazonas, como mencionei, mais de R$533 milhões mesmo modo, todos os sociólogos, polfticos, pensa-
para melhoria da qualidade de vida da população. dores e economistas. Entretanto, a que chegamos?

É verdade que a ciência alcançou extraordinári
Para que V. Ex·· tenham idéia, o Governo Fede-

ral destinou este ano investimentos na ordem de os avanços, mas não resolveu os problemas huma-
nos, porquanto sendo ela serva do homem, da sua in-

R$40 milhões para que o parque energético do Esta- teligência, da sua capacidade de discernir, quis tor-
do fosse revitalizado, recurso insuficiente para manter nar-se senhora. Finalmente a própria ciência subordi-
o que já existe em boas condições de funcionamento. nou-se à técnica, e vivemos numa época de paganis-

A Companhia Energética do Estado do Amazo- mo, criando novos deuses para suprir as deficiências
nas solicitou complementação de verba no valor de do nosso mundo interior. É neste momento que nós,
R$122 milhões. Daí por que utilizo o espaço da tribu- com a tradição cristã brasileira, devemos ter os olhos
na para fazer apelo ao Governo Federal e ao Ministé- . voltados para Cristo, que esteve presente conosco
rio de Minas e Energia, no sentido de que dêem ao desde o início de nossa nacionalidade.
Estado do Amazonas a atenção necessária. Fala-se Nesse contexto, Sr. Presidente, de incompreen-
de redivisão territorial, em face das guerrilhas exis- sões e de absoluta falta de solidariedade, mas dentro
tentes na Colômbia, no Peru e na Bolívia e da expan- do espírito das comemorações do Jubileu dos 2000
são do narcotráfico. anos do nascimento de Jesus Cristo, em comunhão

Sr. Presidente, é preciso que o Governo Fede- com o Congresso Eucarístico Nacional, em Campi-
ral, ao invés de pensar em dividir o Estado do Amazo- nas, São Paulo, é que foi realizado o 2° Congresso
nas e instalar mais dois territórios, destine-lhe recur- Eucarístico Diocesano, no período de 10 a 17 de ju-
sos para que ele possa se desenvolver com aquele nho, com a participação de toda a comunidade católi-
povo aguerrido, responsável e trabalhador, o qual pre- ca da Diocese do Crato, no Ceará.
cisa apenas de um gesto de boa vontade. A abertura oficial do Congresso ocorreu no dia

Era o que tinha a dizer. 10 de junho, às 9h, com a missa celebrada na Cate-
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dral de Nossa Senhora da Penha, sob a Presidência O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
do Bispo Diocesano D. Newton Holanda Gurgel, que Tem V. Exa a palavra.
contou ainda com a participação do Coordenador da O SR. WALDOMIRO BARANCELLJ
Pastoral Diocesana, Padre Francisco Edmilson Neves FIORAVANTE (PT - RS. Pela ordem. Sem revisão do
Ferreira, de vigários forâneos, seminaristas, religio- orador.) - Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Deputados, en-
sos e de toda a comunidade católica da região do ca- contra-se na pauta da Casa, devidamente aprovado
riri cearense. em todas as Comissões, projeto de lei que dispõe so-

Mais uma vez, Sr. Presidente, assistimos como- bre legislação trabalhista, concedendo também aos
ventes exemplos de fé, em que a figura de Cristo se motoristas de transporte de cargas, de ônibus, de tá-
consolida como o único caminho para a paz. A devo- xis e particulares o direito de receber adicional de pe-
ção cristã do povo caririense ficou evidenciada pelo riculosidade no percentual de 30% sobre o valor da
verdadeiro espetáculo de religiosidade e veneração à remuneração.
presença de Cristo. Observa-se, então, que as guer- Quero destacar que a atual legislação trabalhis-
ras instaladas no coração de importantes nações são ta garante esse direito ao serviço perigoso apenas
contrastes com as pregações de fé e esperança num para aqueles que laboram próximos a inflamáveis, ex-
futuro mais promissor das populações residentes no plosivos, redes de energia elétrica de alta tensão. A
sul do Ceará. meu ver, esse adicional de periculosidade, que visa à

O encontro, Sr. Presidente, foi festivamente en- garantia de determinado valor ao trabalhador que dia
cerrado no último domingo, no Parque Ecológico de a dia fica exposto ao realizar as funções de seu traba-
Juazeiro do Norte - obra, aliás, construída quando lho, correndo risco de vida, deveria ser estendido aos
estivemos à frente da Prefeitura Municipal -, com a profissionais do trânsito.
presença de aproximadamente 30 mil pessoas, reu- Não há dúvida de que um dos trabalhos mais peri-
nindo as 44 paróquias que integram a Diocese do gosos neste País, que mais tem levado pessoas a aci-
Crato. dentes fatais, é o executado no trânsno. Infelizmente,

Deixo também registrada a manifestação de mi- em nosso País, os motoristas de caminhão de carga tra-
nha homenagem a D. Newton Holanda Gurgel, Bispo balham em jornada de dez a catorze horas por dia; os
da Diocese do Crato, não só pela sua ativa participa- motoristas do transporte coletivo, bem como os traba-
ção no Congresso, mas principalmente pelo trabalho Ihadores que dirigem táxis, circulam pelas cidades num
desenvolvido ao longo dos anos no exercício de suas trânsito extremamente difícil e complicado.
elevadas funções. No momento em que D. Newton se A fixação desse adicional de periculosidade leva
despede da Diocese, sou igualmente intérprete do em consideração apenas os critérios previstos na le-
povo da região do cariri no agradecimento aos rele- gislação e infelizmente não beneficia os trabalhado-
vantes serviços prestados à comunidade católica ali res que operam nesse importante setor.
resid~nte. No decu~s~ do tempo foi el~ o grande res- Esse importante projeto está tramitando na
p~nsav~1 pelos m~ls Importantes ~ovlmentos pasto- Casa. Vamos pedir apoio aos Parlamentares dos di-
rals: deixando aSSinalada no coraç~o de todos.a m~r- versos partidos no sentido de trazê-lo com urgência
ca Inconfundível de sua ~ersonalldade de cldadao ao plenário, para ver se conseguimos aprová-lo, por-
exemplar e de sacerdote VirtuoSO. que efetivamente corrige uma distorção legislativa,

Por último, regozijo-me com os membros da uma injustiça contra os trabalhadores desse impor-
Comissão Central do 20 Congresso Eucarístico - Pa- tante setor da economia brasileira.
dre José Alves de Oliveira, Presidente; Monsenhor Sr. Presidente durante todo o Governo Fernan-
João ~osco ~s,!,eraldo Cartaxo, ~igário Geral; Padre do Henrique Card~so, os trabalhadores brasileiros
FranCISCo ~dlmllson Neves Ferreira, Coor~enador d,a não tiveram uma legislação que melhorasse sua qua-
~astoral Olocesana - e~om toda a c~munl~ade cato- Iidade de vida e suas condições de trabalho. Ao con-
IIca cearense, que reafirmaram sua Inabalavel fé na trário, implementou-se um processo de violência, de
palavra daquele ~u.e, pregado na cruz, d~rramou seu destruição das conquistas dos trabalhadores, com a
sangue para redimir as culpas da humanidade. flexibilização das relações do trabalho e uma política

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. no sentido de retirar dos trabalhadores direitos con-
O SR. WALDOMIRO BARANCELLI quistados.

FIORAVANTE - Sr. Presidente, peço a palavra pela Sr. Presidente, aprovar um projeto dessa natu-
ordem. reza, que venha a melhorar a vida do trabalhador, é
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uma maneira de esta Casa demonstrar que também mais uma vez, deixa essas crianças sem os recursos
está preocupada com os trabalhadores brasileiros. necessários.

Era o que tinha a dizer. Além disso, há também o desmonte do ensino
Muito obrigado. médio, pois,não tem havido recursos para investimen-

. tos nesse nlvel de formação de nossos adolescentes,
O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, mas querem construir cadeias, que não são soluções

peço a palavra pela ordem. para os problemas do País. Precisamos de recursos
O SR. PRESIDENTE (Themístocles sampaio) - para a educação, para a formação da criança e do

Tem V. Exa a palavra. adolescente. Precisamos de mais 3% do PIB, apenas,
Antes, porém, esta Presidência convoca os Srs. em dez anos. Mas nem isso o Governo Fernando

Deputados que estiverem em seus gabinetes a se di- Henrique Cardoso fez!
rigirem ao plenário para iniciarmos a Ordem do Dia. Estamos sempre assistindo às justas reclama-

O SR. GILMAR MACHADO (PT _ MG. Pela or- ções do.s Srs. Deputa~os com relação à se~urança e
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e ~ energia, mas o PreSidente Fernando Hennque con-
Srs. Deputados, o que me traz a esta tribuna é o Plano tlnua de c~st.as para este ~aís, estando a querer ape-
Nacional de Educação. Amanhã será promovido de- nas su~e.ravlt para pagar.Juros. _ .
bate durante o qual examinaremos os nove vetos que _ Iniciamos agora a dlscussao da LDO na Comls-
o Presidente Fernando Henrique Cardoso apôs ao sao de Orçamento, mas o que este Governo quer é
plano votado por esta Casa e pelo Senado Federal. superávit para pagar juros. Ele não quer recursos

S b
- é I d para investir na área da educação nem para aumentar

a emos que nao era nem o p ano os nos- , . "
h

. f t d d . o safano mlnlmo ou para melhorar as estradas, que
sos son os, mas e ru o e um acor o que previa es·t-o m ve o h I

rt d ' d d - , a u a rg n a.apo e e recursos para a area a e ucaçao nos pro- . .
ximos dez anos - sairíamos dos 4% do PIB gastos em . Estamos aquI mais uma vez para p.rotestar e pe-
educação para aproximadamente 7%, ao longo de dlr ~ es!a Ca~a, que votou o Plano N.aclonal de Edu-
dez anos. Infelizmente, a área econômica e o Gover- caça0, Inclusive num acordo com a Llderan~a do Go-
no tucano chegaram à conclusão de que educação vemo, que. derrubemos os_ vetos ~o PreSidente ao
não é prioridade e que nos próximos dez anos não PlanoNaclonal.de Educaçao. Precl~mos de recur-
haverá necessidade de aumentar gastos com educa- sos para garanti! novamente que as cnanças ~ossam
ção. Não há vontade nem interesse em investir em t~r acess? ~ pre-escola, para ~elhorar o ensino mé-
educação, área fundamental para o desenvolvimento ~Ioí e, pnnclpalmente, o supenor, sucateado neste
do Brasil. a s. .

. . Este é o reclamo que viemos fazer. Conclama-
Dlscor?amos frontalm.e~te do PreSidente Fer- mos todos os Srs. Deputados a que façam um investi-

nando He~nque e de se~ Ministro Paulo Ren~to S~u- menta neste País, para tanto derrubando os vetos a
za, que onentou o ~resldente a vet~r esse flnancla- fim de que tenhamos mais recursos, garantindo a
mento ao Plano NaCIonal de Educaçao. educação do nosso povo.

Nós, ligados à educação, não podemos continu- O S 'Th l t'S . § 2° d. r . t d t t f . r. "em,s oCles ampalO, o
ar a assls Ir passlvamen e ao esmon e que em so n- artígo 18 do Regímento Interno, deíxa a ca-
do essa área por parte do Governo Federal: todos os d' cf, 'd A ' é d I

A'" eira a pres/ enc/a, que ocupa a pelo
recursos tem Sido destinados ao ensino fundamental. SE' B . 30 S I f d S fá .
Não somos contrários a investimentos no ensino fun- r. mo acc/, up en e e ecre no.
damental, mas já não é possível tolerar o descaso, O SR. EULER MORAIS - Sr. Presidente, peço a
em âmbito nacional, com as pré-escolas. Crianças de palavra pela ordem.
quatro a cinco anos não têm onde estudar. Ou os pais O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. EXS a
as colocam em escolas particulares ou não têm onde palavra.
deixá-Ias. O SR. EULER MORAIS (PMDB - GO. Pela or-

Segundo dados divulgados este ano pelo IPEA, demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
instituto do próprio Governo, as crianças que freqüen- te. SI""" e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para
tam a pré-escola repetem menos e abandonam me- agradecer o apoio dos membros das Comissões de
nos a escola. Infelizmente, o Governo não consulta Meio Ambiente, Educação e Constituição e Justiça
seus próprios números no momento de destinar re- para o Projeto de Lei n° 1.077/99, de minha autoria,
cursos à educação. O Plano Nacional de Educação, que cria a área de preservação da Bacia do Rio Ara-
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guaia. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ecossistemas, e provoca conflitos e sobreposição de
ontem, dia 12 de junho de 2001 , a proposta por unani- ações dos órgãos ambientais.
midade. Como tramita na Comissões em caráter ter- O projeto aprovado pela CCJ prevê ainda a for-
minativo, o que dispensa a apreciação pelo plenário, malização de um pacto de gestão compartilhada e o
o projeto agora vai para o Senado. envolvimento das comunidades ribeirinhas nas ações

O PL torna toda a bacia do rio nos Estados de e campanhas promovidas pelo Poder Público, por
Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará área de preser- meio de comitês municipais.
vação ambiental. O projeto aprovado ordena e cria É um modelo de gestão inédito no Pafs e, ao
mecanismos de estfmulo para o turismo ecológico, a mesmo tempo, capaz de proporcionar os meios para
pesca esportiva, as atividades científicas e compati- o cumprimento dos compromissos ambientais do
biliza as atividades econômicas com a conservação Pafs, em especial, os da Agenda 21. O Araguaia será
ambiental. O objetivo é garantir a preservação da fau- o primeiro rio-parque do País e poderá nortear a cria-
na e flora da região e assegurar a sustentabilidade da ção de áreas semelhantes em outras regiões.
ação humana. Era o que tinha a dizer.
. D?pois de sancionada a lei, ~ ~rea d~e abra~g~n- O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,

cla sera regulament.ada ~ a admlmstraçao sera feita peço a palavra pela ordem.
por um conselho deliberativo, composto por represen- . .
tantes do Ministério do Meio Ambiente, dos Estados e O SR. PRESIDENTE (Emo Baccl) - Tem V. Exa a
Municfpios da região e de organizações governamen- palavra.
tais e não-governamentais. O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.

O projeto que começa a ser apreciado pelo Se- ~ela ordem. Pronuncia o seguinte disc,u~so.) - Sr. Pre-
nado no segundo semestre, prevê a aplicação de me- sldente, ~ra~. e.Srs. Depu~~dos, ~ de~ldla do G.over~o
didas legais para assegurar as ações de preservação em ,relaçao a crise enefg~tlca. ha ~UitO anunCiada, Já
e evitar o exercfcio de atividades que provoquem de- esta pr~v~?nd.o um pengoso efeito cascat~. Est~-
gradação ambiental. Serão criados também mecanis- mo~ na Iml.nencla d: u~ colapso no~ setore~ fln?n~el-
mos legais para incentivar a criação de reservas parti- ro, ~ndustnal~ economl~o : trabalhrsta._As rndustrras
culares em propriedades localizadas na região do estao anunCIando deml~soes e elevaçao dos .preço~

rio-parque e serão proibidas, em uma faixa de trinta dos produtos e ?OS S:rvIÇOS, o que provocará mclusl-
quilômetros de cada margem do Rio Araguaia, ativi- ve aumento da mflaçao.
dades poluentes ou ambientalmente degradantes, a A Associação Comercial de São Paulo realizou
exemplo de indústrias, obras de terraplanagem, di- uma pesquisa no Estado, onde foram entrevistadas
ques e abertura de canais que possam ameaçar a 573 empresas, sendo 401 microempresas; 68% das
vida silvestre, provocar poluição das águas, assorea- indústrias prevêem que vão demitir funcionários; 36%
mento ou outros danos. dos comerciantes também reduzirão seu quadro de

No zoneamento ecológico-econômico e no pla- pessoal, e no setor de serviços 35% anunciam a mes-
no de manejo do Rio-Parque Araguaia também serão ma medida.
delimitadas áreas nas quais a pesca só será admitida As microempresas são as que mais sofrérão,
na modalidade pesque-solte. As unidades de conser- sem dúvida, pois praticamente não possuem capital
vação já existentes serão mantidas e a fiscalização de giro para se adaptar às medidas, trocando os aqui-
será exercida pejos órgãos integrantes do Sistema pamentos.
Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA. Sessenta e seis por cento das indústrias espe-

A falta de uma política ambiental consistente ram uma elevação de preços por causa da falta de
para a bacia hidrográfica do Araguaia tem provocado energia; por outro lado, os consumidores tendem a
danos consideráveis, alguns de difícil reparação,so- comprar menos; 25% das indústrias vão reduzir o ho-
bretudo pelo desconhecimento técnico quanto a me- rário e a produção; apenas 15% possuem gerador
Ihor forma de ocupação das áreas de Cerrado. E o próprio.
Araguaia apresenta um modelo particular de transfor- Em São Paulo, as exportações também ficarão
mação espacial, ao contrário dos outros rios brasilei- prejudicadas. A indústria de papel deverá cortar 2.477
ros, com ocupação predominante nas nascentes. postos de trabalho nos próximos meses, acarretando

O modelo de preservação atual pune o proprie- uma redução de 16,8% na produção, o que significa
tário rural com um ITR que beira o confisco, provocan- 351 mil toneladas a menos e uma queda de 180 mi-
do um desmatamento acelerado em importantes Ihões de dólares nas exportações, o que é um absur-
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do. Essa informação foi enviada pela Associação Bra- do eludir o debate dos dramáticos problemas que o
sileira dos Fabricantes de Celulose e Papel - nosso País está vivendo.
BRACELPA ao Ministro Pedro Parente e ao Presiden- Refiro-me à chamada miniconstituinte - como
te do BNDES, Francisco Gros. se Constituinte pudesse ser "mini"! Como se mini-

Em Minas, a Companhia Energética de Minas constituinte fosse algo que pudesse ser deliberado
Gerais - CEMIG deixará de investir cerca de 200 mi- por um plenário que, de um momento para outro, re-
Ihões de reais, com possível adiamento dos projetos solve assumir poderes que não tem para submeter
de transmissão de energia. Serão mantidos, por sua parcelas da Constituição à possibilidade de mudança
prioridade, os do setor de geração de energia. Haverá por voto de maioria simples! Isso é uma grande falá-
uma inevitável diminuição de receita da companhia. cia, uma grande cretinice parlamentar, recuperando o

Em Natal, os produtores de frutas tropicais do con?~ito de um pensador ~evolucionário. Uma 9,Ya~de'
Rio Grande do Norte vêem a possibilidade de demitir ~retmlc~ ~arlame~tar, repito. O processo constlt~mte

de 30 a 40 mil trabalhadores, para conseguirem as- e algo S~~IO dem~ls ~ara ser trata~o com opo~unJsmo
sim reduzir o consumo de energia elétrica em 20%. de o~aslao, do tipO va".l0~ arranjar u~ motivo qual-
Esse Estado é o primeiro produtor nacional de melão quer' . O processo constlt~lnt~, n? mais das vezes, é
e foi responsável, no ano 2000, por um faturamento produto d: uma. ruptura Institucional. É pr~duto de
de 25 milhões de dólares em exportações. O Rio uma pressao social que e~ta~elece a necessidade de
Grande do Norte corre o risco de perder sua posição mudança da ordem constitucional no seu todo.
no mercado produtor de frutas. Se é para tratar da reforma tributária porque não

Todos os Estados estão correndo grandes ris- se consegue o quor~m qualificad.o de 308 Parlamen-
cos com a diminuição da produção industrial, as de- ta!es, o problema nao será s?'uclonado com a red~-
missões inevitáveis a alta dos preços e a retração do çao do quorum. A verdade e que todo o mundo diz
mercado' . que quer reforma tributária, só que cada um defende

. . um interesse. Há os que querem a reforma tributária
A área médIca poderá ser e~re~amente ~fet~- para aumentar o nível de liberalização, desregula-

da, se forem tomadas ~~sas.medldas .Irresponsav~~s. mentação e isenção para o grande capital; há os que
Segundo dados do ~'nJsténo. da Sau?e, na Reglao pensam a reforma tributária ao contrário, transfor-
Sudes!e apenas 43}1o das unidades tem geradores. mando o Imposto de Renda na questão essencial da
No Pais o percentual é de 15%. discussão, defendendo a progressividade, a cobran-

O Governo até agora foi omisso em relação à ça de quem tem altos rendimentos, e o alfvio para
saúde, que é uma área absolutamente prioritária e quem vive de baixos salários. Mas não se chegará ao
essencial. A ocorrência de um apagão no momento acordo com redução de quorum; vai chegar-se a
seria o caos na área médico-hospitalar. Isso tem que acordo com a pressão social, com o debate aberto.
ser levado em consideração com tremenda urgência. Outro assunto é a regulamentação do sistema

Passado o primeiro momento do impacto das financeiro; hoje inclusive temos reunião da Comissão
medidas emergenciais, o Governo deveria repensar Especial que discute a lei complementar. Todos que-
seus critérios de racionamento, flexibilizando as re- rem a regulamentação do sistema financeiro, muito
gras e permitindo que cada Estado-membro promova .embora eu considere que o art. 192 da Constituição
medidas compatfveis com suas peculiaridades, evi- Federal já é um produto fechado, completo e definido
tando o comprometimento de suas economias. daquilo que deveria sera norma de relação do Estado

Era o que tinha a dizer. com o sistema financeiro. Mas se estabelece uma lei
. complementar para regulamentar o artigo e, na ver·

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a dade, todo o encaminhamento por parte da base de
palavra pela ordem. sustentação do Governo, atendendo às demandas do

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Ex" a Ministério da Fazenda, é no sentido de destruir aquilo
palavra. que ainda permite algum grau de controle sobre a agi-

O SR. MILTON TEMER (PT - AJ. Pela ordem. otagem legalizada, que é o que fazem hoje os bancos
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. privados no Brasil à custa do tftulo da dívida pública.
Deputados, o que me traz à tribuna hoje é mais uma Então, objetivamente, o problema do Brasil não
surpreendente sugestão de discussão na Câmara, se resolve por miniconstituinte. Eu quero uma Consti-
noticiada recentemente pela imprensa, dentro desse tuinte produto de uma pressão social substantiva, por
espírito de - entre aspas - "agência positiva", tentan- conta da eleição de um Presidente que represente a



É bom esclarecer para o Brasil que uma CPI tem
tempo determinado de vida, e a CPI do Narcotráfico
extrapolou esse tempo. Ela durou mais de um ano. Ela
trabalhou combatendo o narcotrático de cima para
baixo, e não de baixo para cima; ou seja, enquanto a
Polícia combate o usuário, o pequeno e o médio trafi
cante, a CPI iniciou de modo inverso; por isso trouxe
resultado.

O Brasil não sabe que um quilo de pasta pura de
cocaína, que pode ser transformada em dois ou três
quilos do produto, custa aqui ao lado, na Bolívia ou na
Colômbia, cerca de mil dólares. Quando atravessa a
fronteira e chega ao Brasil, essa mesma pasta passa
a custar, em alguns locais, aproximadamente 10 mil
dólares. Chegando aos Estados Unidos, o preço pas
sa para 40 mil dólares; na Noruega custa 60 mil; no
Japão, quase 100 mil dólares. Por isso, o narcotráfico
tem um alto poder de corrupção.

Foram indiciados desembargadores, juizes e
várias autoridades. No Amapá descobrimos que o di
nheiro do narcotráfico era lavado no Tribunal de Con··
tas do Estado. O narcotráfico consegue penetrar em
todas as esferas. O montante financeiro que manipula
no nosso País é maior do que o PIB da França. Por
tudo isso é necessário que o Ministério Público, que ja
recebeu esses autos, continue investigando os casos.
Esse trabalho não pode parar.

A luta contra o narcotráfico tem que ser diuturna.
Os poderes constituídos deste Pais têm de dar as
mãos, nesse sentido.

Descobrimos que em algumas partes deste
Pais juízes que condenavam traficantes à prisão em
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mudança, eu diria quase a qualificação antagônica O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exaa
desse modelo perverso ao qual estamos submetidos, palavra, de acordo com a lista de inscrição.
um modelo que vive arrotando uma estabilidade ab- O SR. CABO JÚLIO (Bloco/PL - MG. Pela or-
solutamente sem sentido, na medida em que o preço demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"" e
dessa estabilidade inflacionária foi o desmonte do Srs. Deputados, durante o ano de 1999 e parte do ano
Estado, a transferência de 38% do PIB, que pertencia de 2000 o Brasil acompanhou atônito o trabalho da
ao conjunto da Nação para a mão de capitalistas pri- CPI do Narcotráfico.
vados, especialmente banqueiros, que se apropria- A cultura existente no Brasil é a de que CPI não
ram das empresas privatizadas. leva a nada, que termina sempre em pizza. Por mui-

Enfim, é dentro desse quadro que temos de rací- tos lugares que tenho andado as pessoas têm per-
ocinar o proces~o de Constituinte. Constituinte não é guntado em que resultou o trabalho da CPI do Narco-
para continuar com quorum menor a devastação, a tráfico. .

absoluta predação do aparelho do Estado e da eco· Vejamos: em conseqüência dos trabalhos da
nomia nacional, que vem sendo empreendida por CPI do Narcotráfico foram cassados um Deputado
esse Governo; não é para aprofundar esse processo Federal e quatro Deputados Estaduais. Mais ainda:
que nos torna prisioneiros de uma dívida da qual não foram indiciadas 864 pessoas, sendo 10% do Estado
conseguimos libertar-nos, sequer conseguimos for- do Espírito Santo. Os autos foram enviados para o Mi-
ças políticas para renegociá-Ias em termos que nos nistério Público. Mas por que o processo teve de parar
interessem. aí?

O mercado do dólar não está agitado só por ca-
usa da Argentina, mas porque, com as suas informa
ções, é ciente e perverso. Compõe-se de banqueiros
e analistas oficiosos vendidos ao grande capital. Esse
mercado sabe perfeitamente que, só na mão de brasi
leiros no exterior, o Banco Central tem de bancar 60
bilhões de dólares, com a certeza que de reservas há
apenas 46 bilhões de dólares dos quais não pode dis
por, porque 30 bilhões de dólares estão sujeitos à
imobilização, por conta das exigências do acordo com
o Fundo Monetário Internacional. Então, o mercado
sabe que só existem 16 bilhões de dólares para cobrir
60 bilhões de dólares referentes somente a contas de
brasileiros no exterior, ou seja, às contas dos fundos
off-shore dos bancos privados.

Evidentemente, essa tragédia que vivemos é
conseqüência desse modelo perverso, antipopular e
antidemocrático, que introduz um autoritarismo de
novo tipo, o pior de todos, para além de perverso, ab
solutamente incompetente, incapaz de gerir inclusive
sua própria polftica predatória, como bem demons
trou nessa crise energética que nos assola.

É o que tenho a dizer.

o SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Antes de
darmos continuidade ao Grande Expediente, quere
mos convidar os Srs. Deputados que estejam nas de
pendências da Casa, nas Comissões e nos gabine
tes, para virem ao plenário registrar presença, para
com isso completarmos o quorum a fim de dar início
à Ordem do Dia.

O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra peta ordem.
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regime fechado e posteriormente vendiam alvarás de dos os que desejam o melhor para os seus próprios
soltura. Isso foi descoberto pela CPI. E descobriu-se Municípios.
também que ~e lavava dinheiro em muitos IU9.ares. Agradeço ao ilustre Deputado Mendes Ribeiro
Mas, Sr: Pre~ldente: Sr"" e Srs. D~putados, ser~ que Filho a gentileza de me permitir falar neste momento
nunca nmguem havia descoberto ISSO antes? FOI pre- e ao Sr. Presidente a atenção.
ciso uma CPI para isso? Era o que tinha a dizer.

~s pessoa~ ~s ru~s perg~ntam por que ~ ~raba- O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Deputado
lho feito na Comlssao nao continua. É necessano es- J' R h M b . t V CvéI f. . . ose oc a a esa rece e o regls ro que .~ az
clarecer ao Pais que.lutamos para que se Institua uma neste mom 'nt e ut . d' I -. - t b t à . I~ . t e o a onza a sua IVU gaçao.comlssao permanen e para com a e VIO encla e am-
bérilaonarcotráfico. Pode-seatédizerqueumacomis- O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi-
são permanente não teria, como tem uma CPI, os po- dente, peço a palavra pela ordem.
deres de quebrar sigilos e de fazer convocações. O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Ett a

No Estado do Espírito Santo ouvimos muitas palavra.
acusações, e em decorrência foi indiciado o Presiden- O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
te da Assembléia Legislativa; no Amapá, em Macapá, Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
havia acusações contra o Presidente da Assembléia Sr"" e Srs. Deputados, começo a sentir que cresce o
Legislativa; descobrimos que havia até mesmo um ví- debate na Casa sobre a miniconstituinte, proposta
deo comprovando suas atitudes. Será que o Brasil que teria tido origem no entendimento de partidos po-
não sabia disso? líticos de que, consultada, a população concederia,

Quero encerrar meu discurso fazendo um apelo pela ~ia. do voto dos seus Parla~entares, um poder
no sentido de que o Ministério Público dê celeridade constltUlnt~ para aq~e~es que ~stlvessem ocupando
às apurações e a Polícia Federal, que realizou um estas cadeiras na proxlma Legislatura.
belo trabalho junto à CPI, trabalhe também com rapi- Não vejo absolutamente nada a criticar na idéia,
dez. Precisamos continuar dando ao Brasil a mesma originalmente proposta pelo Deputado Miro Teixeira.
resposta dada pela CPI, que colocou o dedo nessa Não se fala em miniconstituinte a partir de agora na
chaga e mostrou que há condições de combater com Câmara dos Deputados. Quem acompanhou a refor-
seriedade, celeridade e união esse câncer que é o ma do Judiciário - é o caso da Deputada Zulaiê Co-
narcotráfico. bra, Relatora da matéria - sabe que desde lá já se

O traficante Fernandinho Beira-Mar, que foi con- di~c_utiam modificações em alguns pontos da Consti-
vocado a vir prestar depoimentos nesta Casa, per- tUlçao.
guntado se usava drogas, respondeu que não. Então, Será que alg~ém n.esta Casa pensa que vamos
todo o Brasil tem de saber que nem mesmo ele, que é fazer a reforma tnbutárla durante nosso mandato?
traficante, usa esse terrível veneno. Não! Para fazê-Ia teremos de mexer na ordem tributá-

Era o que tinha a dizer. ria deste País.

É
. Não é mais possível o enfraquecimento da Fe-

O SR. JOS ROCHA - Sr. PresIdente, peço a deração. Cito o exemplo da área da saúde. O Governo
palavra pela ordem. centraliza os recursos e depois repassa-os para os

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Ett a Estados e Municípios. Há conselhos em todas as ins-
palavra. tâncias para controlar a transparência da destinação.

O SR. JOSÉ ROCHA (Bloco/PFL - BA. Pela or- Não seria muito mais fácil enviarem os recursos dire-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"" e tamente para os Estados e Municípios?
Srs. Deputados, quero deixar registrado nesta Casa Temos de repensar todos os dias o número de
que visitei o Município de Macaúbas no Estado da Ba- impostos que recaem sobre os trabalhadores. O De-
hia, onde estive com o Prefeito Sebastião Nunes. Per- putado Fernando Coruja é testemunha de que já dis-
corremos toda a sede do Município. Quero congratu- cutíamos há muito tempo a reforma do Judiciário. Pre-
lar-me com o Prefeito pela excelência de sua adminis- cisamos levar a idéia do Deputado Miro Teixeira adi-
tração, de grandes realizações que colocaram o Mu- ante e ouvirmos a sociedade para a criação de uma
nicípio em situação de liderança na região, tendo em miniconstituinte. Os Deputados e Senadores discutiri-
vista os seus instrumentos sociais. Sua invejável ad- am apenas a finalidade específica de mexermos na
ministração é um espelho em que se podem mirar to- área tributária, na política e na organização do Esta-



o Sr. Enio Bacei, 3° Suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Antonio Jorge, § 2° do
artigo 18 do Regimento Interno.

o SR. OLIVEIRA FILHO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Jorge) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL - PRo Pela
ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, gosta
ria, primeiramente, de saudar o Pastor Alaerviton
Santana, que assumiu a Igreja Deus e Amor, no Para-
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do. O objetivo seria corrigir o que não está funcionan- ná, e par~benizar também a Comunidade Sara Nossa
do bem. Terra pelos seus 25 anos de existência.

Não se pretende, nesta discussão, dar poderes Sr. Presidente, S,..8 e Srs. Deputados, entrou em
constituintes aos Parlamentares para mexerem nessa vigor no dia 9 de março deste ano a lei federal que be-
ou naquela área. O poder ser-Ihes-á dado pelo povo, neficia os idosos envolvidos em procedimentos judici-
se o povo assim desejar. Essa seria a forma de recri- ais. Trata-se da Lei n° 10.173, que altera a Lei nO
armos as comissões temáticas nesta Casa. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo

As Assembléias Legislativas, a Câmara dos De- Civil), para dar prioridade de tramitação aos procedi-
putados e o Senado Federal puderam vivenciar um mentos judiciais em que figurem como parte pessoas .
momento extremamente rico, o da participação da so- com idade igualou superior a 65 anos - a sofrida as-
ciedade nas comissões temáticas. Nelas, o povo parti- sim chamada terceira idade.
cipava ativamente das decisões de interesse nacional. De acordo com a lei o tratamento é diferenciado,

Sr. Presidente, há leis que podem ser questiona- e prioritário paraidosos em todos os atos e instâncias.
das a qualquer momento. Que processo legislativo é Mas para isso não basta o idoso ter um processo em
transparente? Aquele que surge com o respaldo da tramitação; não seria um procedimento, vamos dizer
sociedade. Há processo mais transparente do que assim, automático. O idoso precisa deslocar-se até o
aquele que surge com o respaldo da sociedade? órgão competente e provar, apesar de no processo

O debate vale a pena. O debate é salutar. Ape- constar toda a sua documentação, sua idade. A inicia-
nas com ele o Pafs poderá crescer. Será que vamos tiva é louvável, mas existe essa - vamos dizer assim-
fazer uma miniconstituinte na próxima Legislatura? lacuna.
Não sei. Os partidos têm de discutir com a sociedade O Superior Tribunal de Justiça (STJ), antes
~ n~cessidade de aprova~ão não de uma nova Cons- mesmo de a lei entrar em vigor, já estava destacando
tltUlnt~, .mas de .uma denva?a, na qual os poderes na capa dos processos aqueles em que as partes têm
constltu~ntes se~'am estendidos ao~_ Parlamentare~ 65 anos ou mais e requerem o beneffcio. A identifica-
da próXIma Legislatura. Nessa OCaSla?, eles poden- ção dos processos envolvendo idosos é marcada por
am mexer em algumas áreas que precisam de altera- um adesivo verde com os dizeres "maior de 65 anos".
ções. . Se funcionasse, seria ótimo.
. .Esta Casa não debate as wande~ que~tões na- Peço ao Sr. Presidente que envie este pronunci-

CIOn?lS. Já no: acostumamos a ISSO. VeJo mais debate amento ao Ex"'° Sr. Presidente do Superior Tribunal de
polftlco em Camaras de Vereadores do que na Câma- Justiça e solicite que os processos realmente trami.
ra dos D~putados. Temos de trazer novamente o de- tem com urgência, porque somente adesivos na capa
bate polftlco p~ra ~. , . .. do processo não resolvem. Precisamos de urgência

. V~mos discutir a reforma polltlca e a fidelidade nesses processos, precisamos de exatidão, precisa-
partldána de uma vez por todas. Temos de avançar no mos realmente respeitar nossos idosos.
campo tributário e defender os interesses de todos ..
aqueles que dependem do nosso trabalho e do nosso Era o que tinha a dizer. .
esforço. O SR. ENIO BACCI- Sr. Presidente, peço a pa-

Agradeço a V. Exa a tolerância e a boa vontade. lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Jorge) - Tem V.

Exa a palavra.

O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI""" e
Srs. Deputados, sabemos que a água e o saneamen
to básico são questões cruciais em todos os pontos'
do mundo. Lamentavelmente, existe uma proposta do
Governo, que está prestes a ser votada - já houve in
clusive o pedido de urgência - que pretende tirar a ti
tularidade da água e do saneamento básico dos Mu
nicfpios.

Hoje, o mundo pode repetir o que já houve em
épocas passadas, quando existiram conflitos por cau-
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sa do petróleo. Certamente haverá conflitos mundiais toda essa geração contemporânea de um dos maio-
em função da água potável. res poetas musicais que o Brasil já teve.

No Brasil, há algumas experiências pioneiras que O SR. IVAN VALENTE - Sr. Presidente, peço a
estão dando certo. Ontem, estive em Novo Hamburgo, palavra pela ordem.
Rio Grande do Sul, grande Município da região metro- O SR. PRESIDENTE (Antônio Jorge) - Tem V.
politana, e visitei a Comusa. Verifiquei in loco o que a Exa a palavra.
municipalização da água pode fazer. Ela está dando O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Pela ordem.
certo! A Comusa conseguiu, em pouco mais de dois Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srw e Srs.
anos de municipalização, inverter todo um quadro que Deputados, há instantes ouvi o Deputado Mendes Ri-
existia em Novo Hamburgo e que certamente existe beiro dizer, desta tribuna, que esta Casa não discute
em muitos outros Municípios do Rio Grande e do Bra- política, que o Parlamento brasileiro não discute polí-
sil. Refiro-me à escassez de água, a baixa qualidade e, tica. O Deputado Mendes Ribeiro pertence à base de
em alguns casos, o preço exagerado. sustentação do Governo, mas o Governo não quer

Com a municipalização da água em Novo Ham- discutir política.
burgo, o primeiro passo dado inverteu o atendimento O Congresso Nacional está totalmente paralisa-
ao cidadão. Hoje, há a tendência de muitas institui- do. Não discute projetos nem políticas públicas. O
ções fazerem o atendimento via telefone. A municipa- País está paralisado pelo Governo Fernando Henri-
lização é extremamente importante. É muito mais fácil que Cardoso, em face da falência do projeto neolibe-
alguém reclamar para os que estão mais próximos, ral, que levou o Brasil à beira do abismo, com a brutal
no caso o Prefeito, o Vereador, os Secretários, do que dívida interna de 554 bilhões de reais e externa de
eventualmente ir ao Estado para fazê-lo. 245 bilhões de reais. Nesse Governo, a divida interna

Por outro lado, a capacidade da produção de f~i muniplicad~ por nov.e e a externa por três. E não se
água aumentou e melhorou muito sua qualidade, gra- dlscute~ pol~tlcas aqUi. .
ças à Comusa, que, inclusive dispõe de equipamen- Aliás, diga-se de passagem: Sr. Presldent~, na
tos importados - únicos no Rio Grande do Sul _ que semana pa~sada, nossa assesson~ levantou o nume-
dispensam a adição do cloro à água. ro de sessoes do Congresso NaCional comandadas

_ _ ~ pelo Senador Jader Barbalho. Do dia 14 de fevereiro
~heg~mos .entao à c~nclusao de que nao pode- até hoje tivemos oito sessões do Congresso Nacional.

mos.tl~a~ a tltl:landade da agu~ e do.sanea.mento do~ Três delas não representaram nada, em termos de
Mun~clplos. ~ao estes que estao m~ls próximos do CI- debate público, de projetos e de propostas. A primeira
dadao. ~reclsamos adequar o projeto do Govern? :- foi a da posse da própria Presidência; a segunda, a
que esta prestes a ser vot~do ~uem sab~ nos proxl- sessão solene em comemoração ao Dia das Mulhe-
mos. ~e.ses - para que a tltulandade continue com o res; a terceira, o dia em que o Sr. Jader Barbalho abriu
MUnlClpl~. D.ess~ form?, nenhuma porta será aberta o Senado para receber as assinaturas da CPI da Cor-
p~r~ ~ pnv~tlzaçao d~ agua. Se entregarmos a água à rupção e dar o golpe nessa iniciativa. De modo que o
IniCiativa pnvada, a fim de que o.lucro sobre ela e so- Sr. Jader Barbalho presidiu cinco sessões do Con-
bre o saneamento, sup~re~ o I~teresse do pov~, é gresso. Nem todas foram aqui realizadas. É o mesmo
con~ena~mos a saude publica ao Interesse do capital, número de vezes em que subiu à tribuna do Senado
do dinheiro. para se explicar sobre denúncias de corrupção. Cinco

Sr. Presidente, quero ainda fazer uma homena- vezes! E o Senador Jader Barbalho continua sendo o
gem ao dia de hoje, que é muito especial para todos Presidente do Senado, sustentado pelos partidos 90-
nós brasileiros, poís a poesia desceu dos céus e pai- vernistas e pelo Governo Fernando Henrique Cardo-
rou aqui na terra. No dia 19 de junho de 1944 nascia, so. É uma vergonha nacional!
na cidade do Rio de Janeiro, para o orgulho de todo o Todos os dias abrimos os jornais e nos finais de
povo brasileiro, um cidadão chamado Francisco Buar- semana as revistas para verificar quando o Senador
que de Holanda, o Chico Buarque, que, mais do que Jader Barbalho vai desempatar o placar subindo à tri-
ninguém, soube representar, em momentos difíceis, buna para se explicar mais uma vez.
em momentos de ditadura e dificuldades por que pas- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, mais do
samos, o quanto a poesia e a música podiam transmi- que nunca é necessário instalar de vez a CPI da cor-
tir de esperança a toda uma geração. rupção, escancarando ao País o que se fez nesses

No dia de hoje, 19 de junho, aniversário de Chi- anos todos. É preciso jogar creolina no Governo para
co Buarque, queremos saudá-lo e cumprimentar a que se possa realmente resgatar a instituição Parla-
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mento brasileiro, que vem sendo conspurcada exata
mente pelos próceres dos partidos governistas: o
ex-Líder do Governo nesta Casa, ex-Senador José
Roberto Arruda, o ex-Senador Antonio Carlos Maga
lhães, um dos próceres do PFL, e o Senador Jader
Barbalho, atual Presidente do Congresso Nacional.

Por isso, Deputado Mendes Ribeiro Filho, se
quisermos discutir política, poderíamos fazê-lo, e pre
cisamos discutir não só a política econômica como
um todo como também a política energética e até a
política educacional.

A Comissão de Educação vai debater amanhã
os vetos presidenciais ao Plano Nacional de Educa
ção (PNE). E, mais do que nunca, seria necessário
que esta Casa colocasse imediatamente em pauta os
vetos presidenciais a uma proposta feita depois de
dois anos de debate nesta Casa, com a qual os Depu
tados pelo menos tentaram avançar em relação ao
projeto original, da sociedade civil. Propôs-se o au
mento dos gastos com educação para 7% do PIB. O
Presidente da República vetou o dispositivo que au
mentava esses gastos para 7% do PIS, em relatório
feito pelo Deputado Nelson Marchezan, do partido do
Presidente da República.

O Presidente vetou o dispositivo que triplicava a
bolsa escola, o que triplicava as verbas para pesquisa
nos próximos dez anos, o que aumentava as verbas
públicas para as universidades, o que aumentava as
vagas das universidades púbicas, em rumo contrário
à privatização escandalosa e à mercantilização do
ensino de terceiro grau. Isso está sendo discutido na
Comissão de Educação.

Se quiserem discutir política, podemos fazê-lo
aqui. É só colocar na pauta, Sr. Presidente, a derruba
da dos vetos, por exemplo, à educação. Vamos discu
tir política econômica, política energética ou qualquer
questão que interesse ao povo brasileiro nesta Casa.

Era o que tinha a dizer.

o Sr. Antônio Jorge, § 2° do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Enio
Bacci, 3° Suplente de Secretáriq.

o SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Esta Presi
dência convida todos os Srs. Deputados que se en
contram em seus gabinetes ou nas Comissões para
virem ao plenário registrar presença a fim de que esta
Casa possa dar início à Ordem do Dia.

O SR. ANTÔNIO JORGE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Sacci) - Com apala
vra o Sr. Deputado Antônio Jorge, que disporá de cin
co minutos na tribuna.

O SR. ANTÔNIO JORGE (PTB - TO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI"'" e Srs. De
putados, sou da base governista. Há bastante tempo
venho à tribuna denunciar o péssimo estado das rodovi
as brasileiras. Há poucos dias falei sobre a BR-153, a
Rodovia Belém-Brasília. E ontem mesmo caminhões
que trans~am naquela estrada a interd~aram.

Faço um apelo ao Presidente da República e ao
Ministro dos Transportes no sentido de que tomem
providências enérgicas para resolver o problema. Há
muito tempo o País não constrói estradas, muito me
nos tem conservado as que tem.

Sr. Presidente, não tem cabimento o que está
acontecendo no Brasil. Quero sugerir ao Ministro dos
Transportes que percorra o País de automóvel, inici
ando o percurso pela Rodovia Belém-Brasília, a fim
de verificar o estado de calamidade em que se encon
tram as estradas brasileiras.

Sr. Presidente, sr' e Srs. Deputados, V. Ex"' sa
bem quem paga o prejuízo desses caminhoneiros?
Ninguém, considerando que eles próprios não têm
condições financeiras para constituir advogado. E to
dos sabem que a Justiça do País é morosa. Assim,
faço novamente um apelo ao Ministro dos Transpor
tes no sentido de que S. Exa analise com carinho a
questão, pois não há mais como transitar com segu
rança pelas estradas do País.

Solicito à Mesa que autorize a divulgação do
meu pronunciamento no programa A Voz do Brasil e
nos demais órgãos de comunicação da Casa.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. EXS a
palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
por meio de projeto de resolução alteramos o Regi
mento desta Casa para que pudéssemos adaptar-nos
ao programa de economia de energia. Lembro que a
população brasileira tem dado grande colaboração,
ainda que o Executivo não a mereça.

Com a alteração, o horário de início da Ordem
do Dia deve ser às 15h. É evidente que neste momen
to não há quorum. Portanto, solicito à Mesa que tome
'medidas didáticas, mais duras; caso contrário, vamos
continuar nesta mesma condição.

Sr. Presidente, solicito que V. EXS determine um
horário para que se inicie a Ordem do Dia. Após esse
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horário, se não puder começar, encerre-a e dê a pala- o direito de, às 16h30min, seja quem for que estiver
vra aos Parlamentares que queiram manifestar-se. na Mesa, usar do Regimento e solicitar o encerra-

Eu estava numa Comissão importante discutin- mento da Ordem do Dia, por inexistência de quorum
do o Estatuto do Idoso. Ausentei-me dela e vim para ou de início da votação dos projetos apresentados.
cá porque sabia que já estava no horário de iniciar-se O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Presidên-
a Ordem do Dia. Aqui estou e não sei o que faço, se cia informa que o Presidente !nular, Deputado Aécio
fico aguardando quorum ou se volto para a Comis- Neves, já está deslocando-se para o plenário. Certa-
são. Não podemos continuar nesta indefinição. mente quando atingirmos o quorum iniciaremos a

Mais uma vez solicito a V. Ett que determine um Ordem do Dia.
horário para o início da Ordem do Dia. Se não for inicia- Renovamos o convite aos Srs. Deputados que
da, encerre-a, para que possamos discutirassuntos mais estejam em seus gabinetes ou nas Comissões para
importantes, como a questão do Estatuto do Idoso. virem ao plenário registrar presença, a fim de.que te-

Era o que tinha a dizer. nhamos número regimental para dar início à Ordem
O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço do Dia.

a palavra pela ordem. A SRA. LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Ett a peço a palavra pela ordem.

palavra. O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Ett a
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or- palavra.

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela or-
formular um convite a V. Ett, à Mesa e aos colegas dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras.
Deputados para visitarem, amanhã de manhã, a Ci- e Srs. Deputados, gostaria de fazer o registro de im-
dade Olfmpica do Conhecimento, evento promovido portante audiência pública realizada ontem em Santa
pelo Senai aqui em Brasília, no Parque da Cidade. Catarina, promovida pela Comissão de Agricultura do
Será uma bela oportunidade para que os Parlamenta- Estado, para discutir o sério problema da febre aftosa,
res tenham uma visão realística do que o Senai faz assunto que o Governo do Estado de Santa Catarina
por este País. se nega a discutir. Inclusive foram convidados para

Essa é uma competição diferente daquela a que essa audiência o Secretário de Agricultura de Santa
assistimos com alegria nos campos de futebol; é uma Catarina, Sr. Odarci Zonta, e o Secretário do Rio
competição que se realiza com a cabeça. Convido, Grande do Sul, Sr. José Hermetto Hoffmann. O Se-
portanto, todos os bons colegas, os interessados pela cretário de Santa Catarina não compareceu nem
formação profissional da juventude e dos operários, mandou representante, embora a discussão desse
para irem ao Parque da Cidade visitar a Olimpíada do assunto seja de interesse dos catarinenses e tenha
Conhecimento, realizada por centenas de jovens de acontecido no próprio Estado.
todo o Brasil, executando tarefas de formação profis- O Rio Grande do Sul cumpriu seu papel de gran-
sional. de liderança, ao se fazer presente com os represen-

Agradeço a V. Ett a atenção que me dispensou tantes da Secretaria da Agricultura, demonstrando
para que eu pudesse formular este convite nesta sua preocupação com os produtores e com a econo-
oportunidade. mia. A ausência do Governo de Santa Catarina ao

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Deputado evento foi uma falta de respeito, até institucional, para
Gerson Peres, a Mesa recebe o convite, divulgando-o com a própria Assembléia Legislativa, com a Comis-
a todos os Parlamentares desta Casa. são de Agricultura e também com a Secretaria de

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Nobre De- Agricultura do Rio Grande do Sul.
putado Arnaldo Faria de Sá, a Mesa acolhe a questão Mesmo o Governo de San!a Catarina ~ão estan-
de ordem anteriormente apresentada por V. Ex" e vai dO'presente, numa demonstraçao d~ !TI~nelra ~esres-

passá-Ia ao Presidente titular, o Deputado Aécio Ne- peltosa ?om que. o Governador Esplndlao A"!llm co~-

ves que já está deslocando-se da sala da Presidên- t~ma_agir, as e~trdades presen!es, com a maior ~obl-
.'.. "zaçao e a maior representaçao possível, expediram

cla para via ao PlenáriO. . documento exigindo a vacinação contra a febre aftosa
O SR. ARNALDO FARIA DE SA (PP8 - SP. urgentemente, e solicitando ainda que os pequenos e

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, médios produtores obtenham a referida vacina gratui-
respeitosamente, vou aceitar a decisão de V. Ex!, por- tamente, que se faça o cadastramento do rebanho be-
que V. Ex! não é o Presidente titular, mas me reservo vino de Santa Catarina urgentemente e que não se
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ap.lique Orifle sanitário, como resposta à irresponsa
bilidade do Governo de Santa Catarina.

Esse documento que foi entregue exige uma
resposta do Governo e mostra a sua responsabilida
de. O Governo do Estado mente para os catarinen
ses, dizendo que o rebanho catarinense está livre da
febre aftosa. Mas é mentira, pois Santa Catarina e Rio
Grande do Sul fazem parte do mesmo corredor sani
t~rio e, segundo o documento que temos da alE, es
tao no mesmo nfvel, sendo necessária a vacinação
para o controle sanitário. No entanto, nossos pafses
vizinhos, Argentina, Uruguai e Paraguai, perderam o
co~trole dessa doença, tanto que na Argentina há
mais de 1.400 casos e no Paraguai 1.200, porque dei
x~ra.~ de usar o rifle sanitário e vão usar a vacinação,
Significando que o v{rus permanecerá por muito tem
po na região.

O vfrus pode ser transmitido por várias formas,
não apenas pelos animais, mas também por pessoas
e pelos pneus dos caminhões, o que significa dizer
que a nossa bacia leiteira está em risco porque o Go
verno não quer fazer a vacinação. Não sei se é jogo
de cartas marcadas, porque Santa Catarina já viveu
uma outra tragédia, a peste sufna africana, em 1977,
quando ocorreu grande matança de sufnos, perdendo
diversidade genética e causando perda econômica
até hoje não reposta.

Sr. Presidente, não existe vigilância total. Temos
documentos que comprovam que um caminhão que
carregava a carcaça de um animal atravessou Santa
Catarina e foi apreendido na entrada do Aio Grande
do Sul. Por mais que cuidem das barreiras, elas po
dem ser transpostas. Por isso, como dizia meu avô é
melhor prevenir que remediar. '

Por essas razões fazemos estas denúncias e co
bramos do Governo do Estado providências, pois quem
sempre paga o preço são os pobres, os menos provi
dos, aqueles cUJos problemas nunca são resolvidos.

O Governo não diz a verdade: a indenização é
de apenas 50%, e não corresponde ao per{odo em
que se vai ter o lucro cessante. Exigimos que o Gover
no Federal intervenha nessa situação, porque os pe
q~enos ~ão podem pagar a conta do Governo Esperi
dlao Amln, que sequer reconheceu institucionalmente
essa. realidade na audiência pública para a qual foi
conVidado ontem para discutir essa problemática.
Como ele mesmo afirmou, se comprovássemos tec
nicamente a existência de problemas ele faria a vaci
nação. Como sabia que havia provas técnicas não
veio discutir. '

o Sr. Enio Bacci, 30 Suplente de Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Aécio Neves, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência convoca os Srs. Parlamentares ausentes do
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plenário para que a ele acorram imediatamente, pois
estaremos iniciando a Ordem do Dia, que traz inúme
ras votações nominais ainda para a tarde de hoje.

. A Mesa convoca os Srs. Parlamentares ao ple
nárro e determina às Comissões Permanentes da
Casa que encerrem os seus trabalhos.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. Qu
estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, sua manifestação inicial atende parcialmente
minha questão de ordem, referente ao inIcio da
Ordem do Dia.

Conforme resolução já aprovada por esta Casa,
a Ordem do Dia deveria ter-se iniciado às 15h. No en
tanto, já passamos das 16h, horário originalmente es
tabelecido pelo Regimento Interno para infcio da
Ordem do Dia, e ainda não conseguimos dar inIcio a
essa fase da sessão.

Fiz esta questão de ordem quando V. ExB ainda
não havia chegado ao plenário e refaço-a agora, em
sua presença, por saber do grande empenho da parte
de V. Exa no sentido de resolver o problema.

Se a população tem colaborado significativa
mente com o racionamento de energia, acho que esta
Casa deve dar o exemplo. Assim, V. Exa precisará to
rnar, em alg.um momento - não estou dizendo que
deva ser hoje -, alguma medida mais dura, como en
cerr~r ~ sessão sem Ordem do Dia e com prejuízo pe
cUnlá~IO para os Parlamentares, para que os novos
horáriOS possam ser efetivamente adotados pela
grande maioria dos Deputados.

Era essa a questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nobre De

putado Arnaldo Faria de Sá, a Mesa agradece a V. ExB
a manifestação, que entende, mais do que como uma
questão de ordem, como um apelo aos Srs. Parla
mentares.

S~m a colab.oração dos Deputados, por maior
que seja a determinação desta Presidência, ou de V.
Exa e de tantos outros que aqui têm estado no horário
adequado, será impossfvel cumprir o que estabelece
a resolução.

Esta Presidência renova seu apelo aos Srs. Par
lamentares por preferir não lançar mão de outros ex
pedientes, mas obviamente terá de fazê-lo se não
conseguirmos adequar o horário de funcionamento
das sessões ao aprovado na resolução.

Finalmente, Deputado Arnaldo Faria de Sá, te
nho a oportunidade de comunicar à Casa, ainda hoje,
no decorrer da sessão, o resultado do esforço interno,
que contou com a colaboração não apenas dos Srs.
Parlamentares mas de todos os funcionários da
Casa. Já temos hoje um resultado bastante expressi-



29384 Quarta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2001

vo de economia da energia consumida pela Casa, o minha banda. Já atingi este ano um público de mais
que certamente servirá também de exemplo a outros de 1,5 milhão de pessoas até agora.
órgãos públicos e a todo o País. Sempre que chego a uma cidade, faço uma pes-

Portanto, agradeço a V. Exa a intervenção e ape- quisa sobre a polftica brasileira, como fiz agora em
lo para os Srs. Parlamentares no sentido de que ve- Foz do Iguaçu. Lá estavam presentes vários Parla-
nham ao plenário, porque estaremos iniciando imedi- mentares do Paraná e também o Deputado Pastor
atamente a Ordem do Dia. Oliveira. Na oportunidade, 20 mil pessoas, de um

O SR. NELO RODOLFO - Sr. Presidente, pela modo geral, deram nota máxima de apoio ao atual
ordem. Governo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Sou do Partido Liberal, que vota às vezes a favor
Exa a palavra. do Governo, às vezes contra ele. Mas sou um político

O SR. NELO RODOLFO (PMDB - SP. Pela or- i~?ep.endente e voto ~e acordo com a mi!1ha cons-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acaba- ClenCla, com o que veJo acontecer no BrasIl.
mos de encaminhar a V. Exa relatório sobre os aconte- Muitas pessoas têm dito que se não houvesse o
cimentos da última quarta-feira na CPI instalada nes- Plano Real teriam sucumbido, vítimas da inflação do
ta Casa que analisava o contrato da CBF com a Nike. passado e da situação que o Brasil vivia. Hoje há um
Lamentavelmente, não tivemos o final que esperáva- grande incêndio em torno do apagão, que é um alerta.
mos na CPI e acabamos os trabalhos sem a votação Na verdade, o Governo não criou o apagão. O apagão
de qualquer tipo de relatório. é conseqüência da natureza. Não chove, não tem

Estamos encaminhando a V. Exa um documento chovido, e por essa razão o apagão acontece em al-
para que o analise e recomende aos membros da CPI guns ,lugares. Mas às vezes ocorre por sabotagem
qual atitude tomar, já que tivemos quase nove meses tambem.
de trabalho e ficamos sem a votação de qualquer rela- Quero, com muita consciência, dizer que não
tório. Foram entregues dois relatórios, um do Deputa- assinei o pedido de CPI para apurar corrupções. Não
do Silvio Torres e outro do Deputado José Rocha, e os assinei com consciência. Um jornal do Rio de Janeiro
trabalhos da CPI foram encerrados sem a votação de publicou que fui a ovelha negra do Rio. Tudo bem. Mas
qualquer um deles. sou independente, não tenho rabo preso. Não iria as-

Gostaria que V. Exa se manifestasse o mais si~ar a!go ~ue acho que não é conve~iente: Disse qu~
oportunamente possível, no sentido de dizer que pro- so asslnana se fosse uma CPI para Ir,!vestlgar os qUl-
vidência esta Casa tomará em relação ao final da re- nhentos e tantos Deputados que aquI exercem mano
ferida CPI. dato, mas uma CPI para investigar um ou dois jamais

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado teria o m,~u apoio. .
Nelo Rodolfo, a Mesa confirma que recebeu de V. Exa ApOIO os planos do Governo. Sei que o Governo
e de outros membros da CPI o referido documento há é falho, como qualquer ser humano, até porque aque-
poucos minutos. Imediatamente, a Mesa encami- le qu~ não t!v~r peca~o que atire a primeira ~edra; ~
nhou-o à Secretaria-Geral da Casa, e o mais oportu- um ditado blbllco. En!ao, o Governo tem mantido~ 11-
namente possivel fará uma análise profunda sobre nha, a postura, .e na? se t~m dobrado ~ p~essoes.
quais atribuições tem o Presidente diante de um fato Acho que o ?amlnho e por aI. Devemos ajuda-Ia a fa-
como esse, que considero inédito, ou seja, o término z~r uf!lBrasll melhor p~r~ que o p~vo possa ter ~0!1s-
de uma CPI sem a devida votação do relatório. Serão clencl.a_de votar na proxlma elelçao ou nas elelçoes
analisados quais os procedimentos da Mesa Diretora que vlrao.
e que providências poderão ser tomadas pela Presi- Estas são as minhas palavras.
dência daquela Comissão, que. na última seman~ ~n- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
cerrou seus trabalhos. Estarei respondendo oflclal- a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Fernando
me~te a V. Exa e a todos os membros da Comissão, Ferro. Peço apenas a V. Exa, Deputado, que seja o
assim como a todos os Srs. Parlamentares, sobre mais breve possfvel para que possamos iniciar a
quais serão os procedimentos a serem tomados por Ordem do Dia logo em seguida.
esta Presidência. O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -. Com a demo Sem revisão do orador. ) - Pois não, Sr. Presi-
palavra, pela ordem, o Deputado Mattos NaSCImento. dente, serei rápido. Quero registrar que no último final

O SR. MAnOS NASCIMENTO (Bloco/PL - RJ. de semana, em Recife, foi realizado o Encontro Naci-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, onal de Comunicadoras Comunitárias, um evento que
talvez eu seja o Deputado que mais viaje por este reuniu jovens senhoras de todo o País para tratar da.
País. Conheço o Brasil de ponta a ponta. Também co- difusão das rádios comunitárias, bem como dos tra-
nheço 67 países. Viajo pelo Brasil apresentando-me balhos prestados por essas rádios em todo o País,
nas praças como cantor gospel. juntamente com a principalmente no tocante à questão de gênero e à
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saúde da mulher. Nele foram enfatizadas campanhas
desenvolvidas de forma anônima, mas com muita efi
cácia, visando ao esclarecimento dos direitos das
mulheres em todo o País, ao mesmo tempo envolven
do-as e as colocando em ação, num gesto de cidada
nia, promovendo o que entendemos ser a democrati
zação dos meios de comunicação.

Devemos ressaltar o importante aspecto de que
mulheres de todo o País, de diferentes regiões e c/as
ses sociais, engajam-se para ocupar politicamente o
espaço que devem ter na sociedade, abordando com
muita propriedade e consciência os problel1)as do gê
nero e definindo claramente seus papéis. E evidente
que temos de reconhecer a importância de cada vez
mais as mulheres ocuparem seu espaço na política.

O I Encontro Nacional de Comunicadoras Co
munitárias, realizado em Recife, foi sem sombra de
dúvida um marco, pelo recolhimento dessas expe
riências de jovens senhoras, enfim, de mulheres que
do Amapá ao Rio Grande do Sul desenvolveram im
portantes trabalhos e que provavelmente estarão
aqui no mês de agosto, no Congresso Nacional de
Rádios Comunitárias. Esse evento trará para Brasília
o debate sobre a democratização dos meios de co-
municação. '

Portanto, deixo minha saudação e meus para
béns, por esse grande exemplo de luta e cidadania,
às mulheres brasileiras que participaram do I Encon
tro Nacional de Comunicadoras Comunitárias.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Quero
anunciar a presença neste plenário do ilustre Chan
celer da República da Argentina, Sr. Adalberto Rodri
guez Giavarini, Parlamentar, portanto nosso colega,
acompanhado do Embaixador Juan Jose Uranga,
cuja visita para todos nós é um fator de esperança e
expectativa de fortalecimento das relações bilaterais
entre esses dois importantes países, bem como em
relação ao nosso Mercosul.

Seja muito bem-vindo, Sr. Chanceler.
O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.

Exa a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (Bloco/POT - RJ.
Pela ordem.) - Sr. Presidente, associo-me aos que
saúdam o Chanceler argentino, sublinhando as espe
ranças de que tanto a Argentina quanto o Brasil pos
sam vencer esta fase difícil da nossa vida econômica.

Sem dúvida alguma, as inspirações que grassa
ram aqui e lá levaram ambos os países às dificulda
des que ora enfrentamos. Que tenhamos em comum
outras inspirações, de forma a apontar para futuros di-

ferentes as economias de nossos países. tão frater
nos, Brasil e Argentina.

Aproveito a oportunidade para trazer à lembran
ça deste Plenário uma importante matéria que o jor
nal Valor Econômico publicou na última quinta-feira
e a revista Istoé na edição do último fim de semana, a
respeito de um contrato existente entre as empresas
geradoras de energia elétrica e as distribuidoras, con
trato esse que prevê dois graves absurdos, duas gra
ves lesões ao interesse nacional e ao Erário; primeiro,
o grave absurdo de criar uma indenização para as
empresas distribuidoras de energia elétrica em caso
de uma possível retração do mercado, de um possível
racionamento - e, pasmem V.Exas., o Anexo V desse
contrato prevê que, se o racionamento chegar a 20%,
essas empresas distribuidoras serão indenizadas pe
las geradoras de energia.

Vejam a coincidência: o racionamento nacional
foi fixado em 20%!

O segundo absurdo é o fato de que essa indeni
zação tão incabível é acrescida de outra aberração:
em vez de a indenização se dar no valor da energia
comprada pela distribuidora, 50 reais por megawatt,
ela seria feita com base no preço artificial do MAE 
Mercado Atacadista de Energia, um preço oligopoli
zado, que hoje equivale a 648 reais por megawatt.

Sr. Presidente, trata-se de um absurdo. A Frente
Parlamentar Nacionalista, em defesa do Brasil, está
envidando todos os esforços para brecar esse contra
to. Está propondo um projeto de decreto legislativo
para sustar o anexo desse contrato, que, segundo es
timativa do jornal Valor Econômico, causaria um
dano de 5 bilhões de reais, o mesmo valor que não foi
investido para gerar a energia que evitaria o apagão,
dentre outras ações.

O Embaixador dos Estados Unidos no Brasil
está levantando sua voz para clamar por que o Brasil
pague às empresas distribuidoras, possuídas em
grande parte pelas empresas americanas, querendo
que se cumpra esse contrato, interferindo nas rela
ções contratuais brasileiras. Não nos conformamos.
Estamos protestando, e enviamos uma nota de pro
testo ao embaixador americano.

Gostaria que este Plenário registrasse esse qua
dro absurdo, porque estamos atuando para evitar esse
dano ao patrimônio público, ao Erário nacional e ao
povo brasileiro, sem dúvida alguma aviltado pelo apa
gão, pelo racionamento, pela falta de investimento, pela
desídia, pela irresponsabilidade, em conseqüência de
cláusulas contratuais vergonhosas que afrontam a
consciência cívica e patriótica de nosso povo.

VI- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:
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Partido Bloco

RORAIMA

Airton Cascavel PPS PDT/PPS
Alceste Almeida PMDB

Almir Sá PPB

Luciano Castro PFL PFUPST
Salomão Cruz PPB

Presentes de Roraima: 5

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB

Eduardo Seabra PTB

Fátima Pelaes PSDB

Jurandil Juarez PMDB

Sérgio Barcellos PFL PFUPST

Presentes de Amapá :5

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB

Babá PT

Deusdeth Pantoja PFL PFUPST

Elcione Barbalho PMDB

Giovanni Queiroz PDT PDT/PPS

Socorro Gomes .. pedoB PSB/PCDOB

Zenaldo Coutinho PSDB

Presentes de Pari : 7
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Partido Bloco

AMAZONAS

Atila Lins PFL PFUPST

Euler Ribeiro PFL PFUPST

Francisco Garcia PFL PFLlPST

Luiz Fernando PPB

Pauderney Avelíno PFL PFLlPST

Silas Câmara PTB

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB

Presentes de Amazonas :7

RONOONIA

Confúcio Moura PMDB

Eurlpedes Miranda POT POT/PPS

Marinha Raupp PMDB

Sérgio Carvalho PSOB

Presentes de Rondonia : 4

ACRE

IIdefonço Cordeiro PFL PFLlPST

João Tota PPB

José A1eksandro PSL PLlPSL

Márcio Bitlar PPS POT/PPS

Marcos Afonso PT

Nilson Mourão PT

Sérgio Barros PSOB

Presentes de Acre : 7

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB

Osvaldo Reis PMDB

Pastor Amarlldo PPB

Presentes de Tocantins : 3

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB

Cesar Bandeira PFL PFUPST

Eliseu Moura PPB

Gastão Vieira PMDB

João Castelo PSOB

JosêAntonio Almeida PSB PSB/PCOOB

Nice Lobão PFL PFUPST

Pedro Novais PMDB

Roberto Rocha PSOB

Presentes de Maranhão· : 9
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Partido
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Bloco

CEARÁ

Almeida de Jesus

Antonio Cambraia

Amon Bezerra

Eunício Oliveira

Inácio Arruda

José Linhares

José Pimentel

Léo Alcântara

Manoel Salviano

Moroni Torgan

Raimundo Gomes de Matos

Vicente Arruda

Presentes de Ceará: 12

PIAuí

Átila Lira

João Henrique

Marcelo Castro

Themístocles Sampaio

Wellington Dias

Presentes de Piauí : 5

RIO GRANDE DO NORTE

Carlos Alberto Rosado

Iberê Ferreira

Laire Rosado

Múcío Sá

Ney Lopes

Salomão Gurgel

Presentes de Rio Grande do Norte : 6

PARAíBA

Armando Abilio

Avenzoar Arruda

Damião Feliciano

Efraim Morais

Inaldo Leitão

Presentes de Paraíba : 5

PL

PSDB

PSDB

PMDB

PCdoB

PPB

PT

PSDB

PSDB

PFL

PSDB

PSDB

PSDB

PMDB

PMDB

PMDB

PT

PFL

PTS

PMDB

PTB

PFL

PDT

PSOB

PT

PMDB

PFL

PSDB

PUPSL

PSB/PCDOB

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PDT/PPS

PFUPST
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Partido Bloco

PERNAMBUCO

Clementino Coelho PPS PDT/PPS

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB

Fernando Ferro PT

Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB

Joel De Hollanda PFL· PFUPSr

José Chaves PMOB

Luiz Píauhylino PSDB

Maurílio Ferreira Lima PMDB

Salatiel Carvalho PMOB

Wolney Queiroz por PDT/PPS

Presentes de Pernambuco : 11

ALAGOAS

Divaldo Suruagy PST PFLlPST

Helenildo Ribeiro PSDB

Regi$ Cavalcante PPS PDTJPPS

Presentes de Alagoas : 3

SERGIPE

Augusto Franco PSOS

Ivan Paixão PPS POT/PPS

Jorge Alberto PMD8

José Teles PSDB

Sérgio Reis PTS

Tânia Soares pedoB PSB/PCDOB

Presentes de Sergipe: 6
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Partido Bloco

RIO DE JANEIRO

A1dir Cabral PFL PFUPST

A1merinda de Carvalho PFL PFUPST

Arolde de Oliveira PFL PFUPST

Bispo Rodrigues PL PUPSL

Candinho Mattos PSDB

Carlos Santana PT

Dr. Helena PSDB

Fernando Gabeira PV

Femando Gonçalves PTB

lédio Rosa S.Part.

Jair Bolsonaro PPB

Jandira Feghali pedoS PSB/PCOOB

João Sampaio PDT PDT/PPS

José Egydio PL PUPSL

Luiz Sérgio PT

Mareio Fortes PSDB

Mattos Nascimento PL PUPSL

Miro Teixeira PDT PDT/PPS

Paulo Feíjó PSDB

Reinaldo Gripp PSDB

Rodrigo Maia S.Part.

Rubem Medina PFL PFUPST

Simão Sessim PPB

Valdeci Paiva PSL PUPSL

Vivaldo Barbosa POT POT/PPS

Wanderley Martins PSB PSB/PCOOB

Presentes de R\o de Janeiro : 26
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SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB

André Benassi PSDB

Angela Guadagnin PT

Arnaldo Faria de Sá PPB

Arnaldo Madeira PSDB

Bispo WandervaJ PL

Chico Sardelli PFL

Corauci Sobrinho PFL

Delfim Netto PPB

Dr. Hélio POT

Duilio Pisaneschi PTB

Emerson Kapaz PPS

Fernando Zuppo S.Part.

Gilberto Kassab PFL

Ivan Valente PT

João Eduardo Dado . PMDB

Jorge Tadeu Mudalen PMOB

José Aníbal PSOB

JosêDirceu PT

José Genoíno PT

José lndio PMDB

José Roberto Batochio PDT

Julio Semeghini PSDB

Kincas Mattos PSB

Luiz Antonio Fleury PTB

Luiza Erundina PSB

Nelo Rocolfo PMDB

Nauton Uma PFL

Paulo Kobayashi PSOB

Ricardo Berzolni PT

Ricardo Izar PMOB

Rubens Furlan PPS

Salv~dor Zimbaldi PSDB

Silvio Torres PSDB

Valdemar Costa Neto PL

Wagner Rossi PMOB

Zulaiê Cobra PSDB

Presentes de São Paulo : 37

PUPSL

PFUPST

PFUPST

PDTfPPS

PDT/PPS

PFUPST

PDT/PPS

PSBfPCDOB

PSBfPCDOB

PFLfPST

PDT/PPS

PUPSL
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Partido Bloco

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL PFUPST

Uno Rossi PSDB

Teté Bezerra PMDB

Presentes de Mato Grosso : 3

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB

Geraldo Magela PT

Jorge Pinheiro PMDB

Maria Abadia PSDB

Paulo Octávio PFl PFUPST

Presentes de Distrito Federal : 5

GOIÁS

Aldo Arantes PCdoS PSB/PCDOB

Euler Morais PMDB

Geovan Freitas PMDB

Lídia Quinan PSDS

Nair Xavier Lobo PMDB

Norberto Teixeira PMDB

Pedro Chaves PMDB

Vilmar Rocha PFL PFLlPST

Presentes de Goiás : 8

MATO GROSSO DO SUL

Manoel Vitório PT

Marçal Filho PMDB

Waldemir Moka PMDB

Presentes de Mato Grosso do Sul : 3
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Partido Bloco

PARANÁ

Affonso Camargo PFL PFUPST

Airton Roveda PSDB

Dilceu Sperafico PPB

Flávio Arns PSDB

Gustavo Fruet PMDB

Hermes Parcianello PMDB

Iris Simões PTB

Ivanio Guerra PFL PFUPST

José Borba PMDB

José Janene PPB

Márcio Matos PTB

Moacir Micheletto PMDB

Nelson Meurer PPB

Odílio Balbinotti PSDB

Oliveira Filho PL PUPSL

Padre Roque PT

Ricardo Barros PPB

Santos Filho PFL PFUPST

Werner Wanderer PFL PFL/PST

Presentes de Paraná : 19

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL PFUPST

Eni Voltolini PPB

Fernando Coruja POT POT/PPS

Hugo Biehl PPB

Luci Choinacki PT

Paulo Gouvêa PFL PFUPST

Pedro 8ittencourt PFL PFUPST

Renato Vianna PMDB

Vicente Caropreso PSOB

Presentes de Santa Catarina : 9
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Partido Bloco

RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp PDT POT/PPS

Alceu Collares PDT POT/PPS

Ana Corso PT

Edir Oliveira PTB

Enio Bacci PDT POT/PPS

Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOB

Fetter Júnior PPB

Henrique Fontana PT

Marcos Rolim PT

Mendes Ribeiro Filho PMDB

Orlando Desconsi PT

Osmar Terra PMDB

Osvaldo Biolchi PMDB

Paulo Paim PT

Pompeo de Mattos POT POT/PPS

Presentes de Rio Grande do Sul : 15



O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Matéria
sobre a Mesa:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Exce
lência a apreciação em regime de urgência para o
Projeto de Lei n° 1.733/96, que "dá nova redação ao
art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-Lei n° 5.462, de 1° de maio de
1943". (licença para a mãe adotante)

Brasília, 16 de maio de 2001. - Jutahy Junior
Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB - Bispo Ro
drigues - Vice-Líder do Bloco Parlamentar PUPSL 
Odelmo Leão - Líder do PPB - Walter Pinheiro - lí
der do PT - Eduardo Campos - Líder do Bloco Par
lamentar PSB/PCdoB - Miro Teixeira - Líder do Blo
co Parlamentar PDT/PPS -Inácio Arruda - Vice-lí
der Parlamentar PSB/PCdoB - Inocêncio Oliveira 
Líder do Bloco Parlamentar PFUPST.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo a
palavra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, para enca
minhar a votação e que falará contra o requerimento.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"" e Srs.
Parlamentares, no mérito sou favorável a esse proje
to, tanto que, quando ele passou pela Comissão de
Seguridade Social e Família, membro que sou daque
la Comissão, votei por sua aprovação. Mas, por coe
rência, tenho de me posicionar contra a urgência, até
porque, na semana passada e na semana retrasada,
brigamos aqui neste plenário contra as urgências
constitucionais pedidas pelo Executivo, que acabou
retirando-as para que a Casa pudesse dar seguimen
to à sua pauta.

Ao aprovarmos urgências regimentais, estare
mos indo no sentido inverso ao seguido anterior
mente, com relação aos projetos enviados pelo
Executivo com urgência constitucional. Portanto,
embora meu posicionamento seja favorável ao pro
jeto, no mérito, voto contra a urgência regimental,
até porque da pauta constam vários outros projetos
que poderão ser apreciados independentemente
dos quatro requerimentos de urgência qu.e estão na
pauta hoje.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A lista de Regimentalmente, é possível inclusive pedir-se
presença registra o comparecimento de 276 Senho- a urgência no âmbito da própria Comissão. O projeto
res Deputados. já foi aprovado na Comissão de Seguridade, mas po-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vai-se der-se-á pedir a .u~gência na Comiss,?o ?o Trabal~o,

passar à apreciação da matéria que está sobre a q~e tratará d? mento. ~p~ovada a urgencla na Com~s-
mesa e da constante da Ordem do Dia. sao, a maténa podera vir naturalmente ao Plenáno,

como vários projetos que estão prontos para serem
pautados e não o são. E alguns outros projetos, por
essa ou aquela razão, acabam obtendo a urgência e
atropelam vários que já estão em condições de serem
votados.

Portanto, ainda que no mérito seja favorável ao
projeto, sou contra a urgência, por entender que esse
requerimento e os demais que estão na Ordem do Dia
poderão atropelar a pauta de trabalho prevista para
hoje.

Repito: mesmo sendo favorável ao projeto no
mérito - e cumprimento a Deputada Fátima Pelaes, a
autora desse projeto extremamente importante -, por
coerência, já que fui contrário às urgências constituci
onais, também tenho que ser contrário às urgências
regimentais.

Portanto, voto contra a urgência, Sr. Presidente.

A SRA. FÁTIMA PELAES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

A SRA. FÁTIMA PELAES (PSDB - AP. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, no
bres colegas, como autora desse projeto de lei, venho
pedir o apoiq de todos os Deputados e Deputadas.
Peço também que considerem o tempo de tramitação
do. projeto nesta Casa. Sendo de 1996, ele já está,
portanto, tramitando há cinco anos, e merece a ur
gência.

Trata-se de projeto que foi bastante discutido
pelos movimentos de mulheres de todo o Brasil e so
bre o qual há acordo. Realizamos uma audiência ri
quíssima na Comissão de Seguridade Social e Famí
lia; posteriormente, tivemos várias reuniões com a
equipe do Governo, com a presença do Ministro
Brant, da Deputada Laura Carneiro e da Relatora, a
Deputada Jandira Feghali. Com certeza, sua aprova
ção dará grande apoio às mulheres que querem ado
tarcrianças e às crianças que precisam ser adotadas.
Por isso, ele tem um grande cunho social. Gostaria
que pensássemos nisto.

Estudos de especialistas em desenvolvimento
humano indicam que a presença materna é tão im
portante para o desenvolvimento de uma criança
como proteínas e vitaminas. Fica, então, meu apelo a



O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Traba
lhadores vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PMDB? (Pausa.) .

Vota "sim".
Como vota o Bloco PFUPST, Uder Inocêncio

Oliveira?
O SR.INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE.

Sem revisão do orador.) - Vota "sim", Sr. Presidente. O
projeto é louvável. Sua aprovação é condição funda
mentai para fazermos justiça social no País.

No entanto, a expressão "licença-maternidade"
é imprópria em relação à mãe adotiva. Poderíamos
corrigir isso procurando expressão mais apropriada.

O PFL vota "sim" à urgência.
A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Sem revi·

são da oradora.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim" e
dá o mérito necessário a esse projeto de lei que ga
rante à muIher brasileira melhores condições no cha
mado mercado de trabalho, projeto esse apresentado
em 1996 pela Deputada Fátima Pelaes.

Portanto, o PSDB não só vota "sim" como tam
bém parabeniza a Deputada Fátima Pelaes pelo gran
de trabalho.

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lu
gar, cumprimento a Deputada Fátima Pelaes, que luta
como nunca pelos direitos da mulher e acima de tudo
pelos da criança. Como pediatra, sei como é impor
tante a criança contar com uma base afetiva segura
na primeira infância, período em que é fundamental
ter a mãe ao lado, e é não menos fundamental para a
criança adotada ter uma mãe que a abrace.

. O Governo recomenda o voto "sim".
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todos os colegas para que aprovemos o regime de ur- cial e Família, compreendo ser fundamental a vota·
gência para, o mais rapidamente possível, colocar- ção dessa matéria que marca a conquista da Iicen-
mos o projeto em votação. ça-maternidade para a mãe adotiva. No momento

Faço também um apelo ao nobre Deputado oportuno, encaminharei o voto pela aprovação da ma-
Arnaldo Faria de Sá: já que S. Exa reconhece o mérito téria, no mér~o, com mais tempo; por ora, para cum-
do projeto, que também reconheça que já se alonga o prir o desejo de V. Exa, digo apenas que o Bloco
tempo de tramitação da matéria nesta Casa. PSB/PCdoB vota "sim".

Muito obrigada. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota- dência agradece mais uma vez a colaboração e cum-

ção o requerimento. primenta V. Exa pelo relatório.
Como há objeção, vou ouvir os Srs. LIderes. Como vota o Bloco PDT/PPS?
Pelo fato de haver vários requerimentos de ur- O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.

gência para serem votados antes de entrarmos nas Sem revisão do orador.) - Vota "sim", Sr. Presidente.
matérias em pauta a serem apreciadas, entre as qua- O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
ís o Projeto de Lei nO 9-C/99, solicito aos Uderes parti- são do orador.) - Sr. Presidente, encaminho o voto
dários que orientem suas bancadas no prazo regi- "sim",
mentalmente determinado de um minuto.

Está em votação o requerimento.
Há acordo entre os Líderes, mas, tendo havido

objeção por parte do Deputado Arnaldo Faria de Sá, a
votação terá de ser nominal, a não ser que S. Exa ab
dique desse direito. (Pausa.)

Se não abdica, vamos ouvir os Srs. Uderes. Só
se pode fazer votação simbólica de requerimento de
urgência havendo consenso do Plenário. Havendo
manifestação desfavorável, terei de submeter a maté
ria a votos, a não ser que o Deputado deixe apenas
registrada sua posição e abra mão da oposição.

O SR. ARNÀLDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
EXS a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pelas ra
zões expostas, não posso abrir mão de minha posi
ção, até porque há mais de 130 requerimentos de ur
gência que não vieram para a pauta, e vários projetos
que estão prontos para serem pautados e não o são.
Ainda que, no mérito, eu seja favorável ao projeto, por
uma questão regimental, manifesto-me contra a ur
gência.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A matéria
será submetida a votos.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vo
tam os Srs. Uderes?

O SR. PHILEMON RODRIGUES (Bloco/PL 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL
vota "sim", não considerando o mérito do projeto.

A SRA. JANDIRA FEGHAlI (Bloco/PCdoB 
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, como
Relatora da matéria na Comissão de Seguridade So-
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi- Somos favoráveis à manutenção da imunidade
dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os material, que é aquela que assegura ao Parlamentar
seus lugares, a fim de ter inicio a votação pelo siste- o direito de emitir livremente seu voto e sua opinião,
ma eletrônico. mas não de praticar crimes. É injustificável que depu-

Está iniciada a votação. tados que pratiquem crimes de homicídio, de tortura,
Queiram seguir a orientação do visor de cada de extorsão, de malversação do Erário etc. fiquem

posto. protegidos. p~l~ imunidade parlamentar. ~epu~ados

O SR PRESIDENTE (A' . N ) _ A p._ que foram mdlclados pela CPI do Narcotráflco nao fo-
. .eClo eves resl ram processados

dência determina que os Srs. Presidentes das Comis- . .
sões que estejam em funcionamento na Casa encer- t Q~eremos, po~~nto, ~ue.seJa col.ocad.o em pau-
rem imediatamente os trabalhos. A partir deste ins- a o projeto que ~odlflca o mstltuto da Imunlda~e par-
tante nenhuma decisão tomada nas Comissões terá la~e~tar, e tambem que ~sta Casa ~o!e o projeto de
valid~de crlaçao do Conselho Nacional de Direitos Humanos,

. que é uma reformulação do Conselho de Defesa da
A Mesa apel~ para_os Sr~. Parlamen~ares que Pessoa Humana, para que se dê mais poder a esse

I~mentavelmente alnd~ nao. estao no plenáriO no ~en- Conselho do Ministério da Justiça para combate à vio-
M? de que ~c~rram Imedlat~mente ~ ~ste recinto, lência, ao crime organizado e à impunidade em nosso
pOIS teremos ~numeras votaçoes nominaiS nesta tar- Pais. Queremos ainda, Sr. Presidente, que o Con-
de de terça-feira. gresso Nacional aprove a reforma do Judiciário, que

O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presiden- inclui a federalização dos crimes praticados contra os
te, peço a palavra pela ordem. direitos humanos.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. É preciso que o Parlamento brasileiro aprove
Extt a palavra. essas e outras medidas que, às 18h30min, serão

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela apresentadas a V. Extt pela Comissão de Direitos Hu-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje manos desta Casa e pelo Fórum Nacional de Entida-
pela manhã houve uma reunião do Fórum Nacional des de Direitos Humanos. Queremos o engajamento
de Entidades de Direitos Humanos com o objetivo de de V. Exa, Sr. Presidente, na defesa dessa pauta que
fazer-se um balanço da VI Conferência Nacional de consideramos fundamental para o combate à impuni-
Direitos Humanos, realizada com muito sucesso nes- dade, à violência e ao crime organizado no Brasil.
ta Casa, com a participação de 573 entidades e qua- O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden-
se mil inscritos, para a discussão do combate à impu- te, peço a palavra pela ordem.
nidade em nosso Pais, tema central do evento. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.

Hoje, às 18h30min, logo após o encerramento Extt a palavra.
dos trabalhos, representantes do Fórum terão au- O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB -
diência com V. Exa, nobre Presidente da Câmara dos RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
Deputados, para solicitar a agilização de alguns pro- dente, quero fazer uma solicitação a V. Exa, em face
jetos que tramitam nesta Casa, projetos esses que, dessa alteração no horário da Ordem do Dia. Algu-
da nossa ótica, são fundamentais para o combate à mas Comissões têm funcionado na Casa, têm delibe-
violência e à impunidade. Entre eles figura o que visa rado, e por isso acho da maior importância que a Pre-
à modificação do instituto da imunidade parlamentar. sidência encaminhe às Comissões a decisão sobre o

Queremos acabar com a imunidade formal pro- novo horário da Ordem do Dia, até porque o Regi-
cessual, instituto que, infelizmente, hoje é mal utiliza- mento é muito claro: iniciada a Ordem do Dia, a Co-
do em nosso Pais, e tem sido instrumento de impuni- missão não pode mais deliberar. Poderemos ter pro-
dade e de acobertamento de crimes comuns pratica- bremas na área jurídica, porque está havendo vota-
dos por Deputados estaduais e federais e por Sena- ção simultânea; todo o mundo, usando aquele artifício
dores. O Pais quer e exige a votação desse projeto do horário da votação, aguarda até o último minuto
que está em trâmite na Câmara dos Deputados para para votar. Portanto, acho que a Mesa deveria enca-
a modificação desse. instituto. E inclusive a Câmara minhar aos Presidentes de Comissão a decisão sobre
Federal tem que dar o exemplo no combate à impuni- essa matéria, até porque não cabe recurso. O Regi-
dade, fazendo o seu dever de casa, e esse dever é vo- mento é muito claro.
tar o projeto que altera o instituto da imunidade parla- Faço este apelo, Sr. Presidente, para que não
mentar. tenhamos dificuldades nessa área. Agora mesmo, na
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Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi-
Fiscalização surgiu uma dúvida, e não tenho dúvida dente, peço a palavra pela ordem.
de que essa regra vale também para aquela Comis- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
são. Como o Regimento Comum é omisso sobre a Exa a palavra.
matéria, recorre-se aos Regimentos das duas Casas, O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDS - RS.
e os Regimentos das duas Casas não deixam dúvida: Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
iniciada a Ordem do Dia, não pode mais haver delibe- quero comunicar à Secretaria-Geral da Mesa e aos
ração, inclusive na Comissão Mista de Planos, Orça- Parlamentares que hoje o PMDS realiza sua reunião
mentos Públicos e Fiscalização. Quero saber se o en- com todos os diretórios regionais. Os Deputados Eu-
tendimento da Mesa é esse também, nrcio Oliveira, Waldemir Moka, Saraiva Felipe, Cezar

O Regimento Comum quanto a esse aspecto é Schirmer, Igor Avelino e Geddel Vieira Lima são Pre-
omisso, repito, e a regra, obviamente, também deve sidentes regionais do partido e estão na reunião, mo-
aplicar-se à Comissão Mista de Planos, Orçamentos tivo pelo qual justifico a ausência desses Pariamenta-
Públicos e Fiscalização, porque os membros dessa res nesta votação.
Comissão são membros ou desta Casa ou do Senado O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Fica o re-
Federal. gistro de V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nobre Oe- O SR. FERNANDO GONÇALVES - Sr. Presi-
putado Alexandre Cardoso, em relação às Comissões dente, peço a palavra pela ordem.
Permanentes, a compreensão da Mesa é exatamente O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
a de V. Exa

. A Presidência tem reiterado aos Srs. Par- Exa a palavra.
lame,ntares, às vezes até de f?~ma insiste~t~" a ne- O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTS _ RJ.
cessrdade de estarem em pl~nano para que Imcle~~s Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o PTS enca-
a Ordem do Dia, como tambem tem to~ado a declsao minha o voto "sim".
de consider<3:r n~lo de direit.o ,e.de efeito qualque~ ato O SR. POMPEO DE MATTOS _ Sr. Presidente,
dessas Comlssoes após o IniCIO da Ordem do Dia.. I I d

. . . peço a pa avra pe a or em.
Ac~lho a sugestã? de V. Exa n? s~ntldo de ofiCiar O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem V.

ao~ PreSidentes d,as dlversa~ Coml~soes par~ escla- Exa a palavra.
~eclmento em ca~ater preventivo, eVitando a~s~m qua- O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/POT _ RS.
Isquer constrangImentos futuros sobre declsoes que Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
venham a ser ~omadas ~xt:mpo~aneamente. quero fazer um registro a respeito dessa questão do

Em ~el~çao à ~om.lssa.? M~sta de Pla~os, Orça- apagão. Estamos vivenciando uma situação dramáti-
mentos Publlcos e Flscallzaçao, fiZ con~ul~a a Secr~ta- ca em todo o País. Meu Estado, o Rio Grande do Sul,
ria-Geral da Mesa, por se tratar de CO~ISsaO que reune felizmente está fora do apagão, porque não foram fei-
membros das duas Casas. A Sec~etana-Gera~ está exa- tos os Iinhões que transfeririam a energia da hidrelé-
minando o p~er que tem o PreSidente da Camara d?s trica de Itaipu, no Paraná, para o Sudeste do País, es-
Deputados de mterromper os trab~lhos daquela Comls- pecialmente para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas
são, e oportunamente respondereI a V. Ex". Gerais, e por causa disso sobra a energia que meu

Já seria um grande avanço se as Comissões Estado consome. Portanto, estamos livres do apagão,
Permanentes colaborassem para o bom andamento em que pese termos de economizar também.
dos trabalhos no plenário da Casa. Algumas têm co:a- Mas o que quero reclamar e deixar registrado,
borado, outras ainda não, mas certamente o farao, Sr. Presidente, é quanto ao fato de o Rio Grande do
num futuro próximo. Sul não produzir sequer a metade da energia que

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Agradeço a consome quando temos lá dezenas de projetos de
V. Exa, e aguardo a decisão da Mesa no que se refere construção de pequenas hidrelétricas, ~os rios Iju~.

à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Ibicuf, Itu, Jacuí, Manjuricaba, Turvo, enfim, em pratl-
Fiscalização. camente todos os rios do Rio Grande do Sul que têm

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa capacidade de gerar energia em função das quedas
apela novamente para os Srs. Parlamentares no sen- d'água. . . . _ • .
tido de que venham imediatamente ao plenário. Esta- . As cooperat'v~s de eletnflcaçao rural tem pr~Je-

mos em processo de votação, que será encerrada em tos Importantes. Ha todo um !rabalho, estudos de Im
n::llf'tn ::IImhi",nt::ll1 nA t",('nnlnnl::ll A nn!': ::II\I~n('n!': nA('A!':-
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sários para inserir essa energia na rede geral, afas- Reformar capítulos, títulos, partes da Constitui·
tando a perspectiva de o apagão chegar ao Rio Gran- ção pela via simplificada de se convocar uma mini-
de do Sul no futuro. Quero apelar para o Ministério de constituinte e com isso reduzir o quorum necessário
Minas e Energià e para a Aneel no sentido de que Ii- para as mudanças terá como única conseqüência fa-
berem os projetos de construção dessas pequenas zer prevalecer a vontade de alguns. A Constituição
usinas em nosso Estado. Esses projetos das coope- brasileira regulamenta ela própria os passos neces-
rativas estão todos, protocolados, alguns em tramita- sários para a sua modificação. Ela, prevendo a dinâ-
ção há um mês, outros há um ou dois anos, até há dez mica dos nossos tempos, já reduziu o clássico quo-
anos, junto à Aneel e ao Ministério de Minas e Ener- rum de dois terços anteriormente necessário para
gia, e a situação não se resolve. sua reforma para o de três quintos, abrindo assim

Poderemos contribuir muito, na luta contra o uma grande facilidade para quem quiser reformá-Ia.
apagão, se essas usinas funcionarem adequadamen- Reduzir o quorum para o de maioria absoluta, em
te. Só falta o governo liberar as verbas, porque há re- ambiente de miniconstituinte, Sr. Presidente, não é
cursos para tanto. atitude condizente com aquelas que V. Exa tem toma-

Muito obrigado. do e que engrandecem o seu desempenho na condu-
O SR VIVALDO BARBOSA - Sr Presidente ção desta Câmara. Creio que os constitucionalistas

peço a pal~vra pela ordem. . 'd? País, os analistas da ~istória política ~ra~i1eira não
, . vao endossar essa medida com os encomlos que V.

O SR. PRESIDENTE (Aeclo Neves) - Tem a pa- Exa tem merecido pelo exercício elevado de sua in-
lavra V. Exa. vestidura na Presidência desta Casa.

O SR. VIVALD~_BARBOSA (Bloco/PD~ - RJ. Portanto, apelo a V. Exa que faça uma reflexão a
P~'a o~dem. Sem revlsao ~o orador.) - Sr. PreSidente, esse respeito e colabore, como tantos que, ao longo
nao sel.se V. Exa está OUVIn~O bem. A~ho que o Depu- da nossa história, têm colaborado, para que se man-
tado Milton Temer tem raza~: es~e microfone parece tenha o respeito à Constituinte, à sua soberania e ao
que está com um volume mais baixo do que o normal. ideal da Constituição.

. O S~. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Estou ou- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
vindo mUito bem, Deputado. Vivaldo Barbosa, rapidamente respondo a V. Exa, ape.,

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente, a nas com o objetivo de tranqüilizá-lo. V. Exa antecipa um
imprensa tem noticiado que V. Exa está levando avan- debate que certamente é prematuro, mas certamente o
te proposta de alguns Parlamentares que desejam a papel desta Presidência - e tenho certeza de que V. E)(-l
instalação de uma miniconstituinte para reformar cer- é testemunha disso, até porque é partícipe de algumas
tos temas, certos caprtulos da Constituição brasileira~ das iniciativas desta Presidência - é discutir com sereni-

Ora, o próprio anúncio de uma miniconstituinte dade as questões que aqui surgem, sobretudo as de-
já desmerece, diminui o poder originário e soberano mandadas por Lideranças partidárias, como essa que
da Assembléia Nacional Constituinte, e também de- demanda o Líder do partido de V. Exa.
grada o ideal da Constituição. Essa é uma decisão realmente longe, ainda, de

Uma constituição é elaborada em momentos es- ser tomada. Há, na verdade, apenas um início de con-
peciais da vida de um povo, de um país, de uma na- versas nessa direção, e a Presidência tem muito pou-
ção, e somente pode ser modificada com a observân- co poder quanto a essa questão. Obviamente, o poder
cia requisitos especiais, previstos nela própria. soberano é desta Casa. Fique tranqüilo V. Exa, por-

Nossa Constituição há de merecer o respeito e que, quando essa discussão vier a acontecer, ela
o acatamento da classe política, principalmente dos ocorrerá com a presença de V. Exa.
Parlamentares, porque o Parlamento é o Poder supe- Concordo que temos inúmeros assuntos rele-
rior, representado pela arquitetura de Oscar Nieme- vantes a serem tratados. Como Presidente, não dei-
yer, que coloca o Congresso Nacional como o mais xarei de dar espaço a quaisquer iniciativas políticas
alto edifício da Capital Federal; nenhum outro edifício legítimas que aqui surjam para serem debatidas e
pode igualar ou ultrapassar a altura deste que é do eventualmente aprovadas ou não. Tenho a convicção
Poder mais elevado. de que seus argumentos, sempre consistentes, serão

O Parlamento tem o seu poder derivado da instrumentos vigorosos na defesa dos pontos de vista
Constituição; portanto, deve ser a primeira instituição que V. Exa, ao longo dos anos, tem aqui defendido.
da República a reverenciar, a homenagear o ideal da Não tenha receio, Sr. Deputado Vivaldo Barbo-
Carta Magna. sa, da posição desta Presidência. Meu papel é o de
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estimularo debate e dar oportunidade a que as várias Fico feliz em saber que já temos número sufici-
vertentes aqui se manifestem, como fiz agora em re- ente para aprovar a urgência do projeto e incluí-lo na
lação a V. Ex8

• pauta, tendo sido essa uma das solicitações do PSDB
O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente peço a à Presidência da Casa. Trata - se de projeto que traz

palavra pela ordem. 'grande avanço social para a população e estimula a
. adoção, sobretudo de crianças com mais de um ano

O SR. PRESIDENTE (AécIo Neves) - Tem V. de idade. ParabenizQ V. Ex8 , Deputado Aécio Neves,
Exa a palavra. pela iniciativa.

O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
S~m revisão do orador.) ~ ~r. Presidente, assom.o à a palavra, pela ordem, ao Uder Inácio Arruda.
tnbuna para,~udar as elelçoes rec.entemente reallza- O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB _ CE.
das na Bulgana. Aquele paí~, depOIS de lon~o ~eríodo Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
de u~a forma de gover~o Imposta - ~ repubhca,. em Sras. e Srs. Deputados, o Partido Comunista do Bra-
um sls!ema parlame~tansta sob o regime comunista, sU, na última reunião plenária, nos dias 9 e 10 de ju-
qu~ :vlde~temente nao deu certo -, esta semana,. e~ nho, convocou o seu X Congresso, a realizar-se nos
elelçoes livres, escolheu ser governada pelo Rei SI- dias 9 10 11 e 12 de dezembro na cidade do Rio de
meão 11. Janeir~. Ópartido convida as demais agremiações

Destronado aos seis anos de idade, Simeão 11 partidárias para oferecerem críticas aos documentos
viveu no exUio, e regressa à Bulgária, agora democrá- e textos que na oportunidade serão apresentados,
tica, eleito por seu partido, devendo assumir em breve para que possamos travar grande debate sobre os
a função de Primeiro Ministro daquele país, que ainda destinos do País e sobre a atual quadra na qual esta-
adota a forma republicana de governo e o sistema mos envolvidos.
parlamentarista. Sr. Presidente, queremos demostrar à socieda-

Portanto, desejamos a Sua Alteza Real o Rei Si- de brasileira que nosso partido é internacionalista, in-
meão 11 a inspiração, a dedicação e o entusiasmo ne- timamente ligado à causa do povo brasileiro, com
cessários para reconduzir seu país a um sistema ple- suas bandeiras, lutas, vontade e disposição de trans-
namente democrático, seja na forma monárquica, formar esta Nação tão rica num país efetivamente in-

. seja na forma republicana; enfim, desejo ao Rei Si- dependente, do ponto de vista econômico, para que o
meão 11, em meu nome e em nome dos meus eleito- povo possa viver bem.
res, que possa coroar a Bulgária com melhores dias Sr. Presidente, no congresso será feita a avalia-
para seu povo. ção do resultado da política neoliberal comandada

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço pelos últimos governantes durante todos esses anos.
a palavra pela ordem. Anunciamos aos colegas Parlamentares e a to-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. dos os partidos com assento nesta Casa a realização
Ex8 a palavra. desse event? em que r~uniremo.s a militância, os fiI.i~-

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB _ BA. Pela or- dos e os amigos. O p~rtldo co~vlda todos para pa~lcl-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é com parem do debate, po./s s6 aS~I?1 estaremos co~tnbu-
enorme alegria que vejo em discussão, solicitada a ur- Indo,~ara q~~ o BrasllAse.poslclon~ de forma altiva no
gência, o Projeto nO 1.733, de 1996, da ilustre Deputada cenano polltlco, economlco e social.
Fátima Pelaes, Parlamentar vinculada à área social. Era o que tinha a dizer:

O projeto trata de modificações na legislação O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está en-
trabalhista, ampliando a possibilidade de adoções e cerrada a votação. A Mesa vai anunciar o resultado da
estimulando-as, principalmente no caso de crianças votação:
de até oito anos de idade. Aprovado, serão criadas VOTARAM
condições de estímulo à adoção, com a concessão de S' . 313
licença-maternidade a todas as mulheres trabalhado- I~.
ras que adotarem crianças de até oito anos de idade. Nao: 00
Todas as negociações foram feitas no sentido de criar Abstenções: 2
condições para garantir esse benefício junto à Previ- Total: 315
dência Social, para que seja possível implantar essa ~ Aprovado o requerimento de urgência para o
medi~a já com o orça~ento ~xistente, epara que seja Projeto de Lei nO 1.733 de 1996.
ampliada essa garantia social à empregada que ve- '



Presidiram a Votaçlo:Aécio Neves -16:16

Junho de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Qual1a-leira 20 29403

51 a Legislatura Presidente da Casa: Aécio Neves - PSDBlMG
3 8 TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA Presidiram a Sessão: Marçal Filho -13:00

ORDINÁRIA Themístocles Sampaio -14:25

ORDINÁRIA N° 115 - 19/0612001 Enio Bacc; - 15:21
Antônio Jorge - 15:51

Abertura Sessão: 19/06/200113:00 Enio Bacci -16:02
Encerramento Sessão: Aécio Neves -16:16
Proposição: Pl NO 1.733/96 - REQUERIMENTO DE

URGÊNCIA

Início Votação; 19/06/200116:46

Fim Votação: 19/06/200117:13

Resultado da Votação
Sim 313
Não O
AbstençAo 2

Total da Votação 315

Art. 17 1

Total Quorum 316

ObstruçAo O

Orientação
PSDB-Sim
PFUPST·Sim
PMOB-Sim
PT-Sim
PPB -Sim
PDTIPPS - Sim
PTB-Sim
PSBIPCDOB • Sim
PUPSl-Sim
PV-Sim
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS PDT/PPS Sim
Almir Sá PPB Sim
Luciano Castro PFL PFUPST' Sim
Salomão Cruz PPB Sim

Total Roraima: 4

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Sim
or. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Fátima Pelaes PSDB Sim
Jurandil Juarez PMDB Sim
Sérgio Barcellos PFL PFUPST Sim

Total Amapá: 6
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Partido Bloco Voto

PARÁ
Asdrubal Bentes PMDB Sim
Deusdeth Pantoja PFL PFUPST Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz POT POT/PPS Sim
José Priante PMOB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Socorro Gomes PCdaB PSBIPCDOB Sim
Zenaldo Coutinho PSOB Sim

Total Pará: 8

AMAZONAS
AtUa Lins PFL PFUPST Sim
I;uler Ribeiro PFL PFlJPST Sim
Francisco Garcia PFL PFUPST Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avelino PFL PFUPST Sim
SUas Câmara PTB Abstenção
Vanessa Grazziotln pedeB PSB/PCDOS Sim

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Confúcio Moura PMOB Sim
Eurípedes Miranda POT POT/PPS Sim
Nilton Capixaba PTS Sim

Total Rondonia : 3

ACRE
João Tota PPB Sim
José Aleksandro PSL PUPSL Sim
Márcio Sittar PPS POT/PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Sarros PSOB Sim

Total Acre: 6

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim
Igor Avelino PMDB Sim
Kátia Abreu PFL PFUPST Sim
Osvaldo Reis PMOB Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 6

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Cesar Bandeira PFL PFUPST Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCOOB Sim
Mauro Fecury PFL PFUPST Sim
Neiva Moreira POT POT/PPS Sim
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Partido Bloco Voto
MARANHÃO
Pedro Novais PMDS Sim
Roberto Rocha PSDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 12

CEARÁ
Almeida de Jesus PL PLlPSL Sim
Antonio Cambraia PSDB Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCOOB Sim
José Unhares PPB Sim
léo Alcântara PSDB Sim
Manoel Salviano PSDS Sim
Moroni Torgan PFL PFUPST SIm
Pimentel Gomes PPS PDT/PPS Sim
Pinheiro Landim PMDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 12

PIAuí
Átila Lira PSDB Sim
João Henrique PMD.B Sim
MarcelQ Castm PMOB Sim
Paes Landim PFL PFUPST Sim
Themístocles Sampaio PMDB Sim
Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE
Iberê Ferreira PTS Sim
Laire Rosado PMDB Sim
Ney Lopes PFL PFUPST Sim
Salomao Gurgel POT PDT/PPS Sim

Total Rio Grande do Norte: 4

PARAfBA
Armando Abílio PSD8 Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Damião Fellciano PMOB Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim

Total ParaJba : 4

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB Sim
DjalmaPaes PSB PSBIPCOOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCOOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFl PFUPST Sim
João Colaço PMDB Sim
José Chaves PMDB Sim
José Mendonça Bezerra PFL PFLlPST Sim
José Múclo Monteiro PFl PFLlPST Sim
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Partido Bloco Voto

PERNAMBUCO
Luiz Piauhylino PSOB Sim
Maurilio Ferreira Lima PMOB Sim
Pedro Eugênio PPS POT/PPS Sim
Salatiel Carvalho PMOB Sim
Wolney Queiroz POT PDT/PPS Sim

Total Pernambuco: 15

ALAGOAS
Divaldo Suruagy PST PFUPST Sim
José Thomaz Nonõ PFL PFUPST Sim
Olavo Calheiros PMOB Sim
Regis Cavalcante PPS POTIPPS Sim

Total Alagoas: 4

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Sim
Ivan Paixão PPS PDT/PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
José Teles PSDB Sim
Pedro Valadares PSB PSBlPCDOB Sim
Sérgio Reis PTB Sim
Tânia Soares PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Sergipe: 7

BAHIA
Ariston Andrade PFL PFUPST Sim
Benito Gama PMDB Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
Eujácio Simões PL PUPSL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Francistônio Pinto PFL PFUPST Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL PFUPST Sim
Jairo Carneiro PFL PFUPST Sim
João Almeida· PSDB Sim
João Leão PSOB Sim
Jonival Lucas Junior PMDB Sim
Jorge Khoury PFL PFUPST Sim
José Carlos Aleluia PFL PFUPST Sim
José Lourenço PMDB Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Milton Barbosa PFL PFlIPST Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Nilo Coelho PSDB Sim
Paulo Braga PFL PFUPST Sim
Paulo Magalhães PFL PFUPST Sim
Pedro Irujo PFL PFUPST Sim
Roland lavigne PMDB Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Ursicino Queiroz PFL PFlIPST Sim
Walter Pinheiro PT Sim

Total Bahia: 27
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MINAS GERAIS
Aécio Neves PSOB Art. 17
Antõnio do Valle PMDB Sim
Aracely de Paula PFL PFLJPST Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Cabo Júlio Pl PUPSL Sim
Carlos Mosconi PSOB Sim
Cleuber Carneiro PFL PFLJPST Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Danllo de Castro PSDB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSOB Sim
EJiseu Resende PFL PFUPST Sim
Fernando Diniz PMDB Sim
Gilmar Machado PT Sim
Hélio Costa PMOB Sim
Jaime Martins PFL PFUPST Sim
João Magno PT Sim
José Militão PSOB Sim
lael Varella PFL PFUPST Sim
Lincoln Porteis PSL PlIPSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PFL PFUPST Sim
Nilmãrio Miranda PT Sim
Odelmo leão PPB Sim
Olimpio Pires POT PDT/PPS Sim
Philernon Rodrigues PL PlIPSL Sim
Rafael Guerra PSOB Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSOB Sim
Ronaldo Vasconcellos PL PLJPSl Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCOOB Sim
Si/as Brasileiro PMOB Sim
Virgllio Guimaraes PT Sim

Total Minas Gerais: 34

EspíRITO SANTO
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
José Carlos Fonseca Jr. PFL PFLJPST Sim
Max Mauro PTB Sim
Rita Camata PMOB Sim

Total Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO
A1dir Cabral PFL PFLJPST Sim
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Sim
Almerinda de Carvalho PFL PFUPST Sim
Arolde de Oliveira PFL PFUPST Sim
Bispo Rodrigues Pl PUPSl Sim
Candinho Mattos PSDB Sim
Carlos Santana PT Sim
Eurico Miranda PPB Sim
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Partido Bloco Voto

RIO DE JANEIRO
Fernando Gabelra PV Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
lédio Rosa S.Part. Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSBfPCOOB Sim
Joao Sampaio POT POT/PPS Sim
Jorge Bittar PT Sim
Jorge Wilson PMOB Sim
José Egydio PL PUPSL Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Mareio Fortes PSDB Sim
Milton Temer PT Sim
Miriam Reid PSB PSB/PCOOB Sim
Miro Teixeira POT PDT/PPS Sim
Paulo Baltazar PSB PSBIPCOOB Sim
Paulo Feijó PSOB Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia S.Part. Sim
Rubem Medina PFL PFUPST Sim
Simão Sessim PPB Sim
Valdeci Paiva PSL PUPSL Sim
Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS Sim

Total Rio de Janeiro: 30

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSBIPCDOB Sim
Aloizio Mercadante PT Sim
André Benassi PSDB Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Abstenção
Arnaldo MadeIra PSDB Sim
Bispo Wanderval PL PLlPSL Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Chico Sardelli PFL PFUPST Sim
Corauci Sobrinho PFL PFUPST Sim
Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PSL PUPSL Sim
Delfim Netto PPB Sim
Dr. Hélio POT PDT/PPS Sim
Ouilio Pisaneschi PTB Sim
Emerson Kapaz PPS POTfPPS Sim
Fernando Zuppo S.Part. Sim
Gilberto Kassab PFl PFUPST Sim
João Eduardo Dado PMDB Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMOB Sim
José de Abreu PTN Sim
José Dirceu PT Sim
José Genolno PT Sim
José índio PMOB Sim
José Roberto Batochio POT PDT/PPS Sim
Kincas Mattos PSB PSB/PCDOB Sim
Luciano Zlca PT Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
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SÃO PAULO
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Marcos Cinlra PFL PFUPST Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Michel Temer PMDB Sim
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL PFUPST SIm
Nelo Rodolfo PMDB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neutan Lima PFL PFUPST Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PMD8 Sim
Rubens Furlan PPS PDT/PPS Sim
Salvador ZimbaJdi PSDB Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Wagner Rossi PMDB Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 45

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL PFUPST Sim
Uno Rossi PSDB Sim

Total Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoS PSSIPCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jorge Pinheiro PMDB Sim
Maria Abadia PSDB Sim
Paulo Octávio PFl PFUPST Sim
Pedro Celso PT Sim
Wigberto Tarluce PPB Sim

Total Distrito Federal: 8

GOlAS
Aldo Arantes PCdoS PSS/PCDOB Sim
Juquinha PSDB Sim
lIdia Qulnan PSDB Sim
Luiz Sittencourt PMDB Sim

Total Goiás: 4

MATO GROSSO DO SUL
Manoel Vitório PT Sim
Marçal Filho PMD8 SIm
Waldemlr Moka PMDB Sim

~

Total Mato Grosso do Sul; 3

PARANÁ
Affonso Camargo PFL PFUPST Sim
Airton Roveda . PSDB Sim
Basflio ViIlani PSDB Sim

Dilceu Sperafico PPB Sim
Dr. Rosinha PT Sim



29410 Quarta-Ieira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 200 I
Partido Bloco Voto

PARANÁ
FlévloAms PSOB Sim
Gustavo Fruet PMOB Sim
Iris Simões PTB Sim
Ivanio Guerra PFL PFUPST Sim
José Borba PMOB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PPB Sim
Luciano Pizzalto PFL PFUPST Sim
Márcio Matos PTB Sim
Max Rosenmann PSOB Sim
Moacir Michelelto PMOB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odllio Balbinottl PSOB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS PDT/PPS Sim
Santos Filho PFL PFLJPST Sim
Werner Wanderer PFL PFUPST Sim

Total Paraná: 23

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL PFUPST Sim
Fernando Coruja POT PDT/PPS Sim
Gervásio Silva PFL PFLlPST Sim
Hugo Biehl PPB Sim·
Joao Matos PMOB Sim
Joao Plzzolattl PPB Sim
Luci Choinackl PT Sim
Paulo Gouvêa PFL PFUPST Sim
Pedro Bittencourt PFL PFUPST Sim
Vic':lnte Caropreso PSOB Sim

Total Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL
Airton Oipp POT POT/PPS Sim
Alceu Collares POT PDT/PPS Sim
AnaCorso PT Sim
Cezar Schirmer PMOB Sim
Oarcfsio Perondl PMOB Sim
Enio Bacci POT POTlPPS Sim
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCOOB Sim
Fattar Júnior PPB Sim
Henrique Fontana PT Sim
Marcos Rolim PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMOB Sim
Nelson Marchezan PSOB Sim
Nelson Proença PMOB Sim
Orlando Desconsi PT Sim
Osmar Terra PMOB Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos POT POTIPPS Sim

Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO SUL
Waldomiro Barancelll Fioravante PT Sim
Veda Crusius PSDB Sim

Total Rio Grande do Sul: 21



O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PT?

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS.) - O PT
vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PT vota
"sim".

Como vota o PMDB?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - O PMDB vota "sim", Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Bloco Parlamentar PFUPST?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o proje
to altera vários dispositivos relativos à Lei Agrária e
cria o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais para evi
tar apropriação indébita. Portanto, é importantíssimo;
neste momento em que se discutem no País invasões
e apropriações indébitas, queremos sobretudo forta
lecer a propriedade agrária. Por isso, Sr. Presidente, o
PFL recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PSDB?
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A matéria O SR. ILDEFONÇO CORDEIRO (Bloco/PFL -
volta à pauta na sessão de amanhã. AC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na últi-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Matéria ma votação, segui a orientação do partido.
sobre a mesa: O SR. JOSÉ ALEKSANDRO (Bloco/PSL - AC.

Requerimento Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par-
Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi- lamentar PUPSL encaminha o voto "sim".

mento Interno, urgência para apreciação do Projeto O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - o PL vota
de Lei n° 3.242 de 2000, do Poder Executivo, que "ai· "sim".
tera dispositivos das Leis n° 4.947, de 6 de abril de Como vota o Bloco Parlamentar PSBJPCdoB?
1966,5.868, de 12 de dezembro de 1972, 6.015, de O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
31 de dezembro de 1973, do Decreto-Lei n° 1.989, de Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par-
28 de dezembro de 1982, da Lei nO 9.393, de 19 de lamentar PSB/PCdoB entende que as duas emendas
dezembro de 1996 e dá outras providências" - emen- oriundas do Senado Federal aprimoram o projeto, no
das do Senado Federal. (cadastro de imóveis rurais) que diz respeito à defesa do interesse do pequeno

Sala das Sessões, 7 de junho de 2001. - Walter agricultor. Portanto, votamos "sim".
Pinheiro, Uder do PT - Mendes Ribeiro Filho, O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
Vice-Uder do PMDB - Xico Graziano, Vice-Uder do vota o PTB?
Bloco Parlamentar PSDB/PB - Arnaldo Madeira, U- Como vota o Bloco Parlamentar PDT/PPS?
der do Governo - Veda Crusius, Bloco Parlamentar
PSDB/PTB - Ronaldo Caiado, Vice-Uder do Bloco O SR. DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP. Sem revisão
Parlamentar PFUPTB - Odelmo Leão, Uder do PPB. do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parlamentar

PDT/PPS vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo

a palavra ao Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá, para O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
encaminhar a votação e que falará contra o requeri- vota o PPB, Uder Odelmo Leão?
mento. O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-

O SR. ARNALDO FARIA DE sA (PPB ....: SP. são do orador.) - Sr. Presidente, encaminho o voto
"sim".Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs e Srs.

deputados, encaminho o voto contra a urgência com
base no mesmo príncfpio que expus quando da vota
ção da matéria anterior. Nada tenho com relação ao
mérito do projeto; todavia, da mesma forma que fo
mos contra as urgências constitucionais, excessiva
mente usadas pelo Poder Executivo, e levando em
consideração que temos mais de cem projetos de lei
com urgência aprovada e não pautados, e ainda vári
os outros já apreciados por todas as Comissões, so
mos contra a urgência regimental.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Muito
bem. .

Vou ouvir os Srs. Uderes. Peço a S. Exas que se
jam bastante objetivos quanto à orientação das ban
cadas.

Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota o PTN? (Pausa.)
Como vota o PV? (Pausa.)

Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL?
O SR. ILDEFONÇO CORDEIRO - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.

Exa a palavra.
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o SR. SAULO PEDROSA (PSDB - BA. Sem re
visão do orador.) - O PSDB vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Governo?

O SR. DUILIO PISANESCHI (PTB - SP Sem re
visão do orador.) - O Governo vota "sim", Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os
seus lugares, a fim de ter inrcio a votação pelo siste
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.

A SRA. NICE LOBÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

A SRA. NICE LOBÃO (Bloco/PFL - MA. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, segui a orientação do partido.

O SR. SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, segui a orientação do PSDB.

O SR. IVAN VALENTE (PT - SP Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, segui a
orientação do partido.

O SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, segui a orientação do partido.

O SR. JOSÉ ROCHA (Bloco/PFL - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, segui a orientação do partido.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, segui a orientação do Partido dos Trabalhado
res.

O SR. DANILO DE CASTRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. DANILO DE CASTRO (PSDB - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, en
caminho à Mesa projeto de lei de minha autoria que
versa sobre financiamento de unidades geradoras de
energia para consumidores residenciais e rurais.

A SRA. LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de aproveitar a ocasião para registrar meu repúdio
à decisão do júri que ontem, na Paralba, por cinco vo
tos a dois absolveu Zito Buarque do crime cometido
há dezoito anos contra a Ifder sindical Margarida
Alves. Tamanha é a injustiça, tamanha a impunidade
que, mesmo indo a júri popular, um assassino não é
punido.

Cada vez mais me preocupa a conivência do
Estado com o crime, na medida em que a punição, a
melhor forma de inibir a criminalidade, não ocorre.

O que aconteceu ontem chamou a atenção da
mulheres que lutam por justiça não só no Brasil mas
em todo o mundo. Verificou-se que no Brasil a impuni
dade é um direito de quem tem o poder de destruir as
lutas populares, é a forma que se usa para que os que
estão por baixo, os pobres e as minorias, como as
mulheres, não conquistem espaço, não construam
sua cidadania.

Faço este registro, Sr. Presidente, de coração
apertado, repudiando o resultado do julgamento. Mais
do que nunca estou certa da importância do papel
que tem agora o Senado Federal de votar com urgên
cia o projeto que fará com que os crimes contra os di
reitos humanos sejam julgados em âmbito federal.
Cada vez mais fica evidente que no âmbito estadual
há impunidade; é lá que o latifúndio tem suas rarzes,
nesses 500 anos de violência, de tortura, de saque
aos trabalhadores, de matança, de destruição do que
é público.

Cobramos do Governo - porque esse projeto é
do Executivo - que pressione para que o Senado vote
urgentemente a matéria, para que os crimes contra
os direitos humanos mereçam julgamento na esfera
federal, para que haja mais isenção e para que não
prospere esse poder do latifúndio que se exerce pelo
crime, presente em muitos Estados, com rafzes histó
ricas.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência, antes de dar a palavra ao próximo orador ins
crito, gostaria de chamar a atenção do Plenário para
um comunicado que, tenho certeza, é de interesse de
cada um dos Srs. Parlamentares, porque é graças à
participação de todos que posso anunciar que recebi
neste instante, da Diretoria Administrativa da Casa e
da Concessionária CEB, que mede o consumo de
energia na Capital da República, os dados do consu
mo de energia da Câmara dos Deputados em todo o
seu complexo nos últimos trinta dias, desde o mo
mento em que iniciamos as medidas de contenção de
gastos de energia, portanto de racionamento interno
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da Câmara dos Deputados. Distribuirei este docu
mento a cada um dos Srs. Parlamentares, pois nele
está bem descrito, por cada área da Casa, por cada
um dos anexos, qual foi a economia que obtivemos.

Este é o dado que quero anunciar à Casa - e te
nho certeza de que anuncio à Nação -, um dado ofici
ai da CEB: nos últimos trinta dias, enquanto o Gover
no estabeleceu para o mês de maio uma meta de eco
nomia de 15% e para o de junho de 25%, a Câmara
dos Deputados, em todo seu complexo, de 15 de maio
a 15 de junho, atingiu, segundo as medições de ener
gia efetuadas pela concessionária CEB, em conjunto
com o serviço de instalações e projeções da Câmara
dos Deputados, uma redução de consumo, em rela
ção ao mesmo perfodo do ano passado, de 41,9%.
(Palmas.)

Portanto, esse dado mostra com absoluta clare
za o que é possível fazer quando há disposição.

Agradeço a cada um dos Líderes partidários, a
cada um dos Srs. Parlamentares, a cada um dos fun
cionários da Casa, a compreensão, até mesmo pelo
desconforto por que todos passaram, mas não tenho
dúvidas de que, vinda da Câmara dos Deputados,
medida de tamanha expressão certamente configura
um ato pedagógico para todo o Pafs.

É com satisfação que faço este anúncio, sau
dando os Parlamentares que me ajudaram a cumprir
ou, mais do que isso, a ultrapassar em muito as metas
anteriormente previstas.

O SR. LUIZ DURÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. LUIZ DURÃO (Bloco/PFL - ES. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na primeira votação
votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira
votação segui orientação do Bloco/PUPSL.

O SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SA. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SA. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Pela or
dem. Sem revisão do qrador.) - Sr. Presidente, quero
registrar uma situação que está ocorrendo em Teresi
na, no Piauí, onde tivemos o registro de quatro casos
de dengue hemorrágica. É uma situação para que
chamo a atenção desta Casa. Hoje encaminhamos
ao Ministro José Serra apelo no sentido de que socor
ra a área de saúde da Capital do Piauí e também de

todo o Estado, com atenção especial a essa situação.
Antes só tínhamos registro de dengue hemorrágica
nasáreas da região amazônica, nos Estados do Pará,
Maranhão e Amazonas. Agora registramos a ocorrên
cia da doença também no Piauí, e talvez seja possfvel
que essa endemia se propague por outras regiões do
Nordeste.

Dessa forma, urge sejam adotadas providênci
as por parte do Ministério da Saúde e do Governo Fe
deral com o objetivo de evitar uma situação crrtica na
região.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou en
cerrar a votação.

O SR. FERNANDO GONÇALVES - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.
Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, o PTB en
caminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PTB
encaminha o voto "sim". Da próxima vez, encaminha
rá no horário adequado, ilustre Líder Fernando.

O SR. PEDRO CANEDO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. PEDRO CANEDO (PSD8 - GO. Sem re
visão do orador.) - Deputado Pedro Canedo, na vota
ção anterior, votou de acordo com o partido.

O SR. ARMANDO ABíLlO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. ARMANDO ABíLlO (PSD8 - PB. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Parlamentares, o motivo da nossa participação é fa
zer um registro.

Na semana próxima passada foi distribufda a re~

lação dos Municípios do meu Estado, a Parafba, que
terão direito de receber a cesta básica. Para surpresa
nossa, quase em 100% dos Municfpios, mais precisa
mente em 92% dos Municfpios os Srs. prefeitos já de
cretaram estado de calamidade pública. Estamos sur
presos porque alguns desses Municípios que apre
sentam todos os efeitos da seca verde não foram in
c1ufdos nessa programação.

Em função exatamente desta situação, quere
mos aproveitar a ocasião para pedir ao Sr. Ministro
que inclua todos os Municípios da Paraíba que decre-
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tarem estado de calamidade pública na programação Se considerarmos que os Municfpios ant~rior-

de distribuição de cesta básica. mente atendidos, que não são das Regiões Norte e
Era esta a participação. Nordeste, contemplados com o Projeto Alvorada, são
O SR. AlCESTE ALMEIDA _ Sr. Presidente, municfpi,?s es~e~cialmente ~urais e c~m pequena ~~-

peço a palavra pela ordem. recadaçao propna: as prefeituras terao grandes dlf~-
. culdades em continuar atendendo à demanda, del-

a O SR. PRESIDENTE (AécIo Neves) - Tem V. xando de apoiar e incentivar a agricultura familiar. E,
Ex a palavra. em vez de fazer um atendimento de qualidade, pres-

O SR. ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR. Sem tando a assistência necessária, as prefeituras vão
revisão do orador. ) - Sr. Presidente, Deputado Alces- acabar fazendo serviço de amador e não promovendo
te Almeida, na votação anterior, acompanhou a orien- o desenvolvimento local.
tação do partid~. _ Em recente campanha publicitária veiculada pe-

O SR. JOAO MAGALHAES (PMDB - MG. Sem los meios de comunicação, o Governo Federal alarde-
revisão do orador. ) - Sr. Presidente, Deputado João ou que estava alocando recursos como nunca havia
Magalhães, na votação anterior, votou com o PMDB. feito antes, afirmando que assim estaria fixando as fa-

O SR. RENATO VIANNA (PMDB - se. Sem re- mílias no campo e dando condições e incentivo ao pe-
visão do orador.) - Sr. Presidente, Renato Vianna na queno agricultor, por meio do apoio à agricultura fami-
votação anterior votou com o PMDB. Iiar. Entretanto, o que se observa, com os cortes que

A SRA. ELCIONE BARBALHO (PMDB _ PA. acabo de relatar, demon~t~a um sentido e~tamente

Sem revisão da oradora.) _ Sr. Presidente, Deputada o~osto à propaganda of.lclal. Os recursos liberados
Elcione Barbalho votou na primeira votação de acor- . n~o ~orresponde~ ao dlscurs~ gov~rna.mental, que
do com a votação do partido. fOI f~lt~ sob medida p,ara continuar Iludindo o p~~o

O SR MÁRIO DE OLIVEIRA (PMDB _ MG ~rasllelr~, semelhante as outras campanhaspu.bh~lta-
. _. . . nas destinadas apenas a melhorar a sua propna Ima·

S~~ revisa? ~o orador.) -= Sr. Pr~sldente, Deputado gem, tão desgastada pelos últimos acontecimentos
Mano de Ohvelr~ na votaçao anterior votou de acordo que todos conhecemos.
com o meu partido. , .

Todos os palses que fizeram reformas agrfcolas
. _O SR. RICARDO FERRA~O (PSDB - ES. Se~ e agrárias, com assistência técnica e subsídios, con-

revlsao da oradora.) - Sr. PreSidente, Deputado RI- seguiram fixar o homem no campo e fizeram uma re-
cardo Ferraço votou de acordo com a sua liderança. forma social. O Brasil, com grandes extensões agri-

O SR. OSCAR ANDRADE (Bloco/PL - RO. Sem cultáveis, com condições propícias a agricultura, por
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Oscar Andrade não apresentar variações climáticas bruscas que
na votação anterior,"sim". possam causar danos maiores à agricultura, deixa de

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa- investir recursos suficientes para criar condições de
lavra pela ordem a Deputada Angela Guadagnin. sobrevivência, mesmo sabendo que a agricultura fa-

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT _ SP. Pela miliar é qu~.planta ~ara matar a fome do p.ovo..
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi- A poll~ca ne?hberal, que promove e mcentl~a ,a
dente, Srs e Srs. deputados, recebi correspondência ~oncentraça..? de nqueza e bens, pr?vocando a ml~e-
do Prefeito Municipal de São Bento do Sapucaí, um na, a ~xclusa.o e o desemprego, mais um~ .vez agnd~
dos 48 municípios do Estado de São Paulobeneficia- os mais humll~es e q~e menos se benefiCiam das n-
dos com repasses do Pronaf infraestrutura, mostran- quezas do Pais.. ASSim, apelo ao. ~~verno Feder~1
do grande preocupação com o contingenciamento fei- para que reconstltua o ?rçamento iniCialmente ?~Stl-
to pelo Governo Federal e as mudanças .feitas neste nado ao Pronaf, para eVitar que novamente uma InJus-
Programa. tiça seja cometida.

No ano de 2001 o Governo Federal modificou o Era o que tinha a dizer.
Programa repassando 71 % dos recursos previstos O SR. LUIS CARLOS HEINZE - Sr. Presidente,
para os Municlpios contemplados pelo Projeto Alvo- peço a palavra pela ordem.
rada. Esta mudança acarretou um prejuízo para as O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
prefeituras que vinham recebendo anteriormente re- Exa a palavra.
cursos não reembolsáveis do Pronaf da ordem de O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PPB - RS. Sem
R$150 mil. Com essa alteração, as prefeituras passa- revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
ram a receber apenas R$43 mil. rior, acompanhei a orientação do partido.
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o SR. CARLOS ALBERTO ROSADO (810
co/PFL - RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, na votação anterior, acompanhei a orientação do
Líder Inocêncio Oliveira.

O SR. GEOVAN FREITAS (PMDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o parti
do.

o SR. MARCONDES GADELHA (Bloco/PFL 
PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei com meu partido.

A SRA. TETÉ BEZERRA (PMDB - MT. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei conforme orientação da bancada.

O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com o partido.

O SR. MARCOS LIMA (PMDB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei "sim".

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com a urgência.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Ex8 a palavra.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, peço
a V. ExB que seja rigoroso em relação aos colegas de
putados que fumam em plenário, porque o ar já está
contingenciado e, agora, com fumaça de cigarro, fica
irrespirável!

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
faz das palavras de V. ExB um apelo aos Srs. Parla
mentares em benefício da saúde de cada um e dos
seus colegas. Peço aos senhores que realmente
cumpram a lei do Deputado Elias Murad, e, também,
em homenagem a um outro colega, e não fumem em
plenário. Se possfve', nem fora dele. Os seus eleitores
agradecerão!

O SR. JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
ExB a palavra.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
acompanhei o Partido dos Trabalhadores.

O SR. LEUR LOMANTO (PMDB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a orientação do meu partido.
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O SR. ALEXANDRE SANTOS (PSDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, acompanhei o meu partido.

O SR. HERÁCLITO FORTES (Bloco/PFL - PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
vai encerrar a votação.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
ExB a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presí
dente, fiz um questionamento não como questão de
ordem, mas é da maior importância que a Mesa es
clareça essa questão que, no meu entendimento,
como o Regimento Comumé omisso, é remetida para
os dois Regimentos, o da Casa e o do Senado. Se
gundo ambos, o horário da Ordem do Dia impediria o
funcionamento da Comissão. "

Fiz esse questionamento à Mesa não como
questão de ordem. Mas é da maior importância que a
Mesa o responda.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Na verda
de, o requerimento de V. ExB é um auxrlio à Mesa e ao
bom andamento dos trabalhos nesta Casa. A Mesa,
como disse à V. ExB anteriormente, consultou o Regi
mento da Casa, que é realmente omisso em relação à
Comissão Mista de Orçamento. Portanto, temos de
usar, de forma subsidiada, o Regimento do Senado
da República, que diz, no seu art. 107, parágrafo úni
co, que, em qualquer hipótese, a reunião de Comis
são permanente ou temporária nao poderá coincidir
com o tempo reservado à Ordem do Dia das sessões .
deliberativas ordinárias do Senado.

V. ExB tem razão. Já foi determinado à Comissão
Mista de Orçamento que também suspenda os seus
trabalhos. Qualquer deliberação ocorrida durante a
discussão da Ordem do Dia não terá validade.

A Mesa agradece a V. ExB pela contribuição e
oficiará, repito, a cada um dos Srs. Presidentes de
Comissão para que interrompam seus trabalhos no
momento em que se inicia a Ordem do Dia.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Muito obri
gado, Sr. Presidente.

O SR. JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
ExB a palavra.
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o SR. JOÃO LEÃO (PSDB - BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
fazer uma comunicação.

Fiquei estarrecido em ver no jornal a notfcia
"Discriminação atinge nordestinos em São Paulo".
Derrubaram o "pórtico do chapéu de couro", símbolo
da cultura nordestina naquela cidade. Isso é um ab
surdo! Há o pórtico dos italianos e dos japoneses,
mas não pode haver o pórtico dos nordestinos?! Isso
não é possível!

O PT precisa conversar com a prefeita de São
Paulo e, principalmente, com seus Deputados nor
destinos. Derrubar um pórtico só porque era um cha
péu de couro?! A prefeita de São Paulo está pensan
do que nordestino não é gente?! Cadê os Deputados
do Nordeste?! Cadê os Deputados nordestinos do PT
para se levantarem contra uma questão dessas?!

Simplesmente derrubaram um pórtico do Nor
deste, o "chapéu de couro", por sinal muito bonito. Os
italianos têm lá o pórtico da Itália, bem como os japo
neses e os chineses, mas ao que parece o nordestino
não pode ter um pórtico em São Paulo. Está errado,
Sr. Presidente!

O Sr. Aécio Neves, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Carlos Mosconi, § 2° do art. 18 do Regi
mento Interno.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Mosconi) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o partido.

O SR. ARNON BEZERRA (PSDB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, acompanhei a orientação do PSDB.

O SR. SAULO COELHO (PSDB - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei com o PSDB.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB - MS. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na primeira vo
tação, votei com o partido.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
como PMDB.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Mosconi) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PPB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ria informar aos colegas Parlamentares que amanhã
à tarde, na Comissão de Agricultura e Política Rural,
estaremos discutindo com a Confederação Nacional
de Agricultura e as suas federações, a Confederação
Nacional dos Trabalhadores e as suas federações, a
Organização das Cooperativas do Brasil e as suas fe
derações estaduais, junto com os Parlamentares da
Comissão de Agricultura e todos que tiverem interes
se, o processo de endividamento agrícola do produtor
rural brasileiro.

É o convite que deixo aos colegas Parlamenta
res que se interessarem por esse tema: amanhã à tar
de, às 13 horas e 30 minutos, visitem a Comissão de
Agricultura!

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Mosconi) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, nossa preocupação é que
não temos conhecimento de nenhuma reunião do
Congresso Nacional convocada e várias medidas
provisórias devem ser apreciadas. Uma delas, inclusi
ve, estabelece o ínfimo reajuste para aposentados e
pensionistas de pouco mais de 7%, enquanto o salá
rio mínimo foi reajustado em mais de 19%.

Lamentavelmente, um grande número de apo
sentados e pensionistas, que até agora recebiam
pouco mais de um salário mínimo, a partir dessa me
dida provisória, terá o seu reajuste inferior ao limite do
salário mínimo. É uma situação extremamente com
plicada para aposentados e pensionistas, principal
mente para aqueles que trabalharam durante 30 ou
35 anos e acabaram recebendo apenas um salário
mínimo, como se não tivessem contribuído ao longo
da sua vida para a Previdência Social. Temos de corri
gir essa distorção.

A medida provisória deve ser apreciada em ses
são do Congresso Nacional, para que possamos
aprovar uma emenda dando aos aposentados e pen
sionistas, que estão perdendo muito desde o início do
Plano Real; pelo menos, o mesmo aumento que foi
dado ao salário mínimo. Que os aposentados e pensi
onistas não continuem tendo a cada novo ano uma re
dução do seu patamar salarial, porque receber um
salário minimo parece ser o destino de todos se esta
Casa não tomar providências!

Sr. Presidente, esse é o registro que tinha a fazer.
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O SR. NORBERTO TEIXEIRA - Sr. Presidente, Estes excluídos, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. De-
peço a palavra pela ordem. putados, através de suas ações, de forma criativa,

O SR. PRESIDENTE (Carlos Mosconi) - Tem V. produzem beneffcios ambientais e políticos e criam
ExB a palavra. alternativas para as políticas de limpeza urbana. Cri

am, também, alternativas econômicas, gerando tra-
O ~~. NORBERTO TEIXEI~A (PMDB. - GO. balho e renda para inúmeros trabalhadores, além de

Se~ revisa? do orador.) - Sr. Presidente, votei na vo- reduzir o custo de energia para diversos setores da in-
taçao anterror com o PMDB. dústria. Socialmente, possibilitam a participação e a

A SRA. MARINHA RAUPP (PMDB - RO. Sem cidadania para candidatos à exclusão social. Final-
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação an- mente, trazem grandes contribuições culturais por
terior votei com o partido. possibilitarem mudanças nas relações sociais entre

O SR. MURILO DOMINGOS (PTS - MT. Sem os grupos e instituírem novos hábitos, como o da se-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o PTB paração do lixo para a coleta seletiva.
na última votação. Os catadores, ao interferirem diariamente no ci-

O SR. XICO GRAZIANO (Bloco/PSDB - SP. ~I? da I~mpeza ur.bana, interceptand~ os ~esíduos reu-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim" tlllz~vels que senam.levados a? ?estmo final, p~estam
na votação anterior. um Importante serviço à coletividade. Sua açao tem

. reflexos direto na redução dos custos da limpeza ur-
A SRA. MARIA DO CARMO LARA - Sr. Presl- bana, na melhoria das condições operacionais dos

dente, peço a palavra pela ordem. aterros sanitários, na superação dos lixões e na pre-
O SR. PRESIDENTE (Carlos Mosconi) - Tem V. servação ambiental.

Ex
B

a palavra. Agentes sociais e econômicos por excelência,
A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT - MG. os catadores participam de processos produtivos e de

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre- prestação de serviços, produzindo bens e serviços a
sidente, Sr"s e Srs. Deputados, nos dias 4 a 6 de ju- um só tempo, o que constitui uma característica ímpar
nho, p.p., realizou-se, no Centro Comunitário da UnB no mundo do trabalho.
(Universidade Federal de Brasília), o Primeiro Con- Evidenciar a importância da atuação deste per-
gresso Nacional dos Catadores de Papel e Materiais sonagem no contexto da vida das cidades é, hoje,
Recicláveis, reunindo cerca de 1.600 pessoas entre uma necessidade e uma exigência. A transformação
catadores, agentes e visitantes. da realidade da grande maioria dos catadores pode

Quem esteve lá, Sr. Presidente, ainda que por significar a transformação da qualidade das ações de
alguns instantes, com certeza, saiu emocionado por limpeza urbana e reciclagem do lixo e, fundamental-
ser testemunha de um momento histórico para os ho- mente, a transformação das condições de vida de inú-
mens e mulheres que lutam pelo reconhecimento de meras pessoas.
um trabalho essencial para a sustentabilidade ambi- Portanto, Sr. Presidente, é com o propósito de
ental de nossas cidades. Ali estavam reunidos, pela garantir os direitos humanos e sociais básicos, o res-
primeira vez, centenas de trabalhadores e trabalha- gate da cidadania de muitos e a construção de polfti-
doras que, no dia-a-dia de suas vidas, catam o lixo re- cas públicas de preservação ambiental, limpeza urba-
ciclável, num trabalho incessante e duro, mas que sig- na, cultura, educação e a geração de trabalho e ren-
nifica o sustento de suas famílias, num país em que o da, que o Movimento Nacional dos Catadores/Reci-
desemprego torna-se cada vez mais estrutural. cladores efetivamente se consolidou a partir da reali-

É importante ressaltar que a população que zação do seu Primeiro Congresso Nacional e da Mar-
hoje ocupa as ruas, praças e viadutos não correspon- cha Nacional da População de Rua realizada no dia 7
de mais à figura do andarilho, louco ou mendigo tradi- de junho, , em Brasflia.
cional que pede esmolas. Sem deixar de fazer parte Na verdade, a constituição de um Movimento
das ruas, esses personagens, no entanto, não estão Nacional de Mobilização dos Catadores de Papel, Re-
mais sozinhos. Novos atores, agora, integram o gru- cicladores e População de Rua, cujo ápice foi o I Con-
po. São os trabalhadores desempregados ou subem- gresso Nacional realizado na primeira semana de ju-
pregados, famílias e migrantes que vão compondo os nho do corrente ano e a Marcha da População de Rua
diferentes grupos de rua: catadores de papel, guarda- à Brasília, surge como uma forma de desenvolver
dores e lavadores de carro, ambulantes e biscateiros, ações que busquem efetivamente a mudança de
entre outros. comportamento em relação a esse segmento da soci-



2 - Em relação à cadeia produtiva
2.1 - Garantir nas políticas de financiamentos e

subsídios, que os recursos públicos sejam aplicados,
prioritariamente, na implantação de uma polftica de
industrialização dos materiais recicláveis que priori
zem os projetos apresentados por empresas sociais
de Catadores de Materiais Recicláveis, garantin
do-lhes acesso e domínio sobre a cadeia da recicla
gem, como estratégia de inclusão social e geração de
trabalho e renda.
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edade por parte dos poderes públicos, bem como po- trialização (reciclagem) seja desenvolvid?, .em todo o
tencializar esta população de rua na medida em que País, prioritariamente, por empresas SOCIaiS de cata-
dita para a sociedade a necessidade de novas políti- dores de materiais recicláveis.
cas voltadas para essa população, mostrando que a Em relação ao Poder executivo, propomos:
demanda existe e que se faz urgente mudar a realida- 1.1 - Garantia de que, por meio de convênios e
de vigente. outras formas de repasse, haja destinação de recur-

Neste sentido. o documento int~ulado "Carta de sos da assistência social para o fomento e subsídios
Brasllia", resuttado dos debates dos participantes do dos empreendimentos de Catadores de Materiais Re-
Primeiro Congresso Nacional de Catadores de Materia- cicláveis que visem sua inclusão social mediante o
is Recicláveis, constitui marco histórico desse segmen- trabalho.
to da população brasileira que, dentre outras reivindica- 1.2 - Inclusão dos Catadores de Materiais Reci-
ções, propõe a regulamentação da profissão catador de c1áveis no Plano Nacional de Qualificação Profissio-
materiais recicláveis e a determinação de que o pro~es- nal, priorizando sua preparação técnica nas áreas de
so de industrialização (reciclagem) seja desenvolvld?, gestão de empreendimentos sociais, educação ambi-
em todo o País, prioritariamente, por empresas sociaiS ental, coleta seletiva e recursos tecnológicos de desti-
de catadores de materiais recicláveis. nação final.

Por fim, Sr. Presidente, solicito que este docu- 1.3 - Adoção de políticas de subsídios que per-
mento denominado "Carta de Brasília" seja anexado a mitam aos Catadores de Materiais Recicláveis avan.
este pronunciamento para que fique registrado no~ çar no processo de reciclagem de resíduos sólidos,
Anai~ desta9asa. Solicit,? ainda que sej~ da~o a devl- possibilitando o aperfeiçoamento tecnológico dos em-
da dlvulgaçao nos órgaos de comunlcaçao desta preendimentos com a compra de máquinas e equipa-
Casa. mentos, como balança, prensas etc.

Era o que tinha a dizer. 1.4 _ Definição e implantação, em nível nacio-
CARTA A QUE SE REFERE A nal, de uma política de coleta seletiva que priorize o

ORADORA: modelo de gestão integrada dos resíduos sólidos ur
banos, colocando os mesmos sob a gestão dos em
preendimentos dos Catadores de Materiais Reciclá
veis.

1.5 - Garantia de que a política de saneamento
tenha, em todo o País, o caráter de política pública,
assegurando sua dimensão de bem público.

Para isso, sua gestão deve ser responsabilidade
do Estado, em seus diversos níveis de governo, em
parceria com a sociedade civil.

1.6 - Priorização da erradicação dos lixões em
todo o País, assegurando recursos públicos para a
transferência das famílias que vivem neles e financia
mento para que possam ser implantados projetos de
geração de renda a partir da coleta seletiva. E que
haja destinação de recursos do Programa de Comba
te à Pobreza para as ações emergenciais.

CARTA DE BRASíLIA: 1° Congresso Nacio
nal dos Catadores de Materiais Recicláveis

Os participantes do 10 Congresso Nacional dos
Catadores de Materiais Recicláveis, realizado em
Brasília nos dias 4, 5 e 6 de junho de 2001, que con·
tou com a participação de 1.600 congressistas, entre
catadores, técnicos e agentes sociais de dezessete
estados brasileiros, e os 3.000 participantes da 18

Marcha Nacional da População de Rua, no dia 7 de
junho do mesmo ano, apresentam a toda a sociedade
e às autoridades responsáveis pela implantação e
efetivação das políticas públicas, as reivindicações e
propostas que seguem. E o fazem contando com a
força nascida de um longo processo de articulação,
apoiado pelo Fórum Nacional de Estudos sobre Po
pulação de Rua, que teve seu ponto alto no 10 Encon
tro Nacional de Catadores de Papel, realizado em
Belo Horizonte - MG, em novembro de 1999, onde
decidiu-se pela organização do presente Congresso.

Conscientes da nossa cidadania e da importân
cia do trabalho que desenvolvemos e das tecnologias
por nós elaboradas, já qualificadas em mais de cinco
décadas de atuação cotidiana, tomamos a iniciativa
de apresentar ao Congresso Nacional um anteprojeto
de lei que regulamenta a profissão catador de materi
ais recicláveis e determina que o processo da indus-
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3 - Em vista da cidadania dos Moradores(as) de Trabalharemos cotidianamente pela erradica-
Rua ção do trabalho infantil e do trabalho nos lixões, coJo-

3.1 - Reconhecimento, por parte dos governos, cando nossa força e nossas tecnologias à serviço da
em todos os níveis e instâncias, da existência da Po- preservação ambiental e da construção de uma soci-
pulação de Rua, incluindo-a no Censo do IBGE e ga- edade mais justa
rantindo em lei a criação de políticas específicas de Pelo fim dos lixões!
atendimento às pessoas que vivem e trabalham nas Reciclagem feita pelos catadores, já!
ruas, rompendo com todos os tipos de discriminação. O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,

. 3.2 - I.nte~ração plena da Popula~ã? de Rua na peço a palavra pela ordem.
~lftlca habitacional que garan!a e SubSidie a constru- O SR. PRESIDENTE {Carlos Mosconi} - Tem V.
çao de ca~s em áreas u~a~n1zadas, e que pa~a da Exa a palavra.
recuperaçao e desaproprlaçao dos espaços OCIOSOS
nos centros das cidades, garantindo-lhes o direito à O SR. RI.C~RDO BARROS (PPB -.PA. Pela or-
cidade demo Sem revlsao do orador.) - Sr. PreSidente, esta-

3'3 P" - d - d rt'd d mos votando a Lei de Diretrizes Orçamentárias na
. - nonzaçao a geraçao e opo Uni a es C· - M' t d PI O t P 'bl'. . . omlssao IS a e anos, rçamen os u ICOS e

de trabalho, com garantia de acesso a todos os dlrel- F' I' ~ d R I t L" VA' tá f
b Ih' M d d R d Isca Izaçao, on e a e a ora uCla ama es azen-

tos tra a Istas, aos ora ores e ua, superan o d I't d I tó' A .- f'. . .. _ . . o a el ura o seu re a no. nossa reumao OI sus-
especialmente as dlscnmmaçoes onglnadas na falta rt' . d O d d D' I á
de domicílio e/ou na indicação de endereços de alber- ~enRsa'tPara pa ICIPàaCrmo~ ~ Ir em o t la ~o p en -

no. e ornaremos omlssao ogo que ermlne a vo-
gues. _,.,... tação neste plenário. O Sr. Presidente Aécio Neves

3.4 - ~ro~oçao de pohtl~as publicas d: Incentl- concedeu permissão ao Presidente da Comissão, Se-
V? às assoclaçoes e cooperativas de produçao e ser- nador Carlos Bezerra, para continuar os trabalhos
ViÇOS para e com ~s Moradores ~e Rua. ~ após as 19 horas.

3.5 - Garantia de acesso a educaçao de todos P rt t S P I t b d. . o an o, os rs. ar amen ares, mem ros a
os Moradores de Rua,. especialmente das crianças, Comissão de Orçamento, estão convocados a retor-
em creches e escolas, Independente de comprovante t b Ih I t' O d d O'
de res'ldênc'la poss'lb'II'ltando tambe'm a I'nclusa-o das nar aos ra a os ogo que ermJne a r em o la.

, V t' d d' d h . I tó' d R I. amos vo ar, am a no la e oJe, o re a no a e a-
famEíhas Ique moram nas ruas no Programa Bol- tora Lúcia Vânia, ressalvados os destaques, para que
sa- sco a. S E a b d t

3 6 I I
- d M d d R PI . x possa preparar o seu parecer so re os es a-

.- nc usao os ora ores e ua no ano ques
Nacional de Qualificação Profissional, como um seg-' ..
mento em situação de vulnerabilidade social, garan- Portanto, alé~ de ~gradecer o PreSidente. AéCIO
tindo seu encaminhamento a formas de trabalho que Neve~. pela e~cepclonahdade que f~z ~ s~ntldo de
geram renda. permitir.o funclona~ento dessa Comlssao Mista após

. . .'. 19h, reitero o convite aos Parlamentares, membros
3.7 -: Garantia de atendimento no Sistema .Unl- da Comissão, para que imediatamente, após a

co de Saude. - SU~ aos Moradores de Ru~,. abnndo Ordem do Dia, retornem a ela para continuidade dos
também sua Inclusao nos programas espeCiais, como trabalhos
"saúde da famfi ia" e similares, "saúde mental",· .
OST/AIDS/HIV e outros, instituindo "casas-abrigo" O SR. CARLOS DUNGA - Sr. PreSidente, peço
para apoio dos que estão em tratamento. a palavra pela ordem.

Frente à significativa representação destes O SR. PRESIDENTE (Carlos Mosconi) - Tem V.
eventos, não temos mais dúvidas quanto à força e im- Ex

a
a palavra.

portância de nosso movimento e acreditamos que a O SR. CARLOS DUNGA (PTB - PB. Sem revi-
transformação da realidade atual, será progressiva e são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
crescente. votei com o partido.

Acreditamos que a partir deste momento o Esta- O SR. WANDERLEY MARTINS (Bloco/PSB -
do e a sociedade brasileira não terão condições de RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-
negar o valor do nosso trabalho. Lutaremos para al- ção anterior votei de acordo com a orientação do meu
cançar maiorautonomia e condições adequadas para partido Bloco/PSB.
exercer nossa profissão, comprometendo Estado e O SR. ENI VOLTOLlNI (PPB - SC. Sem revisão
sociedade na construção de parcerias com nossas do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
associações e/ou cooperativas de trabalho. de acordo com a orientação do PPB.



o Sr. Carlos Mosconi, § 2° do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
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O SR. LUIZ ANTONIO FLEURV (PTB - SP. Sem cinco, já dizia que existem três setores que, em se in-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- vestindo, dariam resposta imediata: os setores de
rior votei "sim". energia, de transporte e de interiorização. Sr. Presi

dente, assim ele o fez. A resposta foi imediata: o Brasil
O SR. HELENILDO RIBEIRO (PSDB - AL. Sem cresceu cinqüenta anos em cinco. Com esse senti-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- mento é que voltamos a fazer essa proposta.
rior votei com o PSDB. Mas, hoje, em face da exacerbação da crise

O SR.INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, Argentina, em face dos graves problemas que surgi-
peço a palavra pela ordem. ram naquele pafs, com reflexos diretos na economia

O SR. PRESIDENTE (Carlos Mosconi) - Tem V. brasileira, em face da oscilação diária do câmbio, o
Exa a palavra. que preocupa todo o Brasil, em virtude deste elenco

de fatores e em decorrência dos apelos formulados
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - pelo Vice-Presidente da República, Sr. Marco Maciel;

PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- do Presidente do meu partido, Senador Jorge Bor-
dente, como Uder do Partido da Frente Liberal, pedi- nhausen; do Ministro Martus Tavares, que me ligou
mos à nossa bancada da Comissão Mista de Planos, várias vezes; do Uder do Governo no Congresso Na-
Orçamentos Públicos e Fiscalização e a todos os cional ,Deputado Arthur Virgílio; do Uder do Governo
seus membros titulares e suplentes, depois de ampla na Câmara, meu particular amigo, Deputado Arnaldo
reunião com o Colégio de Vice-Líderes do Partido, Madeira; e da minha bancada, resolvi abrir mão da
bem como depois de levar o assunto à Executiva Na- questão.
cional do partido, que viabilizasse as 2.700 emendas Vamos votar os 31 bilhões de reais, mas temos

- como disse, hoje, ao Ministro Martus Tavares - de
existentes naquele órgão técnico. Essa atitude foi no ter sensibilidade para no Orçamento priorizar esses
sentido de podermos diminuir o superávit primário de três setores fundamentais; a fim de gerarmos uma in-
31 bilhões de reais para 25 bilhões de reais, sendo re- fra-estrutura que permita que o País carreie com in-
servados 3 bilhões de reais para maior investimento vestimentos externos a geração de renda e emprego.
do setor elétrico, 1 bilhão de reais para investimento Por isso, Sr. Presidente, o Partido da Frente Li-
na recuperação das estradas em nosso Pafs, visto beral mais uma vez abre mão do sentimento, e, assim
que todas as BRs estão intransitáveis, e mais 1 bilhão o fazendo, está lutando pela governabilidade, pois
de reais para investimento em recursos hfdricos, pois isso não interessa a um só setor, mas a todos os seto-
o Nordeste passa, mais uma vez, por grave crise, so- res do Pafs.
bretudo, em função de falta de água - pois diversas Sr. Presidente, o Partido da Frente Liberal faz
localidades estão sendo abastecidas por carros-pipa, esta comunicação ao Plenário para que não paire dú-
em pleno século XXI, no início do milênio. E mais 1 bi- vidas quanto a nossa posição, com o sentimento de .
Ihão de reais se destinará ao setor de saúde para que que. não fizemos nenhuma proposta elenoreira, mas
pudesse ser cumprida a meta estabelecida na LDO no sentido de que estarfamos ajudando o Brasil a
do ano passado. atravessar este novo momento e, lá na frente, pudés

semos nos encontrar com uma infra-estrutura que
Sr. Presidente, fizemos isso no sentido da res- permitisse criar as condições mfnimas necessárias

ponsabilidade. Temos o sentimento de que a governa- para voltarmos a obter investimentos estrangeiros.
bilidade que não deve partir dos Poderes Executivo, Portanto, Sr. Presidente, o partido se sente no
Legislativo ou Judiciário, mas dos poderes, dos servi- dever de mais uma vez lutar para a consolidação des-
ços da Nação e de todos os cidadãos do nosso Pafs. ses investimentos no Orçamento que está por vir.
Sabemos que a estabilidade econômica foi a maior Temos a esperança de que o Governo será seno
conquista do povo brasileiro nos últimos anos, sobre- sfvel quanto a proposta de incluir esses investimentos
tudo, para este Pafs que tem vocação inflacionária. no novo Orçamento e que permita com que o Con-
Sabemos também que o ajuste fiscal é condição fun- gresso Nacional os aprimore para, mais uma vez, po-
damental para que possamos chegar ao orçamento e dermos dar contribuição decisiva neste processo.
aos investimentos que desejamos. A democracia brasileira não é direta; a democra-

Sr. Presidente, neste País, que precisa investir cia é representativa. Aqui estão aqueles que falam em
para crescer, para formar infra-estrutura que permita nome do povo. E, assim sendo, haveremos de honrar
carrear recursos externos para gerar rendas e divi- o mandato que nos foi conferido.
sas, é fundamental que estabeleçamos infra-estrutu- Muito obrigado, Sr. Presidente.
ra nesse campo. Por isso, o Presidente Juscelino Ku
bitschek, um dos grandes estadistas do Brasil, talvez
o maior, que fez o Brasil crescer cinqüenta anos em
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Presidência, que é ocupada pelo Sr. Efraim que fica a mais de 300 metros da superfície do solo,
Morais 1° Vice-Presidente. em uma área com mais de 40 graus de calor, o que di-

, ficulta sobremodo o trabalho naquelas condições, le-
O SR. ELIAS MURAD - Sr. Presidente, peço a vou a citada empresa a providenciar a instalação de

palavra pela ordem. unidades de refrigeração, impossibilitando, assim,
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V. que ela se enquadre nos padrões de racionamento

Exa a palavra. que o governo quer impor, pois, pelo contrário, deverá
O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Pela or- elevar o seu consumo em 27%, para oferecer condi-

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, regis- ções mínimas de trabalho aos seus empregados.
tro que nas votações anteriores votei com o meu par- Quero reproduzir, por extremamente oportuno,
tido, o PSDB. parte do boletim da ABICLOR - Associação Brasileira

Além disso, quero dar os parabéns à Presidên- da Indústria de Álcalis e Cloro Derivados, setor extre-
cia e a todos os componentes da Mesa pela econo- mamente importante para a economia nordestina,
mia de 30% de energia que esta Casa conseguiu fa- que está em risco em virtude das medidas de raciona-
zer, num momento tão difícil e crucial como este. Pa- mento de energia. Diz o citado documento:
rabéns ao Presidente Aécio Neves e a toda a Mesa, liA redução de 25% do fornecimento de energia
que tem envidado esforços, às vezes com sacrifício, elétrica, estipulada pelo governo, para o setor de clo-
juntamente com todos os Parlamentares, mas sacrifí- ro-soda causará um retrocesso de dez anos na indús-
cio feito de bom grado, eu sei, para colaborar neste tria brasileira. Principal fornecedora de matéria-prima
momento difícil por que passa o País. para os segmentos de papel e celulose, química e pe-

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Deputa- troquímica, alumínio, construção civil e têxtil, a indús-
do Elias Murad, a Mesa agradece a V. Exa e estende tria de cloro-soda sofrerá uma queda na produção de
suas congratulações a todos os Srs. Parlamentares e até 12,3% (160 mil toneladas), o que levará á produ-
funcionários do Poder legislativo que, através do sa- ção deste ano ao níveis de 1991 (algo em torno de
crifício que vem sendo feito, em muito contribuíram 1.143 mil toneladas), com queda de receita de US$92
para o sucesso dessa economia que o Brasil tanto milhões, conforme anunciado em estudo feito pela
precisa. FGV/SP sobre os impactos do corte de energia no pe-

O SR. PADRE ROQUE - Sr. Presidente, peço a . ríodo de 10 junho até 30 de novembro de 2001. Como
palavra pela ordem. a tendência é de que esse período pode se estender

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Tem V. para o próximo ano, essas quedas na produção e re
ceita serão agravadas."Exa a palavra.

"O déficit energético compromete a competitivida-
. O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão de da indústria brasileira de cloro-soda, acarretando em

do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei aumento de importação", afirma Mario Cilento, presi-
conforme orientação do partido. dente da Abiclor. De acordo com ele, o setor vem ope-

O SR. IVAN PAIXÃO - Sr. Presidente, peço a rando, há mais de cinco anos, no limite de sua capad-
palavra pela ordem. dade, oscilando entre 88% e 95% do nível de utilização.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V. Ao lado do sal, a energia elétrica é uma das prin-
Ex

a
a palavra. cipais matérias-primas do setor. Responde por 43%

O SR. IVAN PAIXÃO (Bloco/PPS - SE. Pela or- do valor de produção e tem participação de mais de
demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- 30% no custo total do processo.
te, Sr&s e Srs. Deputados, há quem diga que pior que Segundo Martim Afonso Penna, diretor-executi-
a crise energética será a de abastecimento de água vo da Abiclor, a indústria brasileira de cloro-soda já vi-
que está por vir. O presidente da Caesb, na capital da nha adotando medidas para reduzir o consumo de
República, Fernando Leite, destaca que essa é uma energia elétrica por meio de melhorias no processo
crise anunciada e que, se tivermos uma situação de produtivo. As empresas do setor localizadas no Nor-
falta de energia prolongada, realmente será o caos, deste estão considerando a antecipação de paradas
pois, no primeiro momento, teríamos a falta de abas- técnicas que irão ocasionar redução no consumo de
tecimento de água; num segundo momento, teríamos energia elétrica, durante o período da parada, de 80
a falta de operação do tratamento de esgoto. mil MW/h. Os MW/h que excederem a parcela de re-

No Nordeste a situação será mais grave ainda, dução serão utilizados para compensar os consumos
sobretudo se as autoridades competentes continua- mensais futuros.
rem insensíveis à necessidade urgente de revitaliza- Um estudo intitulado "O Impacto do Raciona-
ção do rio São Francisco. mento de Energia Elétrica sobre a Indústria Ener-

No meu estado, a Santista Têxtil já anunciou a go-lntensiva", coordenado pelo Prof. Fernando Celso
transferência de parte de sua produção para a Argen- Garcia de Freitas, do Departamento de Planejamento
tina e uma Mina de Potássio, da Vale do Rio Doce, e Análise Econômica, da Fundação Getúlio Vargas
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(FGV/SP), e divulgado no dia 9 de maio, projetou os O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V.
efeitos negativos do racionamento, num período de Exa a palavra.
seis.m.eses, para maiores c?~su~idores industria!s O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela
bras~le~ros. Entre as c~nsequen9las para econ?~la ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que-
brasileira, o estudo ~stlma reduçao de U~$1,6 bllhao ro aproveitar a oportunidade para cumprimentar o De-
na balança comerciai, queda de 1,5% !10~rodu~o putado Inocêncio Oliveira pela exposição que fez há
Interno. Bruto (~IB) e perd~ n..a arrec~daç~o tnbutár~a pouco. S. Exa defende uma tese justa, a de que são
em mais de 30}lo (R$6,~ ~llhoes). Alem dIS~, o Pais necessários investimentos em algumas áreas de in-
pe~de ~erca de R$15 b~lhoes de bens e servIços que fra-estrutura para que possamos manter o processo
delxarao de ser produzidos em 2001. de desenvolvimento de que o País necessita para ge-

Num quadro à parte, o mencionado boletim des- rar emprego e renda. S. Exa tem toda a razão em rela-
taca o seguinte: ção ao que disse. Já se comprometeu no que diz res-

1) Para cada real gasto com energia elétrica du- peito ao voto do seu partido.
rante a produção de soda ou cloro, são obtidos "x' re- Precisamos entender que os recursos - são 6
ais quando consideramos os elementos da cadeia bilhões de reais, conforme diz S. Exa - são necessári-
produtiva. Assim, valor agregado da soda cáustica so- os para energia elétrica, transportes, saúde e recur-
bre a energia elétrica é de 97 vezes para o caso da sos hídricos. Essa quantia não pode advir do aumento
sabão e sabonetes; 61,5 vezes para os detergentes lí- da dívida pública. Não podemos fazer infra-estrutura
quidos; 83,7 vezes para a água sanitária e 736,7 para buscando dinheiro de empréstimos, pagando juros
o papel e celulose; elevados. E é o que estamos fazendo, qualquer que

2) No caso do cloro, o valor agregado sobre a seja a necessida?e que tenhamo~. Temos de obter
energia é de 50,8 vezes para os produtos que contém esses recursos, SIm. Eles devem vir do bolo do orça-
a resina de PVC e de 2048 para os produtos que mento,doapertoquedevemosfazer.e~todasasáre-
usam poliuretanos: colchões - 88 vezes, isolamento a~ r?ar~ termos os recursos .nec.es~nos, masftnunca
nos refrigeradores - 389 vezes e automóveis - 1.571 dlmlnumdo o nosso superávit pnmáno. Por que? Por-
vezes' que a diminuição do superávit primário significa au-

3) Para o caso da soda cáustica, um corte de ape- mento do défi?it. pú~lic~ .global., . _
nas 20% de energia, por exemplo, implicará na necessi- O superavlt pnmano é um numero vlrt~al, nao é
dade de importação de 210 mil toneladas do produto na real, é ca~culado e~~ece~d<:>-se quando ~a? se !e~
base seca. Isto representa importações médias mensa- de pagar Juros de divida publica. Juro de divida publl-
is de 35 mil toneladas líquidas, montante que o mercado ca é como qualque~ ~ont~at~, .tem de se~ pago. Dev_e-
não tem condições de comportar por falta de capacida- mos. ter um superavlt pnman? ~xpresslv<:> para n~o
de de estocagem para granéis líquidos; precisarmos rolar ~ ~Iém do pnnclpal da. dlVI?a, mais

4) Existe pouca disponibilidade de soda no mer- Juros. Isso, sem dUVI.d~, fa.z aumentar o J~ro I~terno e
cado internacional e os preços estão altos _ US$290 for"!1a ~s.se cí~c~lo VICIO~O. a~menta-se o Juro Int~rno,
a US$320ltonelada base seca (FOB). Soma-se a este mais.divida publica, mais díVida do Governo, mais ne-
valor, ainda, o custo do frete marítimo que está eleva- cesSldade de obter re~ursos. _ .
do devido ao aquecimento no mercado de derivados Portanto, cumpnmento o Deputado Inocenclo
de petróleo. Oliveira pelo senso de responsabilidade e patriotisn:<:>'

À vista do exposto, não obstante reconheça que Vamos buscar no Orç.a~ento os. recursos necessan-
devemos incentivar ao máximo a poupança de ener- os para atender as prlondades ~Itadas ~r S. ExB. .
gia, peço a atenção das autoridades competentes _.0 S~. PRESIDENTE ~Efralm MoraiS) - A Presl-
para casos específicos como os anunciados, sob dencla vai encerrar a votaçao. ,
pena de produzirmos o desemprego em massa, em Os Srs. Deputados que não votaram por favor o
regiões já tão carentes como o Nordeste. façam. Temos um minuto para encerrar a votação.

Era o que tinha a dizer. O SR. MARCELO TEIXEIRA - Sr. Presidente,
O SR. NELSON OTOCH - Sr. Presidente, peço ,peço a palavra pela ordem.

a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V. Exa a palavra. '

Exa a palavra. O SR. MARCELO TEIXEIRA (PMDB - CE. Sem
O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem revi- revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-

são do orador.) - Sr. Presidente. votei de acordo com rior, votei com o partido.
o Partido na votação anterior. O SR. PEDRO CHAVES (PMDB - GO. Sem re-

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Pela ordem, Sr. visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri-
Presidente. or, votei com a orientação do partido, o PMDB.
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o SR. FRANCISCO COELHO (Bloco/PFL 
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei com meu partido, o PFL.

O SR. JULIO SEMEGHINI (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com o PSDB, nas votações anteriores.

A SRA. LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V.
EXS a palavra. .

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB - GO. PeJa or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr's
e Srs. Deputados, como relatora da Lei de Diretrizes
Orçamentárias, agradeço ao Llder Inocêncio Oliveira
pelo gesto de responsabilidade que mostrou, sem dú
vida alguma, que, neste momento, o superávn garan
tido naquela Lei é fundamental para o equilíbrio das
contas públicas e para que possamos garantir as con
quistas que tivemos ao longo do tempo.

Portanto, quero mais uma vez deixar um abra
ço expressivo a esse homem público que tem dado
demonstração de coragem, determinação e espírito
público.

Parabéns, Llder Inocêncio Oliveira!
O SR. ADOLFO MARINHO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V.

EXS a palavra.
O SR. ADOLFO MARINHO (PSDB - CE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei com o PSDB.

O SR. LUIZ MOREIRA (Bloco/PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores votei com o partido.

O SR. CHIQUINHO FEITOSA (PSDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vamos
encerrar a votação.

O SR. DA. HELENO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V.
EXS a palavra.

a SR. DR. HELENa (PSD8 - RJ. Sem revisão·
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
com o partido.

A SRA. IARA BERNARDI (PT - SP. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei com a bancada.

O SR. JOÃO MENDES (PMDB - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Está en
cerrada a votação.

O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de contraditar aquilo que o Deputado Alberto Gold
man acabou de dizer a respeito do superávit primário,
proposto para a Lei de Diretrizes Orçamentárias do
próximo ano.

Essa obsessão pelo superávit primário, propos
to em 31 bilhões e 500 milhões de reais, tem levado o
País à atual crise de sucateamento não apenas das
políticas sociais, mas agora também da infra-estrutu
ra do País. Elogiar esse superávit primário não contri
bui e não é patriótico para a Nação. Por exemplo, es
tamos vivendo uma crise energética no Brasil que vai
cortar 6 bilhões de reais da arrecadação tributária de
todos os entes da Federação, causada exatamente
por essa busca obsessiva do superávit primário.

É bom que se diga aqui que, da década de 80
para a atual, os investimentos no parque energético
caíram de 13 bilhões de dólares por ano para menos
de 5 bilhões de dólares. Se continuarmos com ,esse
corte de investimentos, vamos inviabilizara economia
do nosso País. Ao inviabiJizá-la, não teremos mais ar
recadação tributária, instalaremos uma espiral nega
tiva que levará o País a uma recessão cada vez maior,
a uma arrecadação menor e a superávits insuportá
veis à manutenção de um desenvolvimento econômi
co que gere empregos, que amplie a nossa economia;
enfim, que tire o Brasil da estagnação econômica em
que esteve nos últimos dez anos.

Continuaremos discutindo neste plenário. Te
mos posição contrária a esse superávit primário de
31,5 bilhões de reais, porque ele é insuportável para a
economia brasileira neste momento.

O Sr. Efraim Morais, 10 Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Aécio Neves, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
vai anunciar o resultado da votação:

Votaram
Sim: 348
Não: 1
Abstenção: 00
Total: 349
É aprovado o requerimento de urgência para o

Projeto de Lei nO 3.242-c, de 2000.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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51 a Legislatura

3· TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA

ORDINÁRIA. N° 115 ·19/0612001

Abertura Sessão: 19/06/200113:00
Encerramento Sessão :
Proposição: PL Na 3.24212000 - REQUERIMENTO

DE URGÊNCIA

Início Votação: 19106/200117:17

Fim Votação: 191061200117:54

Presidente da Casa: Aécio Neves - PSDBlMG

Presidiram a Sessão: Marçal Filho -13:00
Themistocles Sampaio -14:25
Enio Bacci -15:21
Antônio Jorge -15:51
Enio Bacci - 16:02
Aécio Neves -16:16
Carlos Mosconi -17:38
Efraim Morais - 17:45

Presidiram a Votação: Aécio Neves -16:16
Carlos Mosconi -17:38
Efraim Morais -17:45

Total Quorum 351

Resultado da Votação
Sim 348
Não 1
Abstenção O

Total da Votação 349

Art. 17 2

Orientação
PSDB -Sim
PFLJPST· Sim
PMDB-Sim
PT - Sim
PPB-Sim
PDTlPPS - Sim
PSB/PCDOB - Sim
PUPSL-Sim
GOV.-Sim

Obstrução O

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS PDT/PPS Sim

Alceste Almeida PMD8 Sim

AlmirSâ PPB Sim

Luciano Castro PFL PFUPST Sim

Robério Araújo PL PUPSL Sim
Salomí3o Cruz PP8 Sim

Total Roraima: 6

AMAPÁ
Antonio Feijao PSD8 Sim

Dr. Benedito Dias PPB Sim

Eduardo Seabra PTB Sim

Fátima Pelaes PSDB Sim

Jurandil Juarez PMDB Sim
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Partido Bloco Voto

Total Amapá: 5

PARA
Asdrubal Bentes PMDB Sim
Deusdeth Pantoja PFL PFUPST Sim
Elcione Barbalho PMOB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz PDT PDT/PPS Sim
Paulo Rocha PT Sim
Socorro Gomes PCdoB PSB/PCDOB Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim

Total Pará: 8

AMAZONAS
Átila Lins PFL PFUPST Sim
Euler Ribeiro PFL PFL/PST Sim
Francisco Garcia PFL PFUPST Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Paudemey Avelino PFL PFUPST Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 7

RONOONIA
Confúcio Moura PMOB Sim
Eurfpedes Miranda POT PDT/PPS Sim
Expedito Júnior PFL PFUPST Sim
Marinha Raupp PMDB Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Oscar Andrade PL PUPSL Sim
Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia : 7

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL PFUPST Sim
Joao Tota PPB Sim
José AJeksandro PSL PLlPSL Sim
Márcio Bittar PPS POT/PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSOB Sim

Total Acre: 7

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim
Kátia Abreu PFL PFUPST Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 5

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim
Casar Bandeira PFL PFUPST Sim
Costa Ferreira PFL PFUPST Sim
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MARANHÃO
Ellseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFL PFUPST Sim
Gastão Vieira PMOB Sim
João Castelo PSDB Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCOOB Sim
Mauro Fecury PFL PFUPST Sim
Neiva Moreira PDT PDT/PPS Sim
Nice LoMo PFL PFUPST Sim

Total Maranhão: 11

CEARÃ
Adolfo Marinho PSOB Sim
Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Arnon Bezerra PSOS Sim
Chiquinho Feitosa PSDB Sim
Inácio Arruda pedoS PSB/PCDOB Sim
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Manoel Salviano PSOB Sim
Marcelo Teixeira PMDB Sim
Moroni Torgan PFL PFLlPST Sim
Nelson Otoch PSOB Sim
Pimentel Gomes PPS PDT/PPS Sim
Pinheiro Landim PM08 Sim
Raimundo Gomes de Matos PSOB Sim
Roberto Pessoa PFL PFUPST Sim
Rommel Feij6 PSDB SIm
Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 18

PlAul
Átila Lira PSDB Sim
Heráclito Fortes PFL PFUPST Sim
Marcelo Castro PMOB Sim
Paes Landim PFL PFUPST Sim
Themfstocles Sampaio PMOB Sim
Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMOB Sim
Carlos Alberto Rosado PFL PFUPST Sim
Iberê Ferreira PTB Sim
Salomão Gurgel PDT PDT/PPS Sim

Total Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA
Armando Abílio PSOB Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Efraim Morais PFl PFUPST Art. 17
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Marcondes Gadelha PFl PFUPST Sim
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Total Paraíba: 6

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMOB Sim
Oialma Paes PSB PSB/PCOOB Sim
Eduardo Campos PSB PSBlPCOOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCOOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL PFUPST Sim
João Colaço PMOB Sim
José Mendonça Bezerra PFL PFUPST Sim
José Múcio Monteiro PFl PFUPST Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Pedro Eugênio PPS PDT/PPS Sim
Ricardo Fiuza PPB Sim
Severino Cavalcanti PPB Sim
Wolney Queiroz por POT/PPS Sim

Total Pernambuco: 14

ALAGOAS
Divaldo Suruagy PST PFUPST Sim
Givaldo Carimba0 PSB PSB/PCOOB Sim
Helenildo Ribeiro PSOB Sim
José Thomaz Nonô PFL PFUPST Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS POTJPPS Sim

Total Alagoas: 6

SERGIPE
Augusto Franco PSOB Sim
Ivan Paixão PPS PDT/PPS Sim
Jorge Alberto PMOB Sim
José Teles PSOB Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim
Tania Soares PCdoB PSB/PCOOB Sim

Total Sergipe: 6

BAHIA
Ariston Andrade PFL PFUPST Sim
Benito Gama PMDB Sim
Coriolano Sales PMOB Sim
Eujácio Simões PL PUPSL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Francístônio Pinto PFL PFUPST Sim
Jaime Fernandes PFL PFUPST Sim
Jairo Carneiro PFL PFUPST Sim
João Almeida PSOB Sim
João Carlos Bacelar PFL PFUPST Sim
João Leão PSOB Sim
Jonival Lucas Junior PMOB Sim
Jorge Khoury PFL PFUPST Sim
José Carlos Aleluia PFL PFUPST Sim
José Lourenço PMDB Sim
José Rocha PFL PFUPST Sim
Jutahy Junior PSOB Sim
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BAHIA
Leur Lamanto PMD8 Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Moreira PFL PFLJPST Sim
Mério Negromonte PSDB Sim
Milton Barbosa PFL PFLJPST Sim
Nelson Pellegrlno PT Sim
Nilo Coelho PSDB Sim
Paulo Braga PFL PFLJPST Sim
Paulo Magalhães PFL PFLJPST Sim
Pedro lrujo PFL PFLJPST Sim
Roland Lavigne PMDB Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Ursicino Queiroz PFL PFUPST Sim
Walter Pinheiro PT Sim

Total Bahia: 31

MINAS GERAIS
Aécio Nevas PSDB Art. 17
Antônio do Valle PMDB Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Cabo Júlio PL PUPSL Sim
Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL PFUPST Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Danilo de Castro PSDB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Elias Murad PSDB Sim
EJiseu Resende PFL PFUPST Sim
Gilmar Machado PT Sim
Glycon Terra Pinto PMDB Sim
Hélio Costa PMDB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
João Magalhães PMDB Sim
João Magno PT Sim

José Milita0 PSD8 Sim
LaelVarelJa PFL PFUPST Sim

Lincoln Portela PSL PUPSL Sim

Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim

Marcos Lima PMDB Sim

Maria do Carmo Lara PT Sim

Mário Assad Júnior PFL PFLJPST Sim
Mário de Oliveira PMDB Sim

Nilmário Miranda PT Sim

Odelmoleão PPB Sim

Olimpio Pires PDT PDT/PPS Sim
Osmânio Pereira PSDB Sim
Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim

Rafael Guerra PSDB Sim

Romel Anizio PPB Sim

Romeu Queiroz PSDB Sim
Saulo Coelho PSOB Sim

Sérgio Miranda pedoB PSB/PCOOB Sim
Virgilio Guimarães PT Sim
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Total Minas Gerais: 36

ESP(RITO SANTO
Feu Rosa PSDB Sim
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTS Sim
José Carlos Fonseca Jr. PFL PFUPST Sim
Luiz Durão PFL PFUPST Sim
Max Mauro PTS Sim
Ricardo Ferraço PSDB Sim
Rita Camata PMDB Sim
Rose de Freitas PSDB Sim

Total Espirito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PFL PFUPST Sim
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCOOB Sim
Alexandre Santos PS08 Sim
A1merinda de Carvalho PFL PFUPSr Sim
Arolde de Oliveira PFL PFUPST Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Carlos Santana PT Sim
Or. Heleno PSOB Sim
Fernando Gabeira PV Sim
Fernando Gonçalves PTS Sim
lédio Rosa S.Part. Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoS PSB/PCOOB Sim
João Mendes PMOB Sim
João Sampaio POT POTlPPS Sim
Jorge Bittar PT Sim
Jorge Wilson PMOB Sim
José Egydio PL PUPSL Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Marcio Fortes PSOB Sim
Milton Temer PT Sim
Miríam Reid PSS PSB/PCOOB Sim
Miro Teixeira POT PDT/PPS Sim
Paulo Saltazar PSB PSB/PCDOB Sim
Paulo Feij6 PSDB Sim
Reinaldo Gripp PSDB Sim
RodrigO Maia S.Part. Sim
Simão Sessim PPS Sim
Valdecí Paiva PSL PUPSL Sim
Vivaldo BartJosa por PDT/PPS Sim
Wanderley Martins PSB PSB/PCOOB Sim

Total Rio de Janeiro: 31

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim
A1oizio Mercadante PT Sim

André Benassi PSOB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
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SÃO PAULO
Arnaldo Faria de Sá PP8 Não
Arnaldo Madeira PSDB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Chico Sardelli PFL PFUPST Sim
Coraucí Sobrinho PFL PFUPST Sim
Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PSL PUPSL Sim
Delfim Netto PPB Sim
Dr. Hélio PDT PDT/PPS Sim
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Emerson Kapaz PPS PDT/PPS Sim
Fernando Zuppo S.Part. Sim
Gilberto Kassab PFL PFLlPST . Sim
Iara Bemardi PT Sim
Ivan Valente PT Sim
João Eduardo Dado PMDB Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
José de Abreu PTN Sim
José Dirceu PT Sim
José Indio PMDB Sim
José Roberto Batochio PDT PDTIPPS Sim
Julio Semeghini PSnB Sim
Kincas Mattos PSB PSB/PCDOB Sim
Luciano Zica PT Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Lulza Erundina PSB PSBlPCDOB Sim
Marcos Cintra PFL PFUPST Sim
Medeiros Pl PLlPSL Sim
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL PFLlPST Sim
Nela Rodolfo PMDB Sim
Nelson Marquezelli PTS Sim
Neuton Lima PFL PFLlPST Sim
Paulo Kohayashi PSDB Sim
Ricardo Berzoini PT Sim

Ricardo Izar PMDB Sim
Rubens Fur1an PPS PDT/PPS Sim

Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio nória PSDB Sim

Silvio Torres PSDB Sim
Teima de Souza PT Sim

Vadão Gomes PPB Sim
Xlco Grazlano PSnB Sim
Zulaiê Cobra PSOB Sim

Total São Paulo; 50

MATO GROSSO
Caleita Pinheiro PFl PFlIPST Sim

Uno Rossi PSDB Sim

Murilo Domingos PTB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Wilson Santos PMDB Sim
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Total Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCOOB Sim
Alberto Fraga PMDB Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jorge Pinheiro PMDB Sim
Maria Abadia PSDB Sim
Paulo Octávio PFL PFUPST Sim
Pedro Celso PT Sim

Total Distrito Federal: 7

GOIÁS
Aldo Arantes PCdoB PSB/PCOOB Sim
Geovan Freitas PMDB Sim
JUQuinha PSDB Sim
Lidia Qulnan PSDB Sim
Lúcia Vânia PSD8 Sim
Norberto Teixeira PMDB Sim
Pedro Canedo PSDB Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Ronaldo Caiado PFL PFUPST Sim
Vilmar Rocha PFl PFUPST Sim

Total Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL
Manoel Vitória PT Sim
Mansa Serrano PSDB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ
Affonso Camargo PFL PFUPST Sim
Airton Roveda PSDB Sim
Basilio Vi/lani PSDB Sim
Dilceu SperaflCo PPB Sim
Dr. Rosinha PT Sim
Flávio Arns PSDB Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
Hermes Parcianello PMOB Sim
lris Simões PTB Sim
Ivania Guerra PFL PFUPST Sim
Luciano Pizzatto PFL PFUPST Sim
Mércio Matos PTB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PPB Sim.
Oliveira Filho PL PL/PSL Sim.
Osmar Serraglio PMDB Sim
Padre Roque PT Sim
Ricardo Barros PP8 Sim
Rubens Bueno PPS PDT/PPS Sim
Santos Filho PFL PFUPST Sim
Werner Wanderer PFL PFUPST Sim

Total Paraná: 21

SANTA CATARINA
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SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFl PFUPST Sim
Edinho Bez PMDB Sim
Eni Voltolini PPB Sim
Fernando Coruja PDT PDT/PPS Sim
Hugo Biehl PPB Sim
João Matos PMDB Sim

João Pizzolatti PPB Sim

Luci Choinacki PT Sim

Paulo Gouvêa PFl PFUPST Sim

Pedro Bittencourt PFL PFUPST Sim

Renato Vianna PMOB Sim

Serafim Venzon POT POT/PPS Sim

Vicente Caropreso psoa Sim

Total Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL
Airton Oipp POT PDT/PPS Sim

Alceu Collares POT POT/PPS Sim

Ana Corso PT Sim

Enio Bacci POT POT/PPS Sim

Esther Grossi PT Sim

Ezidío Pinheiro PSB PSB/PCOOB Sim

Fetter Júnior PPB Sim

Henrique Fontana PT Sim

luis Carlos Heinze PPB Sim

Marcos Rolim PT Sim

Mendes Ribeiro Filho PMOB Sim

Nelson Marchezan PSDB Sim

Nelson Proença PMOB Sim

Osmar Terra PMDB Sim

Osvaldo Biolchi PMOB Sim

Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim

Paulo Paim PT Sim

Pompeo de Mattos POT PDT/PPS Sim

Waldomiro Barancelli Fioravante PT Sim

Veda Crusius PSOB Sim

Total Rio Grande do Sul: 20
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A matéria O SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA) -
volta à pauta da sessão de amanhã. Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. EDIR OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa-
palavra pela ordem. lavra V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. O SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA. Pela
Exa a palavra. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos-

O SR. EDIR OLIVEIRA (PTB - RS. Sem revisão taria, como parlamentar do sul do Pará, com atuação
do orador) - Sr. Presidente, votei "sim", nas votações em Curionópolis e Serra Pelada, agradecer em nome
anteriores, acompanhando minha bancada. dos garimpeiros e do Prefeito de Curionópolis ao

O SR. SÉRGIO BARCELLOS (Bloco/PFL - AP. ex-Deputado Sebastião Curió, que está entre nós, o
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, nas vota- apoio que tivemos de todos os Líderes de partidos
ções anteriores, acompanhei meu partido. para aprovar essa urgência como primeiro passo para

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ A Mesa o término de uma grande luta dessa laboriosa classe
informa aos Srs. Parlamentares que durante o pro- garimpeira.
cesso de votação terão oportunidade de manifesta- Queríamos, desde já, fazer um apelo aos Parla-
rem os votos que não puderam fazer no momento mentares de todo o Brasil, eis que em Serra Pelada
adequado. há brasileiros de todos os rincões, que nos apóiem na

Para que não haja atraso maior ainda nas vota- votação do projeto de decreto legislativo para que se
ções, peço que aguardem o momento oportuno para restabeleça a paz e a justiça social em Serra Pelada.
essa justificativa. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa A SRA. LAURA CARNEIRO (Bloco/PFL - RJ) -
informa que existe acordo sobre o seguinte requeri- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
menta: O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa-

Senhor Presidente, lavra V. Exa.
Requeiro nos termos do art. 155, do Regimento A SRA. LAURA CARNEIRO (Bloco/PFL - RJ.

Interno, requeremos urgência para o Projeto de Decreto Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas
Legislativo n° 84 de 1999, que susta os efettos de apro- quero registrar que votei com a bancada do PFL nas
vação do Presidente da República à nota duas últimas votações. Obrigada.
CONJUR/MINFRA n° 24 de 1992, por meio da Exposi- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri-
ção de Motivos n° 19 de 1992, do Ministro de Estado de menta sobre a mesa:
Infra-estrutura, publicada em 24 de março de 1992. Senhor Presidente,

Sala das Sessões, 2 de junho de 1999. - Ino- Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi-
cêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar menta Interno, urgência para apreciação do Projeto
PFUPST; Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB; Aé- de Lei n° 3.744/2000, do Poder Executivo, que "Institui
cio Neves, Bloco Parlamentar PSOB/PTB; Odelmo o Conselho de Gestão Fiscal e dispõe sobre sua com-
Leão, Líder do PPB; José Genoíno, PT; Miro Teixei- posição e forma de funcionamento nos termos do art.
ra, Líder do Bloco Parlamentar POT/PPS; Roberto 67 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de
Jefferson, Vice-Líder do Bloco Parlamentar 2000".
PSDB/PTB; Luíza Erundina, Bloco Parlamentar Sala das Sessões, 27 de março de 2001. -
PSB/PCdoB; Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco Arnaldo Madeira, Líder do Governo -Inocêncio Oli-
Parlamentar PUPSL; Regis Cavalcante, Bloco Par- veira, Líder do Bloco Parlamentar PFUPST - Men-
lamentar PDT/PPS; Arnaldo Madeira, Líder do Go- des Ribeiro Filho, Vice-Líder do PMDB - Jutahy Jú-
vemo; e Arthur Virgílio Neto, Líder do Governo no nior, Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB - Odel-
Congresso. mo Leão, Líder do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não ha- O SR. FERNANDO DINIZ-Sr. Presidente, peço
vendo nenhuma voz discordante, colocarei em vota- a palavra pela ordem.
ção o requerimento. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles Exa a palavra.
que forem pela sua aprovação, permaneçam como se O SR. FERNANDO DINIZ (PMDB - MG. Sem
acham. revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última vota-

Aprovado. ção, acompanhei. o partido.
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O SR. ROBERTO PESSOA (Sloco/PFL - CE. harmonização. Não na busca de produzir estudos que
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última possam melhorar a gestão fiscal.
votação, votei com o PFL. Srs. Deputados, um poder que se agacha de tal

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo ordem, um poder que perde completamente suas
a palavra ao ilustre Deputado Sérgio Miranda para prerrogativas, um poder que cede de tal forma contra-
encaminhar contrariamente ao requerimento. riando prerrogativas criadas por nós é uma tremenda

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoS _ MG. vergonha! É uma enorme vergonha! Nós criamos
esse Conselho! Deixar que o Conselho fique nas

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. mãos do Poder Executivo é uma vergonha para o Po-
Deputados, chamo a atenção de V. Etts para a urgên- der Legislativo. Não se trata de oposição ou situação.
cia que vamos votar. Trata-se de prerrogativas do Poder Legislativo que de-

Durante a votação da Lei de Responsabilidade vem abrigar o Conselho. Temos órgãos técnicos. O
Fiscal esta Casa, através do Sr. Relator, Deputado Tribunal de Contas da União pode secretariar o Con-
Pedro Novais, incluiu o art. 67, tomando por base ex- selho. Não é o Ministro Martus Tavares que pretende
periência internacional para a criação do Conselho de criar mais um instrumento de poder.
Gestão Fiscal. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados faço um

Os objetivos do Conselho, eminentemente téc- apelo para a consciência parlamentar de V. Exas no
nicos, que buscam harmonizar a legislação da res- sentido de que rejeitem esta urgência, demonstrem
ponsabiJidade fiscal, em termos da Federação, estão independência e autonomia, afirmem as prerrogati-
inscritos na lei. Era necessário um projeto de lei para vas do Poder Legislativo.
determinar sua composição. O SR. MAURíLIO FERREIRA LIMA - Sr. Presi-

Srs. Deputados, qual a surpresa? Hoje a harmo- dente, peço a palavra pela ordem.
nização da gestão fiscal nos estados é feita por um O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
conselho que articula os tribunais de contas dos esta- Ett a palavra.
dos. Nada mais lógico. Os tribunais, órgãos do Podêr O SR. MAURíLIO FERREIRA LIMA (PMDS -
Legislativo, têm a incumbência de fazer o controle ex- PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-
terno. Então, são os tribunais, enquanto não há regu- ção anterior, votei com o partido.
lamentação, que buscam fazer o controle da gestão O SR. LAVOISIER MAIA (Sloco/PFL - RN. Sem
fiscal. O Poder Executivo, o Governo Fernando Henri- revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações ano
que Cardoso, distorcendo totalmente a concepção teriores, acompanhei a orientação da Liderança.
original do projeto, transforma o Conselho de Gestão O SR. MUSSA DEMES (Sloco/PFL - PI. Sem
Fiscal em órgão do Poder Executivo ligado ao Minis- revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an-
tério do Planejamento. teriores, votei com a Liderança do meu partido.

Srs. Deputados, essa não é a prática internacio- O SR. TILDEN SANTIAGO (PT - MG. Sem revi-
nal. Existe órgão semelhante nos Estados Unidos que são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
fica vinculado ao Poder Legislativo. Éo Poder Legisla- votei com o Partido dos Trabalhadores.
tivoquetem condições de fazer essa harmonização. O SR. WALFRIDO MARES GUIA (PTS - MG.

Vincular o Conselho de Gestão Fiscal ao Minis- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
tério do Planejamento é transformar esse Conselho anterior, votei de acordo com o PT8.
num instrumento da política de ajuste fiscal, é não O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Solicito
respeitar a orientação original que fez com que esta aos Srs. Deputados que façam a manifestação de
Casa incluísse tal dispositivo na Lei de Responsabili- seus votos numa próxima oportunidade.
dade Fiscal. Concedo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Eu-

E como é a composição proposta pelo Poder gênio para encaminhar a votação da matéria.
Executivo, Srs. Deputados? Concentra absolutamen- O SR. PEDRO EUGÊNIO (81oco/PPS - PE.
te, porque dos quinze membros, seis representam a Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos
União; três, o Poder Executivo. discutindo o projeto de lei que cria o Conselho de

Por que o Poder Executivo tem esse privilégio Gestão Fiscal.
de representação? Porque o objetivo não é o coloca- Quando o Executivo enviou a esta Casa o men-
do na lei, mas transformar o Conselho de Gestão Fis- cionado projeto de lei, ao termos notfcia da iniciativa,
cal em órgão de aplicação de uma política - não de entendemos tratar-se de algo muito positivo, pois o



Junho de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 20 29435

art. 67 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao criar o Portanto, Sr. Presidente, é absolutamente fun-
Conselho de Gestão Fiscal, estabeleceu que este damental que este projeto de lei tramite nas Comis-
Conselho deva exercer a prerrogativa de harmonizar sões Técnicas específicas, entre as quais a Comis-
os interesses envolvidos e muitas vezes em conflito são de Finanças e Tributação, para que possamos
com os Poderes Executivos Municipal, Estadual, Fe- discuti-lo e modificá-lo de acordo com o interesse pú-
deral, das diversas instâncias legislativas e da socie- blico, acima dos interesses partidários.
dade. Em apoio para que a Lei de Responsabilidade

Trata-se de iniciativa do Deputado Pedro Novais Fiscal tenha um instrumento que possibilite seu aper-
que fez incluir, através de emenda, esse artigo na Lei feiçoamento, votamos contra essa urgência.
de Responsabilidade Fiscal. Podemos negociar um prazo, sim, para que ve-

Foi criado, assim, um mecanismo de mediação nha a plenário ~er votado. Não queremos fugir ne~
entre os interesses da sociedade envolvidos num ins- protelar a votaçao. Proponho ao Líder Arnaldo Madel-
trumento muito importante, além de polêmico, mas ra o esta.belecim~nto de_ um prazo para a v~taçã?
tão importante quanto a Lei de Responsabilidade Fis- deste projeto de lei que nao pode ser protelado Indefl-
cal nidamente, mas precisamos discuti-lo nas Comis-

. sões, a fim de que o Conselho de Gestão Fiscal seja
Entretanto, Sr. Presidente, como dito pelo Depu- efetivamente representativo dos interesses dos pode-

tado Sérgio Miranda, que me antecedeu, a iniciativa res executivos municipais e da sociedade.
do Executivo distorce absoluta, total e integralmente o Muito obrigado.
esprrito do artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal,
porque o Presidente da República é quem nomeia o O SR. EULER MORAIS - Sr. Presidente, peço a
representante dos governadores. palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Srs. Parlamentares, atentem para esse fato. To- Exa a palavra.

dos os senhores em seus estados têm relações ou
com prefeitos, ou com governadores, ou com os pre- O SR. EULER MORAIS (PMDB - GO. Sem revi-

são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteriorsidentes das câmaras municipais.
votei de acordo com a orientação do partido.

Quem indica e nomeia um representante dos O SR. ITAMAR SERPA (PSDB - AJ. Sem revi-
Governadores para o Conselho é o Presidente da Re- são do orador.) - Sr. Presidente, nas duas votações
pública. Quem indica e nomeia um representante de votei com o partido.
todos os prefeitos do Brasil - que só tem um repre-
sentante neste Conselho - é o Presidente da Repúbli- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vo-

tam os Srs. Líderes?ca. Quem indica os representantes das câmaras de
vereadores é o Presidente do Senado - não éo Sena- Como vota o PHS? (Pausa.)
do, mas o Presidente do Senado. Será o Presidente Como vota o PTN? (Pausa.)
Jader Barbalho que irá nomear um presidente para Como vota o PV? (Pausa.)
representar os interesses das Câmaras de Vereado- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Prorrogo,
res, muitas das quais, juntamente com os pequenos de ofício, a presente sessão até às 19h.
municípios, estão enfrentando enormes dificuldades O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
para acompanhar as exigências da Lei de Responsa- vota o PL?
bilidade Fiscal. Não por não quererem colaborar, mas O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
por terem objetivamente dificuldades, em face da falta Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o projeto é
de estrutura para acompanhar aquilo que está preco- polêmico. Acho que ele deveria voltar para as comis-
nizado na lei. sões para mais discussão. Não há entendimento. O

Portanto, este Conselho será o fórum, ou seria o Partido Liberal ainda não tem posição totalmente c1a-
fórum muito adequado com respaldo técnico nos tri- ra para com o projeto. Por isso votamos "não".
bunais de contas, com estrutura técnica como, por O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
exemplo, o Confaz, que dá respaldo à reunião dos Se- vota o Bloco Parlamentar PSBJPCdoB?
cretários da Fazenda, com algo que permitisse à soci- O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.
edade civil se ver efetivamente nele representada, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os argu-
pudesse, em todas essas instâncias reunidas - ar sim mentos apresentados tanto por mim quanto pelo De-
-, de forma responsável, estabelecer os mecanis- putado Pedro Eugênio deveriam servir de alerta à
mos de ajustes e de aperfeiçoamento desta lei. Casa, independentemente de postura partidária.
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Estamos transformando algo que foi incluído te votando um conselho qualquer. Existem artigos
pela Casa em um instrumento de coerção do Poder nesta lei proposta que, por exemplo, conferem ao Pre-
Executivo contra os estados, municípios, contra os sidente da República o poder de nomear os represen-
poderes legislativos. O Conselho de Gestão Fiscal tantes dos estados e dos municípios neste conselho.
deveria ser um órgão do Poder Legislativo, como é É uma agressão absolutamente inominável ao
nos Estados Unidos e em outros países que adotam pacto federativo. Vamos entregar o poder de todos os
essa postura. entes da Federação ao Presidente da República para

O Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota "não". que S. Exa nomeie os membros.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como Não há como desconsiderar, Sr. Presidente, que a
vota o PTB? (Pausa.) Lei de Responsabilidade Fiscal possui diversos pontos

Como vota o Bloco Parlamentar PDT/PPS? frágeis, os quais acabam inviabilizando, por exemplo, os
O SR. PEDRO EUGÊNIO (Bloco/PPS - PE. bancos públicos que administram fundos públicos para

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria financiar obras de infra-estrutura e outras fundamentais
apenas de, mais uma vez, enfatizar o que disse há aos municípios do nosso País, proibidos que estão de
pouco, ao encaminhar a posição do Bloco Parlamen- funcionar por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal,
tar PDT/PPS. no tocante ao que estamos chamando de obsessão

Sr. Presidente, não aceitamos a urgência, pois pelo superávit primário. Este, embora controle todos os
esta vai impedir que façamos um trabalho de modifi- gastos, libera-os com juros para pagar dívidas indepen-
cação profunda no texto do projeto, algo que não dentemente da taxa de juros.
acontecerá por acordo, por mais que tenhamos boa Temos criticado a política do Ministro Malan,
vontade de chegarmos a eventual acordo sobre o re- porque S. Exa tem meta para a inflação, mas para os
gime de urgência. É trabalho que demanda tempo e juros não. Se os juros subirem de 14 para 15, 16, 17,
que precisa interagir com as diversas forças da socie- 18, 20 ou até o infinito, o ministro diz que está tudo
dade que deverão estar representadas dentro do bem, desde que a inflação fique em quatro. S. Exa tem
Conselho. Por exemplo, os prefeitos deverão proceder meta para inflação, mas não a tem para geração de
a um processo de escolha para terem um, dois ou três empregos, para o crescimento do País.
representantes que efetivamente espelhem a vonta- A Lei de Responsabilidade Fiscal tem muitos
de e os interesses das diversas prefeituras do País. E pontos positivos, mas também pontos negativos que
isso não pode ser facilmente identificado. Uma dis- asfixiam a possibilidade de administrar o orçamento
cussão tem que ser estabelecida, e esta Casa não público no sentido de garantir o crescimento do País.
p~de_dela se esquivar, a qual deverá passar pelas co- Votar com urgência lei como esta, que introduz
mlssoes. este conselho e não discute o restante da Lei de Res-

Portanto, o Bloco Parlamentar PDT/PPS vota ponsabilidade Fisca', em diversas questões que de-
contra a urgência. vem ser mudadas, é algo inaceitável no âmbito do

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como Congresso. Como disse o Deputado Sérgio Miranda,.
vota o PPB? mais inaceitável ainda é o Congresso entregar ao

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- Executivo Federal o poder que deve ser exercido por
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o esta Casa legislativa, pelas assembléias legislativas
voto "sim", porque entende que a Lei de Responsabili- estaduais e pelas câmaras municipais.
dade Fiscal foi uma das melhores que já votamos no Por todas essas razões, o Partido dos Trabalha-
plenário desta Casa. dores vota contra a urgência e propõe séria e profun-

Espero que o Conselho de Gestão seja respon- da discussão sobre este e outros pontos da Lei de
sável e promova poucas mudanças na lei. Responsabilidade Fiscal nas comissões.

Por isso, o PPB encaminha o voto "sim". O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PPB vota o PMOB, Uder Mendes Ribeiro Filho?

vota "sim". O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Como vota o PT? Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há que aten-
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Sem tarmos para o que estamos votando. Trata-se de vota-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não". ção, em regime de urgência, de lei extremamente im-
Gostaria de chamar a atenção dos colegas de- portante, embora eu concorde que existam pontos

putados para o fato de que não estamos simplesmen- que precisam ser corrigidos.
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Aliás, não é outra a determinação do Deputado municipalista do País. Então, não tem razão essa criti-
Gastão Vieira, do PMDB, Relator da matéria e estudi- ca, porque não se sabe o nome, ou dizer que o Con-
oso do assunto, que está tendo o cuidado de analisar selho de Gestão Fiscal é um órgão que não irá funcio-
todos os aspectos do conselho a ser criado, se apro- nar. Pelo contrário, irá funcionar bem.
vada a lei. Estamos aqui para fazer as correções que se

Mas estamos tratando de regime de urgência, tornarem necessárias. Estamos aqui, o Poder Legis-
que se vota quando há entendimento. O que se quer lativo, para fiscalizar as atividades dos outros Pode-
agora é buscar o entendimento, que vai surgir depois res. Nós precisamos apenas nos imbuir dos poderes
do estudo do projeto, da avaliação concreta do que que nos foram conferidos pela Constituição Federal.
está sendo proposto. Não podemos esquecer que a Por isso é que nós achamos que a criação desse
Lei de Responsabilidade Fiscal foi duramente critica- Conselho é mais um passo adiante no bom gerencia-
da e, hoje, é praticamente unanimidade no País. menta dos recursos públicos.

Portanto, Sr. Presidente, o PMDB vota "sim" à Assim sendo, Sr. Presidente, acredito que já se
urgência, para que prossiga o estudo e o entendimen- passou do tempo para a regulamentação de tão im-
to para a aprovação do projeto., portante matéria. A Lei de Responsabilidade Fiscal é

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PMDB um avanço na vida pública do País. Em assim sendo,
vota "sim". o PFL vota "sim" à urgência, no sentimento de estaI'

Como vota o PFL? dando mais um passo para que possamos adminis-
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL _ trar bem os recursos do País nos diferentes Poderes.

O PFL vota "sim".PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"" e
Srs. Deputados, creio que uma das maiores conquis- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PFL
tas da Administração Pública do País foi, sem sombra vota "sim".
de dúvida, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Como vota o PSDB?

A partir dela, estabeleceram-se vários parâme- O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Sem revi-
tros, para que, por meio de regras, tivessem os admi- são do orador.) - Sr. Presidente, S,.." e Srs. Deputa-
nistradores a responsabilidade pelo bom gerencia- dos, indiscutivelmente, a Lei de Responsabilidade
mento dos recursos públicos. Fiscal foi um dos grandes avanços que nós consegui-

Sr. Presidente, esta lei é um marco na adminis- mos conquistar para este País. Na hora em que se
tração pública do País, porque nenhum administrador passa a ter gestão municipal, estadual, federal, den-
poderá contrair empréstimos cujo pagamento ultra- tro do controle orçamentário, estamos dando de-
passe o seu período, não poderá iniciar obras que monstração ao País da maturidade política dos gesto-
não será concluída nessa fase. O cemitério de obras res públicos.
inacabadas no Brasil causa espanto a qualquer um O Presidente da República foi o mentor intelec-
que procure, por meio de verificação in loco ou de re- tual, o gestor dessa idéia, que trouxe para o Congres-
latórios, a relação dessas obras. so uma concepção que representa o sonho de gera-

Portanto, quer-se criar o Conselho de Gestão ções no sentido de termos orçamentos vinculados a
Fiscal para melhor cumprimento da Lei de Responsa- gastos e despesas dentro de dotações previamente
bilidade Fiscal, por meio de quinze representantes ti- estabelecidas.
tulares e quinze suplentes, sendo seis da Administra-
ção Pública Federal (quatro do Executivo, um do Le- Para darmos continuidade a esse projeto, é fun-

damentai criarmos o Conselho de Gestão. Por issogislativo e um do Judiciário), quatro dos Estados
(Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Públi- que o estamos defendendo, p!3-ra agilizarmos cada
co), dois dos Municípios, um do Conselho Federal de vez mais o processo de aplicabilidade da Lei de Res-
Administração, um do Conselho Federal de Economia ponsabilidade Fiscal. O projeto institui a urgência,
e um do Conselho Federal de Contabilidade. porque queremos ver esse conselho instalado plena

mente o mais rápido possível.
Fez-se aqui uma critica de que não se sabia

quem iria representar as Assembléias Legislativas. Por tudo isso, Sr. Presidente, nós, do PSDB, en-
Ora, isso pode ser feito por meio de associação das caminhamos o voto "sim".
Assembléias Legislativas do Pafs. Fez-se uma crítica O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
de que não se sabia quem iria representar os Municf- vota o ilustre Llder do PTB, Deputado Roberto Jetfer-
pios. Ora, isso pode ser feito por meio da associação son, cuja presença na tribuna saúdo?
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O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem opiniões no sentido de que o Conselho de Gestão Fis-
revisão do orador. ) - Sr. Presidente, podíamos espe- cal invade atribuições do Legislativo, invade atribui-
rar uma definição da Comissão de Constituição e Jus- ções do Tribunal de Contas da União.
tiça e de Redação sobre a matéria, porque esse Con- O que é este Conselho? Primeiramente, ele
selho de Gestão Fiscal nitidamente invaqe as atríbui- está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Em
ções do Tribunal de Contas da União. E um projeto segundo lugar, com muita clareza, conforme solicita-
que, ao meu ver, é inconstitucional, porque usurpa ção do Executivo, é um órgão vinculado ao Ministério
funções que são do Tribunal de Contas da União, ór- do Planejamento, Orçamento e Gestão - é isso que
gão permanente de assessoria do Poder Legislativo. está escrito no projeto - e que tem por finalidade es-

Não quero votar contra o mérito do projeto, mas tabelecer diretrizes gerais para o acompanhamento e
acho que deverfamos ter cautela e analisar com mais a avaliação permanente da política e da operacionali-
tranqüilidade esse Conselho de Gestão Fiscal. Ele é dade da gestão fiscal.
contra o Legislativo, fortalece mais o Executivo e aco- Ou seja, é o Executivo cumprindo a Lei de Res-
cora mais ainda o Legislativo. . ponsabilidade Fiscal, dizendo que quer criar um ór-

Sr. Presidente, o Partido Trabalhista Brasileiro gão vinculado ao Executivo para fazer exatamente o
quer aguardar uma posição da Comissão de Consti- acompanhamento e a avaliação permanente da polrti-
tuição e Justiça e de Redação da Casa, em vez de vo- ca e da operacionalidade da gestão fiscal. A seguir,
tarmos de afogadilho, com pressa, sem atentarmos estão descritas as competências.
às verdadeiras funções do Tribunal de Contas da Ora, Sr. Presidente, não estamos falando de um
União e do próprio Poder Legislativo. órgão do Legislativo, de um órgão do Tribunal de Con-

Dessa forma, Sr. Presidente, o Partido Traba- tas, mas, sim, de um órgão do Executivo que quer fa-
Ihista Brasileiro vota "não", vota contra. zer acompanhamento da Lei de Responsabilidade

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a Fiscal e está propondo uma composição.
palavra pela ordem. Quando solicitamos urgência, não foi para apro-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem V. var esse projeto que está aqui na íntegra, mas p~ra
Exa a palavra. acel~ra~ o debate sobre o tema por conta da sua Im-

- portancla.
O ~F!.' ODELMO LEAO (PPB.- MG. Pela ordem. Vimos, há alguns meses, à época em que apre-

Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer sentamos esse requerimento de urgência pela prime-
um a~elo ao Llder ~o Governo, De~utad~ Arnaldo ira vez, um grande debate na imprensa, provocado
Madeira, pa~a qu~ retire essas urgê~clas a fim de que pela Oposição, sobre a Lei de Responsabilidade Fis-
P?ssamos discuti-Ias melhor. DepOIS, ~~m um enten- cal, se deveria ou não ser modificada, seus aspectos
dlmento amp,?, poderemos em plenarlo votar real- negativos e positivos etc. Vimos Prefeitos de grandes
mente um projeto que possa atender a todos. cidades como Rio de Janeiro e São Paulo manifestan-

_ Volto a insistir; .Sr. Preside~te, em que o .~PB do -se sobre o tema. Decidimos solicitar a urgência a
nao ~uer perder ~ validade da Lei de Re~ponsabl!ld~~ fim de que fosse debatida a solução proposta pelo
de Fiscal, que fOI uma das melhores leiS,que nos Ja Executivo para fazer o acompanhamento por meio de
votamos nesta Casa. ~ort~nto, o P~B sera ~ont~a for- seus órgãos internos, por representação externa ao
mar ~.o~senso para discutir essa lei co~ o intUIto de Executivo. O que há de estranho nisso?
modifica-Ia, co.n:edendo vantagens. A fim de rever- Nada impede que a Comissão de Fiscalização
mos a composlçao, os ":lembros, para que realm~nte Financeira e Controle desta Casa, que a Comissão
possamos ~~zer um~ lei que colabore com a Lei de Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Responsabilidade FI~cal, o P:B. apela ao Líder do do Congresso Nacional ou que o Tribunal de Contas
Governo para que retire a urgencla. da União criem uma subcomissão, façam um trabalho

O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente, de acompanhamento da Lei de Responsabilidade
peço a palavra pela ordem. Fiscal. Estamos falando de um órgão do Executivo. Aí

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo vem alguém afirmar que isso está interferindo na vida
a palavra ao Llder Arnaldo Madeira. do Legislativo, noTribunal de Contas.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Pela Não entendo essa argumentação. Ela é no mfni-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S,..B mo desbaratada, porque a finalidade é exatamente
e Srs. Parlamentares, ouvi atentamente as argumen- criar um órgão de acompanhamento vinculado ao Po-
tações contra o Conselho de Gestão Fiscal. Ouvi até der Executivo, para avaliar a aplicação da Lei de Res-



O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está reti
rado.

O SR. WALTER PINHEIRO - Pela ordem, Sr.
Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V. Ex"
quer falar. Concedo a palavra a V. Exa, que a havia so
licitado anteriormente à retirada.
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ponsabilidade Fiscal. Acho, aliás, que essa composi- O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or-
ção, resultante das várias conversas que tive na demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a ma-
Casa, deve ser mudada, devemos conversar sobre téria estava em votação. Para haver a retirada dessa
ela.· matéria - estamos no requerimento de urgência -,

Sr. Presidente, queremos propor a urgência, precisamos construir o consenso.
para mostrar o interesse do Poder Executivo em tra- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V. Exatem
var o debate sobre a aplicação da Lei de Responsabi- toda a razão, o que havia era a unidade. A Mesa com·
lidade Fiscal. É importante criar um órgão vinculado preendeu que essa retirada era em função de um
ao planejamento com o intuito de fazer esse acompa- consenso dos Senhores Líderes. Mas V. Exa tem a pa-
nhamento com representantes de diferentes segmen- lavra.
tos, para ir avaliando gradualmente a Lei de Respon- O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
sabilidade Fiscal. quero fazer uma proposta ao Líder do Governo e ao

Parece que não é esse o entendimento. Cri- Deputado Odelmo Leão. Até concordamos, apesar de
ou-se uma polêmica aqui, como se o problema fosse haver pontos de incongruência no texto da proposta
da Situação versus Oposição. Ora, não me interessa apresentada. A condição para concordarmos com a
a abordagem dessa matéria nesses termos. Acredito retirada está pautada na proposta que farei à base do
que em matéria de Lei de Responsabilidade tenha- Governo. Seria retirar a urgência e levar a matéria
mos de pensar grande. Temos de pensar que esse foi para a Comissão. Faríamos o debate da matéria na
um instrumento aplaudido pela sociedade brasileira, Comissão, e depois retornaríamos ao plenário, supe-
pela mídia, por técnicos de diferentes vertentes políti- rando essas dificuldades que foram levantadas até
cas, e o Poder Executivo está querendo aperfeiçoar pelo Líder Odelmo Leão.
os seus instrumentos de acompanhamento na execu- Se for essa a condição da retirada, aceitamos a
ção da lei, chamando a si a representação de diferen- retirada da urgência de hoje; do contrário, vamos
tes segmentos da sociedade para ajudar nessa avali- manter a votação da matéria.
ação. Parece que esse não é o entendimento de boa O SR. GERSON PERES _ Sr. Presidente, peço
parte dos partidos. a palavra pela ordem.

Então, Sr. Presidente, como o quorum está bai- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
xo e há clara falta de entendimento do que se preten- Exa a palavra.
de - o próprio Líder Odelmo Leão fez aqui um apelo
para retirada da urgência -, em face dessa circuns- O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or-
tância, ouvindo os LIderes da base, Mendes Ribeiro dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primei-
Filho, Jutahy Junior e Inocêncio Oliveira, achamos por ro quero me congratular com o Líder do Governo por
bem requerer a V. Exa a retirada da pauta desse re- ter adiado ou retirado essa proposta, mesmo porque
querimento de urgência, mostrando o interesse do ela demanda análise muito importante. Estamos dele-
Executivo em provocar o debate dessa matéria. No gando poderes a um conselho, por meio de projeto de
momento oportuno voltaremos ao tema, após o me- lei ordinária, para atender ou não a exigências de lei
Ihor entendimento possível entre os LIderes, inclusive complementar.
da Oposição, sobre esse tema. Vejam bem a que ponto vamos chegar: dar com-

Sr. Presidente, a solicitação que faço a V. Exa é a petência ao Conselho para editar normas gerais para
de que não entremos na votação deste requerimento a consolidação das contas públicas, padronização
agora. Estendo o pedido para o requerimento de ur- das prestações de contas e dos relatórios e demons-
gência seguinte, que trata da urgência para o recurso trativos da gestão fiscal.
de revista. Ora, não sei, na interpretação dos doutos do Di-

reito, o que vai ocorrer com a Lei de Responsabilida
de Fiscal. Talvez, pelas interpretações, entremos em
conflito de atribuições, porque a lei complementar dá
apenas a norma geral ao estabelecer a regra da fisca
lização sobre a gestão. E o Conselho, por meio de lei
ordinária, recebe poderes delegados para editar nor
mas! Pode até atingir ou revogar normas substantivas
da lei complementar.
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É preciso prudência, e o Uder do Governo foi algum, que a urgência significasse votar o texto como
bastante lúcido ao mandar esta matéria para uma veio do Governo. Não. Estou querendo exatamente
apreciação mais detalhada. Por isso tomei a liberdade acelerar o diálogo sobre o tema.
de dar um abraço no meu "baixinho", que realm~nte Ora, na medida em que retiramos a urgência, é
lavrou bom termo atendendo ao apelo do meu Llder evidente que essa matéria continuará nas Comis-
do Partido Progressista Brasileiro, Odelmo Leão. sões. O apelo que faço é para que haja manifestação

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, rápida nas Comissões, a começar pela Comissão de
peço a palavra pela ordem. Trabalho, de Administração e Serviço Público.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Como estamos nos últimos dias deste semes-
Ex8 a palavra. tre, se votarmos a LDO até a semana que vem, apelo

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - para que, no decorrer do mês de agosto, as Comis-
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- sões e os Uderes se debrucem sobre o tema, a fim de
dente, tenho dito que a Casa que faz as leis não pode chegarmos a uma proposição com entendimento
fazer leis de má qualidade. mais amplo quanto ao teor.

A criação do Conselho de Gestão Fiscal é um Portanto, de antemão, essa questão está aceita.
avanço, porque vem ao encontro da Lei de Responsa- Aliás, não tem por que não ser aceita. Retirando a ur-
bilidade Fiscal, que veio para exigir o bom gerencia- gência, ela ficará nas Comissões.
mento de recursos públicos nas três esferas de Poder O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi-
e em todos os entes federativos. dência agradece ao Líder Arnaldo Madeira a colabo-

Mas, em vista de alguns dispositivos citados ração,
pelo Deputado Gerson Peres, mostrando que uma lei O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi-
ordinária pode contrapor -se n~ f~turo a uma lei com- dência consulta o Deputado Walter Pinheiro a respei-
plementar, reservamo-nos o direito de, pelo menos, to do acordo para que a matéria retorne às Comis-
consultar a Comissão de Constituição e Justiça e de sões.

Reda~ão so~r: a matéria. A Presidência faria apelo para que as Comis-
E condlçao fundamental para que possamos fa- sões que tratam do tema se manifestem no tempo

zer um,a lei qu~ não tenha dispositivos ~ue conflitem oportuno.
com lei de maior alcance, como uma lei complemen- A Mesa consulta S. Ex8 , o Deputado Walter Pi-

tar. nheiro, considera-se acordada a retirada de pauta.
Por isso, Sr. Presidente, como Uder do PFL,

aceito a proposta do PT de mandar a matéria à Co- O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi-
missão de Constituição e Justiça e de Redação, que a são do orador.) - Sr. Presidente, estou de acordo.
examinará quanto à constitucionalidade, juridicidade Apenas insisto nessa questão das Comissões. Estou
e técnica legislativa, aguardando, como Uder de um aqui com o Deputado Pedro Eugênio, que pediu ofici-
partido da base de sustentação, que o Uder do Go- almente à Comissão de Finanças que o indicasse
vemo tome as suas providências e dê opinião a res- como Relator, mas aquela Comissão sequer distribu

iu a matéria.peito da matéria.
Portanto, o apelo do Uder Arnaldo Madeira é

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Dou a pa- correto. É necessário que as Comissões de Trabalho .
lavra, pela ordem, ao Uder Arnaldo Madeira.

e de Finanças e Tributação designem Relator para a
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Pela matéria, a fim de que esta seja apreciada. Já que a

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. na Comissão de Trabalho é a Comissão inicial, que de-
prática, a proposta que faz o Uder do PT já está reali- signe Relator, para que a matéria possa avançar e, a
zada. Essa matéria está na Comissão de Trabalho, de partir da discussão naquele órgão técnico, tenhamos
Administração e Serviço Público há alguns meses. possibilidade de discutir a matéria no plenário.
Quero lembrar que ela entrou na Casa em novembro
do ano 2000. Estamos completando sete meses de Nesse sentido, o PT concorda com a retirada da
sua tramitação. matéria de pauta.

Eu é que faço um apelo para que as Comissões O SR. ARY KARA - Sr. Presidente, peço a pala-
comecem a se manifestar sobre o tema. Com a urgên- vra pela ordem.
cia, queríamos provocar a celeridade nos entendi- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
mentos sobre a matéria. Não esperava, em momento Ex8 a palavra.
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o SR. ARY KARA (PPB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei de
acordo com meu partido.

O SR. LUISINHO (PST - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei de
acordo com a orientação do partido.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero retrucar as observações feitas pelo Llder Arnal
do Madeira, que fez críticas às comissões, dizendo
que, de maneira geral, elas têm trabalhado. Lembro
ao nobre Deputado que o requerimento de urgência
pode ser apresentado também no âmbito das comis
sões. Em qualquer comissão pode ser pleiteada a ur
gência para apreciação de um projeto. O fato de um
projeto numa ou em outra comissão ter demorado
não permite crUicas que atinjam todas as comissões,
que têm trabalhado, e bastante.

Portanto, lembro aos Srs. Deputados que a ur
gência também pode ser requerida no âmbito do ple
nário das comissões.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não ha
vendo mais quem se oponha, está retirada a propos
ta, que retor':la ao trâmite originário nas comissões.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri
mento sobre a mesa, extrapauta, a partir de acordo
entre os diversos líderes partidários:

Sr. Presidente,

Nos termos do art. 155 do Regimento Interno,
requeremos regime .de urgência na apreciação do
Projeto de Resolução n° 139, de 2001, da Deputada
Zulaiê Cobra, que "Dá nome ao Hall de entrada do
edifício do Anexo II da Câmara dos Deputados, de
Deputado Mário Covas".

Sala das Sessões, - Zulaiê Cobra, PSDB 
Eduardo Campos, Llder do Bloco: Parlamentar
PSB/PCdoB - Arnaldo Madeira, Uder do Governo 
Pedro Eugênio, Vice-Uder do Bloco Parlamentar
PDT/PPS - Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do
PMDB - Walter Pinheiro, Líder do PT - Nelson
Otoch, Vice-Líder do PSDB - Odelmo Leão, Líder do
PPB - Alceu Col/ares, Vice-Uder do Bloco Parla
mentar PDT/PPS.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota-
ção o requerimento. .
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que forem pela aprovação permaneçam
como se acham. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
cumprimenta a Deputada Zulaiê Cobra pela belíssi
ma iniciativa de eternizar o nome de Mário Covas,
exemplo para cada um de nós no convivia cotidiano.
S. Ext' está de parabéns pela iniciativa, e a Câmara
dos Deputados, na sua unanimidade, pela aprovação
da matéria.

Concedo a palavra, pela ordem, à Deputada Zu
laiê Cobra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, fico
muito contente. Até que enfim conseguimos prestar
homenagem ao grande homem que foi Mário Covas.
Sinto-me realizada, não só eu, mas todos os deputa
dos desta Casa, os senadores, enfim, o Brasil se sen
te homenageado, porque ao reverenciar a memória
desse grande político, estamos homenageando a nós
mesmos, políticos brasileiros.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. BABÁ (PT - PA. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, na votação anterior votei conforme a
orientação partidária.

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei "sim".

O SR. MAX ROSENMANN (PSOB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última votação
votei com o PSOB.

O SR. CLOVIS VOLPI (PSOB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteriores
votei com a bancada.

O SR. ANIVALDO VALE (PSDB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteri
ores votei com o partido.

O SR. DAMIÃO FELlCIANO (PMDB - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores votei com o partido.

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (Bloco/PFL
- RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores votei seguindo a orientação do
PFL.
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A SRA. MARIA LÚCIA (PMDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas três votações an
teriores votei com o meu partido.

O SR. PAULO PAIM (PT ~ RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
com o partido.

O SR. LUIZ RIBEIRO (PSDB - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteriores
votei com o partido.

O SR. ARACELYDE PAULA (Bloco/PFL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores votei com o PFL.

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
EXS a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, lembro
aos Srs. Parlamentares membros da Comissão de
Orçamento que teremos a continuidade da sessão de
votação da LDO após o término desta Ordem do Dia.
Portanto, convoco todos os Parlamentares membros
da Comissão de Orçamento a se dirigirem neste mo
mento ao Plenário n° 2, para a continuidade da vota
ção da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O SR. ODíuo BALBINOTII - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
EXS a palavra.

O SR. ODíuo BALBINOTTI (PSDB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei com o partido.

O SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações ante
riores votei com o partido.

O SR. ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO (PPB 
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior votei com a orientação do PPB.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
EXS a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
com a aprovação do requerimento ora apresentado
pelas Lideranças aprovamos a urgência. Mas há una
nimidade do Plenário em que precisamos aprovar
imediatamente o projeto de resolução que vai eterni
zar o nome do Governador Mário Covas no espaço fí
sico desta Casa.

. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Acho que
sena um belo desfecho para esta tarde de terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 5:

PROJETO DE RESOLUÇÃO ~ 139-A, DE 2001
(Da Sra. Zulaiê Cobra)

Discussão, em turno único, do Proje
to de Resolução n° 139, de 2001, que dá
nome ao hall de entrada do edifício do
Anexo 11 da Câmara dos Deputados; tendo
parecer da Mesa pela aprovação, com
emenda (Relator: Sr. Severino Cavalcanti).

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não ha
vendo Oradores inscritos, declaro encerrada a dis
cussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa,

ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo e vou sub
meter a votos a seguinte:

EMENDA

No Projeto, onde se lê hall, leia-se "espaço".
Sala de Reuniões, 7 de junho de 2001.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles

que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)

Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub

meter a votos o Projeto de Resolução n° 139, de
2001 ..

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1° O hall de entrada do edifício do Anexo 11

da Câmara dos Deputados passa a ser denominado
"Hali Deputado Mário Covas".

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre

a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL:

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
RESOLUÇÃO NO 139, DE 2001

Dá nome ao espaço de entrada do
edifício do anexo 11 da Câmara dos Depu
tados.

A Câmara dos Deputados resolve:



RESOLUÇÃO ~ 22, DE 2001

Dá nome ao espaço de entrada do
edifício do anexo 11 da Câmara dos Depu
tados.

Faço saber que a Câmara dos Deputados apro
vou e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1° O espaço de entrada do edifício do anexo
11 da Câmara dos Deputados passa a ser denominado
"Espaço Deputado Mário Covas".

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Câmara dos Deputados, 19 de junho de 2001 . 
Aécio Neves, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Ficam
adiados" de ofício" os demais itens da pauta (Projeto
de Lei Complementar n° 9-C/99; Projeto de Decreto
Legislativo n° 84-A/99; Proposta de Emenda à Consti
tuição n° 472-EJ97 e o Projeto de Lei n° 3.901-A/00).

O SR. ZEZÉ PERRELLA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. ZEZÉ PERRELLA (PFL - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei com o partido.

O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra. .

O SR. BABA (PT - PA. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, estão presentes na
Esplanada dos Ministérios cerca de 1.500 garimpei-
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Art. 1° O espaço de entrada do edificio do anexo ros. Queremos saudar esses companheiros que che-
11 da Câmara dos Deputados passa a ser denominado garam de Serra Pelada, do Maranhão e de todas as
"Espaço Deputado Mário Covas". partes do País. Eles são os verdadeiros donos de Ser-

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de ra Pelada.
sua publicação. Na verdade, o Governo está devendo muito a

Sala das Sessões, 19 de junho de 2001. Depu- esses trabalhadores, que jogaram suas vidas' naque-
tado Mendes Ribeiro Filho, Relator. Ia região. Quantos não morreram naquele processo?

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles Há ainda os que hoje não estão tendo condições de
que estiverem de acordo permaneçam como se usufruir do que poderão ganhar com o restante da ex-
acham. (Pausa.) ploração do ouro de Serra Pelada? Portanto, temos

Aprovada. de pensar seriamente nessa quantidade enorme de
Vai à promulgação. garimpeiros, que jogaram suas vidas ali e hoje não
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ É com têm condições de se aposentar.

grande satisfação que, neste instante, considero pro- É necessário que pensemos seriamente na situ-
mulgado a resolução que dá o nome de Deputado ação desses bravos companheiros, que hoje estão
Mário Covas ao hall de entrada do Anexo 11 da Câma- em Serra Pelada, Curionópolis, Eldorado do Carajás,
ra dos Deputados. Maranhão e em várias partes do País totalmente

abandonados.

Portanto, saúdo os companheiros garimpeiros,
dizendo que a presença deles em Brasília foi muito
importante.

O SR. SÉRG,IO REIS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. SÉRGIO REIS (PTB - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
de acordo com a Liderança do meu partido.

O SR. DOMICIANO CABRAL (PSDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores votei de acordo com o partido.

O SR. TILDEN SANTIAGO (PT - MG. Sem revi·
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei de acordo com o meu partido.

O SR. VITTORIO MEDIOU (PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores votei com o partido.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL
- MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior votei com o partido.

O SR. CORNÉLlO RIBEIRO (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei com o partido.

O SR. JOSÉ BORBA (PMDB-PR. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
conforme orientação do PMDB.

O SR. ALBERTO GOlDMAN (PSOB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei com o partido.
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o SR. JAIME MARTINS (Bloco/PFL - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em todas as vota
ções votei conforme orientação do partido.

O SR. ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei com o partido.

O SR. VIC PIRES FRANCO (Bloco/PFL - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas úl
timas votações votei com o PFL.

O SR. JOSÉ CHAVES (PMDB - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteri
ores votei com o partido.

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTS - PA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas últimas
votações votei com o partido.

O SR. UNO ROSSI (PSDB - MT. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
de acordo com a orientação da Liderança.

O SR. MANOEL VITÓRIO (PT - MS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei de acordo com a orientação da bancada do Par
tido dos Trabalhadores.

O SR. MATTOS NASCIMENTO (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores votei com o partido.

O SR. ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. JOSÉ JANENE (PPS - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
de acordo com a orientação do partido.

O SR. ORLANDO DESCONSI- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, inicialmente, quero dizer que nas votações an
teriores votei de acordo com a orientação do Partido.

Sr. Presidente, S,.ss e Srs. Deputados, ocupo
este espaço para discorrer acerca do Projeto de De
creto Legislativo n° 279, de 1999, de autoria do então
Deputado Federal Caio Riela, que dispõe sobre a rea
lização de plebiscito para a criação de novo Estado da
Federação pelo desmembramento da metade sul do
território do Estado do Rio Grande do Sul. O referido
projeto tem parecer pela inadequação financeira e or
çamentária, proferido pelo Relator Deputado Edinho
Bez, e aprovado pela Comissão de Finanças e Tribu
tação, no último dia 30 de maio.

Mas julgo oportuno elencar as polfticas em de
senvolvimento, desencadeadas pelo Governo do
Estado, para esta parte significativa do território gaú
cho. Parte essa que representa mais de 50% da área
geográfica e, de acordo com o economista e contador
Darcy Francisco dos Santos, possui apenas 18,3% do
PIS gaúcho.

Além das atividades específicas à região, o enfo
que regional está presente, principalmente nos progra
mas gerais de governo, de todos os órgãos e secretari
as. Assim, são embutidas intencionalidades nesses pro
gramas e ações com vistas à mudança do paradigma
de desenvolvimento da Metade Sul. Exemplos de imple
mentação dessa concepção são os programas de refor
ma agrária e o novo FUNDOPEM.

O desenvolvimento perseguido é sustentável,
ou seja, pressupõe a harmonia das dimensões social,
econômica e ambiental. Isso quer dizer que o neces
sário crescimento econômico somente ganha sentido
se acompanhado da redistribuição das riquezas pro
duzidas - renda, terra, e também de um bem univer
sal, que é a água -, além de uma política de inclusão
social do imenso contingente de pessoas apartadas
da produção e consumo; da melhoria da qualidade de
vida com maior acesso aos serviços públicos (educa
ção, saúde, saneamento, habitação, segurança, cul
tura e lazer). Tudo em consonância com a preserva
ção do meio ambiente.

Há por parte do Governo do Estado, o reconhe
cimento da necessidade dessas mudanças estrutura
is na economia da região, em tela, mudanças que se
potencializam a partir de três eixos centrais, organiza
dores das ações voltadas para incentivar o desenvol
vimento econômico regional, a saber: apoio ao de
senvolvimento das cadeias produtivas e sistemas lo
cais de produção existentes; modernização tecnológi
ca e diversificação produtiva com capacidade de
agregação de valor; democratização da propriedade
e da renda, consolidando o mercado interno da re
gião. Isso sem desconsiderar as potencialidade ex
portadoras da região.

Uma política pública nesta ótica resgata as po
tencialidades produtivas existentes, tanto por meio de
ações emergenciais quanto de ações estratégicas,
reconhecendo-se que a produção e o processamento
de carnes, arroz e leite são o núcleo da atividade eco
nômica regional, mas não se reduz a elas.

O Governo gaúcho, por meio de suas ações e
políticas, busca superar a desarticulação entre produ
ção primária e industrial, com incentivo a relações co
merciais mais estáveis, confiáveis e sustentáveis en
tre produtores, estabelecendo cumplicidade entre
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eles e as constituições de redes com graus crescen- A desigualdade que precisa ser enfrentada é a
tes de solidariedade. existente entre as pessoas e os grupos sociais, suas

Ainda no âmbito da capacidade de expansão participações na distribuição da renda e suas condi-
agroindustrial, a diversificação agrícola e regional e a ções de qualidade de vida. Isto posto, não há como
ocupação de áreas agrícolas sub-aproveitadas rece- afirmar que existe contraposição entre o sul e o norte
bem atenção especial. O Programa de Apoio ao Milho do Estado. Há, sim, uma postura e ação política do
na Várzea, núcleo de uma política de integração regi- Governo Estadual de integrar e desenvolver e não de
onal, com a dinâmica produção de suínos e aves do dividir e cindir.
Estado, é símbolo neste aspecto. Da mesma maneira, Por esta razão, e de acordo com a definição do
opera-se a política de regulação do acesso à água Orçamento Participativo Estadual, foram investidos
para fins agrícolas. mais de 30% per capita na Metade Sul, o que corres-

O acesso democrático à terra e à água é condi- pondeu, no exercício de 2000, a um valor de
ção para superar o modelo baseado na pecuária ex- R$372.6BO.304,00, nas áreas definidas.
tensiva, com escassa.técni~a e,de b~ixo valor awega: Contrariamente, com a separação dessa aérea,
do. Os prog~amas d~ Inc,ent~vo a agr~cultura famlh?r, a haverá, sim, uma redução significativa do ICMS para
agroecolo~I~, àagrolndustna e, partlc~larmente, a,r~- a maioria dos 108 Municípios que comporão o novo
forma agrana assumem uma centrahdade es~rategl- Estado. Isso significa reduzir a real possibilidade de
~a, para ala~ancar nova proposta d~ desenvolvimento desenvolvimento da região e de seus Municípios, pois
Integrado ~ I~tegr~dor e d~sc~ntrallzado. . a tese defendida pelos emancipacionistas são os inte-

Im.pnmlr cara~er qualltatlv~ à es!ratégla .de de- resses da região, sem, no entanto, defender uma pro-
senvolvlment~ regional, com vl~tas a conquista de funda transformação da concentração de renda, de
parcel~ s~pen?~ do_merca~o nacional ~ eX!erno, b~~ terras e propor um novo modelo de desenvolvimento,
como a dlver~lflcaçao endogena em dlreçao às.atlvl- capaz de gerar e distribuir renda, qualificar a qualida-
da~es de maior valor agregado, se c?nsu?stancla por de de vida das pessoas, o que vem sendo feito por
mel~ de d~as vertente~ fundamentais, alem de pesa- meio de políticas públicas do Estado, na definição de
dos investimentos em Infra-estrutura. metas e prioridades por meio do Orçamento Partici-

A primeira busca ampliar a capacidade de ino- pativo.
vação e acesso aos mercados, organizada por um ~ _
conjunto de programas, entre os quais se destaca o . .P_or estas razoes, ~ao. podemos concordar com
de extensão empresarial, desenvolvido em parceria a diVisa0 do Estado, e, Sim, Integrar para desenvolver.
com universidades da região. Com isso, o Estado faci- Encerrando, pedimos mais uma vez que o referi-
Iita acesso a importantes instrumentos de incentivo e do projeto seja arquivado.
fomento para o desenvolvimento, como crédito (Re- Era o que tinha a dizer.
coversul, crédito assistido, microcrédito), vantagens Obrigado pela atenção
fiscais, capacitação de pessoal eorganização de coo- '.
peração em redes, entre outros. O SR. SILAS BRASILEIRO - Sr. PreSidente,

Já a segunda diz respeito ao aproveitamento peço a palavra pela ordem.
das especializações econômicas regionais, muitas O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
delas de alto potencial, como o pólo cerâmico, rochas Exa a palavra.
ornamentais, capacidade de produção termoelétrica, O SR. SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG. Sem
turismo e outras vinculadas à abundância de recursos revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
hfdricos. rior votei de acordo com a orientação da Liderança do

Tudo isso, no entanto, compondo-se sob a égide Governo.
de amplo movimento de resgate de valores, de disposi- O SR ARY KARA _ Sr. Presidente peço a pala-
ção para empreender e de desenvolvimento da cidada- vra pela ordem '
nia, é catalisado pelo processo de participação popular. . .
É assim, considerando as diversas formas de participa- O SR. PRESIDENTE (AéCIO Neves) - Tem V.
ção que estão sendo incentivadas, mas especialmente Exa a palavra.
pelo Orçamento Participativo, que todos são chamados O SR. ARY KARA (PPB - SP. Pela ordem. Sem
a decidir, tanto no que diz respeito à definição das priori- revisão do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente,
dades de investimentos, quanto na própria definição e queremos registrar nosso voto nas duas últimas vota-
controle social das políticas públicas. çães.
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Em segundo lugar, cumprimentamos V. Ex" pela O SR. RAIMUNDO SANTOS (Bloco/PFL - PA.
economia de energia que foi feita na Câmara dos Oe- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro que
pulados. Foram aproximadamente 40% de economia. votei com o PFL nas votações de hoje.

Sr. Presidente, queremos criticar também esses O SR. WElINTON FAGUNDES (PSOB - MT.
Prefeitos e Governadores de Estado, que têm aumen- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro
tado cada vez mais os equipamentos eletrônicos nas meu voto com o PSOB nas votações de hoje.
ruas e estradas estaduais e federais. É um absurdo O SR. GERVÁSIO SILVA (Bloco/PFL - SC. Sem
quando se apaga as luzes da cidade de São Paulo e revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o parti-
temos acidentes por falta de luminosidade, como o de do nas votações anteriores.
Marcelo Fromer. Não adianta criticar o motoqueiro, O SR. BADU PICANÇO (PSOB - AP. Sem reví-
porque no local em que ele estava passando era im- são do orador.) - Sr. Presidente, nas duas votações
posslvel visualizar alguém. anteriores votei com o PS08.

E a Prefeita de São Paulo continua a aumentar O SR. VIVALDO BARBOSA (Bloco/POT - RJ.
os equipamentos eletrônicos, que funcionam 24 ho- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas
ras por dia. votações anteriores votei de acordo com o POT.

Isso ocorre em todo o Brasil. O SR. MARCOS ROLlM - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

~presentamos um projeto, ?a~a o ~ual pedim~s O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem V.
o apoIo da Ca~a, para a suspensao Imedlat~, por dOIS Ex" a palavra.
anos, do funCionamento de todos os equipamentos O SR MARCOS RO IM PT - R
eletrônicos de controle do trânsito, para que possa- . _. L ( . S. Pela or~em.
mos regulamentar o uso abusivo dessa indústria da Se~ revlsa~ do orador.) - ~r. Presldente~ go.stana de
multa que se instalou em todo o PaIs. Hoje a multa de reg~strar, at~ ~orque .acredlto que a ausencla ~e um
t - 't é . d d - d IPTU E registro seja Ilustrativo de enorme preconceito, a
ra~sl o mais o que uma arr~c~ aç~o e .' m ocorrência de uma mobilização popular neste último

mUitos lug.ares, passou a s:r, mdls?utl~elmen~e,uma domingo em São Paulo. Sem dúvida alguma, foi uma
grande caixa de arrecadaç:o de dmhe~ro, mUitas.ve- das maiores, senão a maior desde a memorável cam-
zes, pagando-se.30, 40, 50 Yo para as firmas que ms- panha pelas eleições diretas no Brasil.
talam esses equipamentos. Estiveram presentes quase 300 mil pessoas na

Portanto, quanto mais multarem, mais elas ga- 58 Parada do Orgulho Gay, em São Paulo.
nham na arrecadação dessas multas. A Câmara dos Deputados, que tem como um

Podem ver que os equipamentos eletrônicos dos seus desafios a necessidade de colocar em pau-
não estão em lugares que têm a necessidade de fis- ta e garantir a votação, possivelmente no segundo se-
calizar o movimento de carros e, sim, onde há possibi- mestre, do projeto da parceria civil registrada, deve
Iidade de multar o condutor - muitas vezes 2h, 3h da registrar com satisfação a ocorrência de uma mobili·
manhã, quando não há volume de trânsito e necessi- zação dessa dimensão, em que se afirma o respeito à
dade desse equipamento. diversidade, aos direitos humanos, em que o movi-

Portanto, pedimos a esta Casa a colaboração mento dos, h?mossexuais brasileiros assume na,s
para votarmos esse projeto o mais rapidamente pos- r~as, e~ p.ubl~c~, a de~esa, ~bsolutamente necessa-
slvel, para terminarmos com o abuso da indústria da na, do direito a ~Ivre or~entaçao sexual. 8

multa que infelizmente se instalou neste PaIs Portanto, fica registrado o sucesso da 5 Parada
. ',' . . do Orgulho Gay, de São Paulo.

Nlnguem quer fazer. campanha educativa. Só se Muito obrigado.
quer multar cada vez mais. O SR HAROLDO LIMA S P 'd. ., . . - r. resl ente, peço a

Quero ~umpnmentar a PolIcia R?~ovlána Fede- palavra pela ordem.
ral, que,e~tá Ind~ às ruas ~om seu p~llclal, com a pr:- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
s~nça flSlca e nao por meio de eqUipamentos eletro- Ex8 a palavra.

mcos. O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
O SR. RAIMUNDO SANTOS - Sr. Presidente, Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, nas vota-

peço a palavra pela ordem. ções anteriores votei de acordo com a orientação do
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. meu partido.

Ex8 a palavra.
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O SR. CORAUCI SOBRINHO - Sr. Presidente, O SR. RENILDO LEAL - Sr. Presid~nte, peço a
peço a palavra pela ordem. palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (José Antonio Almeida) -
EXS a palavra. Tem V. EXS a palavra.

O SR. CORAU~I~SOBRINHO (Sloco/PF~ - SP. O SR. RENILDO LEAL (PTB - PA. Sem revisão
Pela ordem. Sem revlsao do or~dor) -. Sr. Presid~nt~, do orador.) _ Sr. Presidente, queria registrar que nas
quero congratular-me com~a minha cidade ~e Rlbel- votações anteriores votei com o Partido Tlabalhista
rão Preto, no Estado de Sao. Pau~o, que. hOJe co.m.e- Brasileiro e dizer que faço minhas as palavras do no-
mora 145 anos da sua emanclpaçao polftlco-admlnls- bre Deputado Salvador Zimbaldi. .
trativa.

Ribeirão Preto, importante cidade de São Paulo O ~~. EDUARDO BARBO~A (PSDB - M9·
e do PaIs, mercê do trabalho do seu povo, vem supe- Sem ~evlsao.do orador.) - Sr. Presidente, na votaçao
rando obstáculos e vencendo desafios. anterior votei com o PSDB.

Seus 145 anos devem ser motivo de comemora- O SR. EDIR OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
ção também para esta Casa. palavra pela ordem.

Por isso, solicito a V. Exa que mande consignar O SR. PRESIDENTE (José Antonio Almeida) -
nos Anais da Casa meu voto de júbilo e regozijo pelos Tem V. EXS a palavra.
145 anos da cidade de Ribeirão Preto. O SR. EDIR OLIVEIRA (PTS - RS. Pela ordem.

O SR. SALVADOR ZIMBALDI- Sr. Presidente, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero regis-
peço a palavra pela ordem. trar que nas duas votações anteriores votei com a

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa- bancada do PTS e falar da minha satisfação, como
lavra V. EXS. gaúcho e gremista, pela conquista do meu time, o

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSOS - SP. Pela Grêmio de Football Portoalegrense, no domingo pas-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos- sado, no Morumbi, do tetracampeonato da Copa do
taria de registrar que tomei conhecimento pela im- Brasil.

prensa o que ocor~eu no último d,~mingo.n~ cida?e de O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço a
São Paulo. Para nos, para a famlha braSileira, fOI uma palavra pela ordem.
verdadeira vergonha. . . .

Aproximadamente, segundo a imprensa, 200 O SR. ~RESIDENTE (Jose AntOniO Almelda)-
mil lésbicas e gays reuniram-se numa passeata. É Tem V. EXS a palavra.
um direito. Não discriminamos a pe~soa do homosse- O SR. SILVIO TORRES (PSOS - SP. Pela or-
xual, não somos preconceituosos, mas não vamos dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
deixar aprovar nesta Casa um projeto, que está trami- dar conhecimento à Casa que dei entrada há pouco
tando, que visa legalizar o casamento gay. Não acei- em um projeto de lei que modifica a legislação refe-
tamos a glorificação do homossexualismo. rente ao esporte brasileiro.

Portanto, Sr. Presidente, entendemos que o que Esse projeto é fruto de trabalho de quase nove
ocorreu no domingo foi uma afronta à família brasilei- meses de investigações e audiências públicas reali-
ra, a todas as pessoas de bem. zadas com diversas pessoas ligadas ao esporte bra-

Queremos registrar mais urna vez o nosso des- sUeíro e ao futebol em especial, de um trabalho que;
caso à Prefeita de São Paulo pela manifestação que sem dúvida nenhuma, orgulha a quem participou da
fez durante essa parada gay. Aliás, ela colocou-se mui- CPI no sentido positivo de, ao estabelecermos nova
to bem lá. Ela tenta afrontar a famflia brasileira dizendo legislação, evitarmos que essas irregularidades, es-
que vai estabelecer a semana dos gays e das lésbicas ses escândalos, essas denúncias e esses crimes que
e simpatizantes. É uma verdadeira vergonha. vêm sendo perpetrados contra o esporte brasileiro

Portanto, queremos registrar o nosso protesto a não possam prosperar no futuro.
esse tipo de movimentação. Como V. EXS e toda a opinião pública brasileira

Muito obrigado. sabem, infelizmente, o relatório elaborado por nós
O Sr. Aécio Neves, Presidente, deixa a não foi sequer votado na CPI na última quarta-feira.

cadeira da presidência, que é ocupada pelo Mas não vamos perder a oportunidade de aproveitar
Sr. José Antonio Almeida, § 2° do an. 18 do esse trabalho realizado em termos de proposta de
Regimento Interno. nova legislação.
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Por essa razão, encaminhamos o projeto de lei à A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pela or-
Câmara dos Deputados para submetê-lo à aprecia- demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, em
ção dos demais pares. primeiro lugar, quero dizer que, na última votação, vo-

Oportunamente, Sr. Presidente, farei pronuncia- tei conforme orientação do meu partido. Em segundo,
mento sobre os últimos acontecimentos da nossa quero conversar com esses Deputados, como o meu
CPI. companheiro querido, Deputado Salvador Zimbaldi,'

Muito obrigado. sobre a Parada Gay, ocorrida em São Paulo, quando
O SR. REINALDO GRIPP - Sr. Presidente, foram às ruas 200 mil pessoas.

peço a palavra pela ordem. A questão da,sexualidade, Sr. Presidente, sem-
O SR. PRESIDENTE (José Antonio Almeida) - pre vai nos dividir. E muito ditrcil conversar com auste-

Tem V. Exa a palavra.' ridade e seriedade sobre as opções sexuais das pes-

O SR. REINALDO GRIPP (PSDB - RJ. Sem re- soas.
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior Cada um de nós é adutto o suficiente e responsá-
votei com o partido. vel por dezenas de milhares de votos. Assim, o proble-

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Sem revisão do ma das minorias tem de ser pontificado como uma
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei questão básica dos direitos humanos e dademocracia.
com o partido. Quando discutimos nesta Casa questões de

O SR. COSTA FERREIRA - Sr. Presidente, fundo como essa, não é possível fazer uma avaliação
peço a palavra pela ordem. absolutamente contraditória com o espírito democrá-

O SR. PRESIDENTE (José Antonio Almeida) _ tico e de respeito que esta Casa tem de ter. Mais do
Tem V. Exa a palavra. que isso, a Perfeita Marta Suplicy esteve na Parada

O SR. COSTA FERREIRA (Bloco/PFL - MA. Gay por ser dela a autoria do projeto quefez este País
Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, pensar sobre outra realidade nas relações entre se-
gostaria também de deixar aqui o meu protesto contra res humanos do mundo, não exclusivamente do País.
o que ocorreu em São Paulo, promovido pelo movi- Sr. Presidente, sei que outros colegas preten-
mento dos gays, de homossexuais, de lésbicas e ou- dem pronunciar-se, mas devo dizer a V. Exa que fui
tros mais. Gostaríamos de dizer que a impressão que autora de um projeto nesta Casa que propunha a rea-
querem transferir para o Congresso Nacional é de Iização de uma semana de combate ao câncer de
que o País é gay. próstata. Fui achincalhada há quatro anos porque eu,

Queria deixar patente que no Brasil, onde temos uma mulher, discutia assuntos dessa natureza. Mui-
mais de 160 milhões de habitantes, um agrupamento tos Deputados me perguntavam como é que eu ia me
de 100, 150 mil pessoas, não expressa a grande mai- meter em uma situação como aquela, por causa do
oria deste País. exame de toque. Lembro esse fato em razão do pre·

conceito que, infelizmente, ainda eiva nossa Casa e
Não temos nenhum tipo de desprezo por essas nosso País.

pessoas. Elas gozam dos mesmos direitos de cidada-
nia que todos os outros brasileiros. Agora, o que que- Somos adultos, fazemos leis para a Nação e te-
rem é um absurdo. O que querem é legalizar o que mos que discutir de maneira séria e não pouco respei-
não é legalizável: a união de pessoas do mesmo sexo, tosa uma situação que reuniu, no último domingo, 200
e isso não pode acontecer.' Aqueles que querem an- mil pessoas na cidade de São Paulo.
gariar para o País a maldição podem desejar isso, O SR. PRESIDENTE (José Antonio Almeida)-
mas nós protestamos. Antes de passar ao palavra ao Sr. Deputado Mário

Claro, cada qual pode fazer o seu movimento, Negromonte, solicito aos Srs. Parlamentares que se-
mas não se deve contaminar a Nação brasileira com jam breves, pois tínhamos de encerrar esta sessão às
essa demonstração, porque isso não vai impressionar 19h e esse prazo já foi ultrapassado.
ningUém. Homem nasceu para casar com mulher e O SR. MÁRIO NEGROMONTE - Sr. Presidente,
mulher para casar com homem; não homem com ho- peço a palavra pela ordem.
mem e mulher com mulher. O SR. PRESIDENTE (José Antonio Almeida) -

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente, Tem V. Exa a palavra.
peço a palavra pela ordem. O SR. MÁRIO NEGROMONTE (PSOB - BA.

O SR. PRESIDENTE (José Antonio Almeida) - Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre-
Tem V. Exa a palavra. sidente, Sras. e Srs. Deputados~ o Brasil vive atual-
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mente mais uma ameaça terrível, que; como uma es- Temos que encontrar um modelo, uma fórmula,
pada suspensa sobre nossas cabeças, pode, em futu- um objetivo governamental em todos os níveis, que
ro próximo, significar o caos, a desorganização final e nos tire dessa incômoda e perigosa situação.
total de nossa economia, e a falência do regime de- A privatização dos 7.500 quilômetros de rodovi-
mocrático, pelo furor e revolta da população. as, com prazos de concessão de cinco anos e cobran-

Refiro-me à crise dos transportes que pende ça de desempenho, se me afigura como uma das con-
ameaçadora sobre o nosso futuro. dicionantes viáveis para a solução desse problema.

Nossas rodovias estão em péssimo estado, e a Quero ressaltar, para terminar, que "se não for
necessidade de utilização de desvios e trechos emer- aprovado o Fundo Nacional de Transportes com re-
genciais significa um acréscimo anti-econômico dos cursos vinculados pela chamada Conta Petróleo, o
preços das mercadorias que circulam no País. Brasil pode parar."

O quadro de verdadeiros cemitérios de veículos Era o que tinha a dizer.
quebrados pelo estado deplorável das rodovias naci- O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente,
onais, aliado à crescente onda de assaltos nas rodo- peço a palavra pela ordem.
vias, às mortes por acidentes nas estradas, e uma ab- O SR. PRESIDENTE (José Antonio Almeida) _
s~luta inexist~ncia de obras de .r~paro e rec?mpc:si- Tem V. Exa a palavra.
çao de suas Infra-estruturas mrnlm~~ .?e utf"zaç~o, O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB _ PA Pel _
colocam em cheque a nossa malha Viana, com pengo '" . .a or
de imenso e perigoso apagão rodoviário. demo Pronuncia o seguinte dlsc~rso.) - Sr. Preslden-

. ., te, Srs e Srs. Deputados, OUVimos, durante toda a
Urge que o .Gove~no Federal libere de Imediato nossa vida que "a união faz a força" que "unidos ven-

~ecursos para o~ Invest.lmentos no s~tor, sem os qua- ceremos". ' ,
IS a próxima cnse nacional ocorrera exatamente no ...
setor de transportes. O que vemos~ entretanto, é ~ exerclclo solo ~as

É vital também a criação da Agência Nacional pessodas, ddas aut?rdldaddes, das entidades e das várias
.. cama as a socle a e.

de Transportes Terrestres e de Transportes Aquavlárl- . . , . .
os, além do Conselho Nacional de Integração de Polí- Agl~o~ con:o amm~l~ que traçam os limites de
tica de Transportes e do Departamento Nacional de seu~ territórios, nao permltlndo.q,ue ou~ros de sua es-
Infra-estrutura de Transportes. pécle penetrem em seus domlnlos, disputem-lhes a

Estradas em mau estado significam a falência caça, usufruam da,s aguadas e das sombras.
de toda a tessitura dos eventos da vida moderna, Atin- Em nossas Vidas, trancamo-nos em casa, atrás
ge a saúde da população, a educação de nossos fi- de ~uros e cercas; pouco nos i~~rta~do se? vizinho
lhos, alimentação, vestuário, e comunicações. É, en- esteja bem de saude, em condlç~e~ fmanc~~ras. ade-
fim, a condensação de todos os aspectos vitais da quadas, ou mesmo em boas condlçoes eSpirituais.
nossa vida, da vida da Nação brasileira. Parece que vivemos a repetir a frase de Caim:

A regularização do Fundo de Transportes a ser "Acaso sou guarda de meu irmão ?"
regulamentado pelo Congresso, poderá significar a Levando esse assunto para a administração das
arrecadação de R$4.000.000.000,00 (quatro bilhões coisas públicas, vemos entidades federais esconden-
de reais) por ano, o que significaria a destinação de do informação de entidades federais, "para evitar que
R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) para a ma- estas faturem politicamente".
nutenção das rodovias já existentes. Vemos governos federais escondendo de gover-

As BR 116, 101, 110, 135, 242, 324, 330, 418 e nos estaduais, que escondem de governos municipa-
407, no Estado da Bahia, estão entre as mais danifi- is informações, condutas e projetos que poderiam re-
cadas e deploráveis, e são demonstrações do grau de presentar melhor nível de vida de seus concidadãos.
descaso e incúria a que nossas autoridades chega- Quando acontece um fato de repercussão, o
ram. Em dezembro de 1999, encaminhei ao ExmO Sr. que se vê é autoridades dos mais variados escalões,
Ministro dos Transportes um relatório detalhado infor- das mais variadas vinculações, buscando tirar provei-
mando sobre essa calamitosa situação. to da situação, para si e para sua entidade.

Do mesmo modo, a fiscalização do grau de ex- Felizmente, embora generalizada, esta não é
celência e durabilidade do·asfalto, de sua sinalização, uma regra universal e constante.
bem como do estado de conservação do mesmo, é vi- Há poucos dias, o Departamento Nacional de
tal para uma correta e promissora utilização de nossa Produção Mineral - DNPM, o Instituto Brasileiro de
malha viária. Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
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- IBAMA, a Secretaria Executiva de Ciência, Tecnolo- A manifestação ocorrida domingo em São Pau-
gia e Meio Ambiente - SECTAM, do Estado do Pará, e lo, com quase 200 mil pessoas, expressava a Iiberda-
a Prefeitura Municipal de Parauapebas, no trilho de de de manifestação, a liberdade de organização, dire-
cooperação que já v.inha sendo exercitada na fiscali- itos individuais, direitos civis, direitos humanos contra
zação de atividade mineral no Estado do Pará, assi- qualquer preconceito, contra qualquer minoria, a li-
naram convênio, objetivando à fiscalização da ativida- berdade racial e a livre orientação sexual.
de mineral naquele Município, que é o detentor da De modo que foi uma manifestação democrática
mais expressiva produção mineral no Estado e o mai- e de cidadania, que tem que ser saudada junto com a
or arrecadador de royalties sobre a produção mineral Prefeita de São Paulo, autora de projeto que colocou
no País. este País a refletir sobre o preconceito que existe em

Este mesmo tipo de convênio será estendido a nossa sociedade, e deve ser apoiada por essa causa.
outros 22 Municípios paraenses. Somando esforços, O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden-
economizando recursos, União, Estado e Municípios te, peço a palavra pela ordem.
atingirão, estou certo, melhores resultados e o grande O SR. PRESIDENTE (José Antonio Almeida) _
ganhador será a sociedade local. Tem V. Exa a palavra.

Além da importante atividade de extração de mi- O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela
nério da Serra ~os C~r~jás, deve ser lembrado q.u~, ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu
há an~s, tem SI~O notiCiada a presença de mercuno nunca ouvi falar em CPI contra gay. Já ouvi falar em
em p~lxe~ d? RIO Parauapebas e em cabelos da po- CPI contra político que rouba, assalta cofre público,
pulaçao nbelrlnha. mas CPI contra homossexual nunca ouvi falar. São

Segundo técnicos envolvidos no convênio, são seres humanos que trabalham, que pagam impostos,
as pequenas atividades minerais, como extração de que constróem e que amam. Têm diferente de nós a
areias, saibros e argilas, garimpos de ouro, de pedras opção sexual.
e o.utros ~etais preciosos os que r.n~is impa~tam o Acho estranho que, enquanto o Judiciário já re-
meio ambiente e, dado o caráte~ erratl~~ e, mUitas ve- conhece direitos aos homossexuais, enquanto o Po-
zes, clandestino, oferecem maiores dificuldades em der Executivo a burocracia da Previdência Social já
serem fiscalizados. reconhece di'reito aos homossexuais, nós, nesta

Faço aqui este registro p~r~ .q~e fiquem ~ssen- Casa, que dizemos que somos os representantes do
tes meus aplausos ~ t~as as IniCiativas que. vl~em a povo, temos vergonha, ou preconceito, ou dogma de
somar esforços, otimizar recursos, e maXimizar o votar direitos que eles merecem ter reconhecidos
bem-estar do povo brasileiro. pela sociedade brasileira.

Solicito, Sr. Presidente, a div~lgaç~o deste pro- Portanto, meu cumprimento ao movimento, que
nunciamento nos meios de comunlcaçao da Casa e realizou uma passeata em São Paulo com 200 mil
no programa A Voz do Brasil. pessoas, e à Deputada Marta Suplicy, autora do pro-

Obrigado. jeto que tive a honra de relatar nesta Casa.
O SR. EVANDRO MILHOMEN - Sr. Presidente, A SRA. IARA BERNARDI - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Antonio Almeida) - O SR. PRESIDENTE (José Antonio Almeida) -

Tem V. Exa a palavra. Tem V. Exa a palavra.
O SR. EVANDRO MILHOMEN (Bloco/PSB - AP. A SRA. IARA BERNARDI (PT - SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota- Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, quero tam-
ções anteriores meu voto é de acordo com a bancada bém parabenizar e ressaltar a presença da ex-Depu-
PSB/PCdoB. tada e Prefeita Marta Suplicy nessa manifestação, a

O SR. IVAN VALENTE - Sr. Presidente, peço a Parada Gay, ocorrida em São Paulo. Foram 200 mil
palavra pela ordem. pessoas; não sei se podemos falar minorias ou não,

O SR. PRESIDENTE (José Antonio Almeida) - mas espero que se espalhe por todo o Brasil esse
Tem V. Exa a palavra. exemplo de que as manifestações podem correr e de-

O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Pela ordem. vem ser respeitadas.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estranha- Esta Casa, realmente, como já mencionado ~~r

mos desta tribuna o obscurantismo e o preconceito outros Deputados, não pode se dar o luxo de admitir
que ainda existem na sociedade brasileira. manifestações preconceituosas e de desrespeito



MATÉRIA A QUE SE REFERE O
ORADOR:

FH ABRE SEMANA ANTIDROGAS COM
COFRE FECHADO

Governo só liberou 58,4% do Orçamento
para a área em 2000

• BRAS[UA. O presidente Fernando Henrique
Cardoso abre hoje a Semana Nacional Antidrogas
com a pompa e a circunstãncia que seu governo não
tem dispensado à área. Os cofres estão fechados
para o Programa Nacional Antidrogas. Dos R$7,8 mi
lhões previstos no Orçamento do ano passado, foram
liberados apenas R$4,5 milhões (58,4%).

Um dos programas, de pesquisa na prevenção e
no tratamento de usuários, por exemplo, não recebeu
sequer um centavo dos R$300 mil previstos inicial
mente. O programa é dirigido pelo Chefe do Gabinete
de Segurança Institucional, Alberto Cardoso, que
também é titular da Secretaria Nacional Antidrogas.
Sua assessoria informou que ele não tinha espaço na
agenda para avaliar e comentar o assunto.

Em 2000, mais três programas não tiveram
qualquer liberação da verba prevista de R$170 mil: o
de prevenção em Minas Gerais e o de tratamento de
dependentes em Jaboatão dos Guararapes (PE) e
Guapimirim (RJ).

O de combate ao tráfico recebeu, no ano passa
do, R$733 mil, o equivalente a 41 % do total de R$1 ,7
milhão. O de tratamento de dependentes', R$358 mil
(34,5%) do R$1 milhão previsto.

A execução do Orçamento de 2Q01 também é
pequena. Dos R$1 0,3 milhões, foi liberado até o dia 8
R$1 ,7 milhão.

O SR. MAX ROSENMANN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Antonio Almeida) 
Tem V. Exa a palavra.

O SR. MAX ROSENMANN (PSDB - PRo Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SrBs e Srs. Deputados, a geração de empregos é indis
cutivelmente o maior desafio para os agentes públicos
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para com as opções das pessoas. Então, queremos te ano e ainda abre a Semana Antidrogas para come-
fazer esta manifestação até porque nos envergonha morar. Sr. Presidente, pergunto: comemorar o quê?
ouvir aqui certos discursos que são eminentemente Peço a V. Exa que seja transcrito nos Anais da
preconceituosos contra as pessoas e contra os direi- Casa esta matéria do jornal O Globo desta terça-fei-
tos humanos. ra, 19 de junho.

O SR. PRESIDENTE (José Antonio Almeida) - Muito obrigado.

Está feito o registro, Deputada. . O SR. PRESIDENTE (José Antonio Almeida) _
O SR. WALFRIDO MARES GUIA - Sr. Presl- V. Exa será atendido.

dente. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Antonio Almeida) 
Tem V. Exa a palavra.

O SR. WALFRIDO MARES GUIA (PTB - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
como Presidente da Comissão de Educação, quero
registrar importantíssima audiência pública que tive
mos hoje por três horas sobre o Fundo Escola.

Trata-se de programa voltado para as escolas
mais pobres de 19 estados deste País, principalmen
te nos do Nordeste, Norte e Centro-Oeste, aquelas
escolas que têm mais dificuldades, com professores
leigos, com alunos pobres.

Foi sugerido nos debates o acoplamento do
Programa Fundo Escola, que atende aos alunos pelo
lado da demanda, com o Fundo Escola, que atende
pelo lado da oferta, para melhorar a qualidade da
educação neste País.

Obrigado.

O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Antonio Almeida) 
Tem V. Exa a palavra.

O SR. POMPEO DE MAnOS (Bloco/PDT - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de fazer o registro de matéria publicada no
jornal O Globo de hoje sobre a abertura da Semana
Antidrogas pelo Presidente Fernando Henrique Car~

doso.

Sr. Presidente, há dados que dizem que, do or
çamento do combate à droga do ano passado, o go
verno liberou tão~somente 54%. Em relação à verba
deste ano, em torno de 10,3 milhões, o governo gas
tou tão-somente 1,7 milhão, ou seja, 17%.

Embora a questão da droga em nosso País seja
uma calamidade - V. Exa é testemunha, pelo que en
frentamos na CPI do Narcotráfico -, o governo dorme
em berço esplêndido vendo a droga tomar conta dos
jovens, das vilas, dos bairros, enfim, desgraçando,
matando, trucidando, vitimando, chacinando pessoas
no País. Mesmo assim, o governo, com dinheiro apro
vado pelo orçamento, com a lei aprovada. não gastou
nem o dinheiro do ano passado, não vai gastar odes-
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brasileiros que têm a responsabilidade de buscar a servem para demonstrar a recuperação silenciosa
melhoria da qualidade de vida da população. promovida na empregabilidade parnanguara pela ad-

Não há política social mais eficiente do que a do ministração do Prefeito Mário Roque.
incentivo à abertura de novos postos de trabalho, pois Além da própria prefeitura, comércio, constru-
ela significa dar ao próprio trabalhador as condições bá- ção civil e movimentação portuária foram os setores
sicas para que ele mesmo possa garantir o sustento de que mais colaboraram para a variação favorável no
sua família e um futuro mais digno para seus filhos. índice de empregos na cidade.

Dentro desse contexto, é fundamental que as Em relação ao porto, houveainda um crescimento
iniciativas de sucesso no campo da abertura de novas na atividade de uma série de setores portuários.
vagas sejam destacadas como exemplo para a atua- A movimentação de granéis, fertilizantes, veículos
ção dos administradores públicos conscientes da res- e cargas em geral vem se superando, mesmo com a lei
ponsabilidade que lhes cabe nesse momento. de modernização portuária que, num primeiro momen-

Diante desse quadro, é com muita satisfação to, afetou os níveis locais de emprego e renda.
que gostaria de destacar hoje, na tribuna desta Casa, O intenso movimento do porto acabou elevando

.um exemplo acabado de administração pública com- substancialmente a contratação de mão-de-obra nas
petente ecom visão de futuro. Refiro-me à administra- mais diversas atividades econômicas de Paranaguá,
ção do Prefeito Mário Roque, de Paranaguá, progres- entre elas a construção civil.
sista cidade do litoral do Paraná. Para constatar isso, basta observar as obras

Com obstinação, inteligência e sensibilidade, o que estão em toda a cidade. O terminal de açúcar da
Prefeito Mário Roque tem comandado verdadeira re- Pasa, os tanques da Cataline, as ampliações do Teve-
volução, transformando a realidade do município, e con TCr, entre outros investimentos privados, e a res-
transformando Paranaguá numa das cidades mais tauração de vários ediffcios do centro exemplificam
promissoras do estado, e ouso dizer, do País. esse crescimento exponencial.

Apostando na via do crescimento econômico, a A própria prefeitura tem colaborado diretamente
administração do Prefeito Roque é citada hoje como com o aumento do índice de empregos, e o que é
exemplo de eficiência e capacidade de aglutinação de mais importante, sem com isso descuidar do controle
esforços em prol da comunidade e do interesse da de gastos.
maioria. Para atender à crescente demanda por serviços

A maior prova desse sucesso está nos números sociais, a atual gestão já contratou mais de 1.650 ser-
revelados pelo Dieese/Paraná na semana passada. vidores públicos elevando o quadro para mais de 3 mil
Levantamento feito pela entidade comprovou que Pa- funcionários.
ranaguá é atualmente a cidade paranaense com o ma- Mesmo com esse crescimento no quadro de
ior índice de crescimento no número de empregos, su- pessoal, a prefeitura consegue manter suas finanças
perando inclusive centros maiores, como a própria ca- sob rigoroso controle, gastando somente 50% do que
pital do estado. Entre janeiro e março deste ano, foram arrecada com a folha de pagamento, ficando, assim,
criadas 697 novas vagas, resultando em crescimento abaixo dos índices exigidos pela legislação.
de 3,88% em relação ao levantamento anterior. As contratações refletem a expansão populacio-

Só como termo de comparação, em Curitiba, no nal, e o aumento no nível de investimento público em
mesmo período, a variação no índice de novas vagas educação, saúde e segurança pública, entre outros
ficou em apenas 0,69%. setores essenciais.

Com os novos postos abertos, graças à ação Apesar do sucesso verificado até aqui, a admi-
decidida da administração do Prefeito Mário Roque, e nistração do Prefeito Mário Roque não descansa.
com a decisiva colaboração da iniciativa privada, Já programou para setembro, a realização de
hoje, o município atingiu a marca de 18.850 empre- um fórum de debates para discutir o Parque Parana-
gos com carteira de trabalho assinada. guá Industrial e Logística.

A pesquisa do Dieese foi realizada nas 35 maio- O objetivo é discutir soluções para implantação
res cidades do Paraná, com dados do IBGE, Instituto de novas empresas como forma de manter a crescen-
de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), Ministé- te geração de empregos no municfpio.
rio do Trabalho entre outras entidades. Mas, para que as ações dos municípios possam

Segundo o Secretário Municipal da Indústria e render frutos duradouros, é fundamental a união de
Comércio de Paranaguá, Yahia Hamud, os números esforços com outras esferas governamentais, no sen-



GASTÃO VI EIRA - Projeto de Lei - Altera a Lei
nO 7.357, de 2 de setembro de 1995 (Lei do Cheque).
(PL n° 4.864/01).

BISPO RODRIGUES - Projeto de Lei - Cria
uniões partidárias. (PL n° 4.865/01).

Projeto de Lei - Altera a Lei n° 8.245, de 18 de
outubro de 1991, que dispõe sobre as locações dos
imóveis urbanos e os procedimentos a ela pertinen
tes. (PL n° 4.866/01).

Projeto de Lei - Veda às empresas prestado
ras de serviços de telefonia, que têm números de
identificação coincidentes com os números de
identificação de partidos políticos registrados no
Tribunal Superior Eleitoral, realizar qualquer tipo
de publicidade, entre 6 de julho e 30 de novembro
de 2002, em todo o território nacional. (PL n°
4.867/01 ).
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tido da elaboração de projetos que garantam a sus- DA. HÉLIO -Indicação - Sugere a inclusão do
tentabilidade do crescimento econômico deflagrado critério - aprovado no Exame Nacional de Ensino Mé-
pela ação competente da administração local. dio - ENEM para a seleção do Fundo de Financia-

É urgente, por exemplo, que o governo do esta- mento ao Estudante de Ensino Superior - FIES. (INC
do acorde para a importância de se colocar em práti- n° 1.745/01).
ca um plano de desenvolvimento do litoral paranaen- Projeto de Lei - Inclui os aprovados no ENEM
se,' abandonado à própria sorte nos últimos anos. no Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino

É preciso investimento na infra-estrutura turísti- Superior - FIES. (PL nO 4.868/01)
ca e na modernização dos Portos de Paranaguá e ELCIONE BARBALHO e GEDDEL VIEIRA
Antonina, por onde passam grande parte das rique- LIMA - Requerimento de Sessão Solene - Requer a
zas geradas em nosso estado. prorrogação da Sessão do dia 8de outubro de 2001.

Mais do que simplesmente o desenvolvimento CLEMENTINO COELHO - Projeto de Lei -
do litoral, quem ganhará com isso será toda a popula- Acrescenta parágrafo 3°-A ao art. 1° da Lei n° 8.001,
ção do Paraná, com o incremento da atividade produ- de 13 de março de 1990, alterada pelas leis nO 9.984,
tiva de todo o estado. de 17 de julho de 2000 e n° 9.993, de 27 de julho de

Somente uma ação decisiva e conjunta de todas 2000, determinando que parte das cotas destinadas
as lideranças polfticas e esferas administrativas po- aos estados e aos municípios da compensação finan-
derá potencializar essa revolução por que passa o ceira de que trata a Lei n° 7.990, de 28 dezembro de
Município de Paranaguá, transformando e estenden- 1989, sejam aplicadas na recuperação e manutenção
do esse movimento para todo o litoral paranaense, da disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos.
que poderá, assim, atingir novo patamar de cresci- (PL nO 4.869/01).
mento e desenvolvimento econômico, e de melhoria Requerimento de Informação - Solicita do Se-
de vida da população trabalhadora de nossa região. nhor Ministro de Estado de Minas e Energia informa-

Sr. presidente, peço a V. Ex" que autorize a di- ções a respeito dos investimentos realizados pelos
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz concessionários dos serviços públicos de energia
do Brasil. elétrica, especialmente pelos novos proprietários das

Muito obrigado. empresas privatizadas. - (RI.C nO 3.417/01). _

O SR. PRESIDENTE (José Antonio Almeida) _ ..A~ILA L1N~ - Requenme.nto.de Informaçao-
A t - d . - SoliCita Informaçoes sobre mUnicípiOS contemplados

presen açao e proposlçoes. . com recursos extraorçamentários do Ministério da
_ Os Senhores Deputados.que tenham proPOSI- Saúde, objetivos e valor dos convênios. (Rle nO

çoes a apresentar queiram faze-lo. 3.418/01).

APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS HAROLDO LIMA - Requerimento de Informa-
SRS.: ção - Solicita informações ao Ministério das Minas e

Energia sobre o gasoduto Brasil-Bolívia e termos do
acordo celebrado entre os dois países para a aquisi
ção e transporte do gás natural boliviano. (RIC n°
3.419/01).

Requerimento de Informação - Requer a expe
dição de of(cios aos Exmo Srs. Ministros das Minas e
Energia e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, solicitando informações sobre consumo e
preços da energia elétrica dos domicílios, da indústria
e do comércio, bem como sobre a privatização de es
tatais de eletricidade e financiamentos concedidos
pelo BNDES aos grupos privados que exploram tais
concessões no País. (RIC n° 3.420/01).

SÉRGIO NOVAIS e FERNANDO FERRO - Re
querimento de Sessão Solene - Requer a convoca
ção de sessão solene da Câmara dos Deputados, em
homenagem póstuma ao jornalista e poeta, Jáder de
Carvalho, membro da Academia Cearense de Letras.



VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (José Antonio Almeida) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão,
antes lembrando que amanhã, às 10 horas, haverá
sessão solene em homenagem aos 10 anos de vigên
cia do Código de Defesa do Consumidor.

O SR. PRESIDENTE (José Antonio Almeida) -

COMPARECEM MAIS OS SRS:
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ANTONIO FEIJÃO - Projeto de Lei - Altera os Requerimento de Informação - Requer informa-
artigos 54 e 55 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de ções ao Poder Executivo sobre convênio firmado pela
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro e re- Caixa Econ~mica Federal co~ ~ Prefeit~ra Municipal
gula o uso de capacetes de proteção. (PL n° de Esperantlna, Estado do PlaUl. (RIC n 3.425/01).
4 870/01) . Requerimento de Informação - Requer informa-
.. . _ ções ao Poder Executivo sobre convênio firmado pela

DA. HÉLIO - Requerimento de Informaçao - Secretaria de Estado de Assistência Social com a
Solicita informações ao Ministério da Saúde, por meio Prefeitura Municipal de Esperantina, Estado do Piauí.
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre a (RIC n° 3.426/01).
fiscalização de medicamentos. (RIC nO 3.421/01). Requerimento de Informação - Solicita ao Mi-

RUBENS BUENO -Indicação - Sugere a aloca- nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão, intor-
ção de recursos para a recuperação do trecho da ro- mações sobre o convênio n° 110/92 - SERPRElMPO.
dovia BR-272 entre as cidades de Francisco Alves e (RIC nO 3.427/01).
Iporã no Est~do do Paraná. (INC n° 1.746/01). Requerimento de Informação - Solicita ao Mi-

'ENIO BACCI P . t d L' It .. I d nistério da Integração Nacional informações sobre o
. . -: rOJe o e el- era o I~CISO o convênio n° 34.482. (RIC n° 3.428/01).

~rtlg~ ~44 da ~el n 9.503, de 23-9-97, obrigando a DANILO DE CASTRO _ Projeto de Lei - Cria o
Inscnçao. d? n~mero daplaca nos capacetes.e dá ou- Programa Emergencial de Financiamento de Gera-
tras proVidencias. (PL n 4.871/01). ção de Energia - ENERGEA. (PL n° 4.872/01).

LUCIANO CASTRO - Requerimento - Solicita a ENIO BACCI - Projeto de Lei - Dispõe sobre a
prorrogação do prazo de funcionamento da CPI desti- obrigatoriedade de realizar exames gratuitos de audi-
nada a investigar a ocupação de terras públicas na ção em recém-nascidos e dá outras providências. (PL
Região Amazônica. (conferindo assinaturas). n° 4.873/01).

EDUARDO CAMPOS - Requerimento de Infor- _ MIL!~N. TEMER_- Requ~r~mento de Inform~·
- ..• - o' . çao - SoliCita Informaçoes ao Ministro do Desenvolvl-

maçao - SoliCita Infor~açoes ao Exm . Sr. Ministro mento, Indústria e Comércio Exterior - MDICE sobre
dos Transportes, Dr. Ehseu Lemos Padllha, sobre a empréstimo de dinheiro público ao VIVACRED pelo
duplicação da BR-232 que liga a cidade de Recife ao BNDES. (RIC n° 3.429/01).
interior do Estado. (RIC n° 3.422/01). SILVIO TORRES e OUTROS - Projeto de Lei _

ALOIZIO MERCADANTE - Requerimento - So- Institui o Estatuto do Desporto. (PL nO 4.874/01).
licita ,i~clusão~do PRC n° 9/99, na Ordem ~o Dia d? JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de Lei-
Plenarlo da Camara dos Deputados. (conferindo assl- Fixa prioridades para aplicação dos recursos do Ban-
naturas). co Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

NELSON MARCHEZAN - Requerimento - Soli- - BNDES, e dá outras providências. (PL n° 4.875/01)
cita inclusão nos Anais da Casa de votos de regozijo Projeto de Lei - Modifica os arts. 2° e seus pará-
pela fundação do Jornal O Nacional, no Rio Grande grafos, 3°, 10, 14°, 15°,26° e o § 1° do art. 27 do De-
do Sul. (conferindo assinaturas). creto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941. (PL n°

Requerimento - Solicita que seja registrado nos 4.876/01).
Anais da Casa votos de regozijo pelos 30 anos do Projeto de Lei - Modifica a Lei nO 9.504, de 30 de
programa de esportes Sala de Redação, da Rádio setembro de 1997, para introduzir, entre os documen-
Gaúcha, do Grupo RBS, com sede no Rio Grande do tos necessários ao Registro de Candidaturas, o exa-
Sul. (conferindo assinaturas). me laboratorial. (PL n° 4.877/01).

SRS. LlDERES - Requerimento de Urgência - CUNHA BUENO e OUTROS - Requerimento
Requerem regime de urgência urgentíssima na apre- de Urgência - Requerem, nos termos do art. 155 do
ciação do Projeto de Decreto Legislativo n° 159-8, de RICD, urgência urgentrssima para o PL n°
1992. (conferindo assinaturas). 4.516/01.(conferindo assinaturas).

WELLlNGTON DIAS - Requerimento de Infor
mação - Requer informações ao Poder Executivo so
bre convênio firmado pelo Ministério da Educação
com a Prefeitura Municipal de Morpará, Estado da
Bahia. (RIC n° 3.423/01).

Requerimento de Informação - Requer informa
ções ao Poder Executivo sobre convênio firmado pelo
Ministério da Integração Nacional com a Prefeitura
Municipal de Morpará, Estado da Bahia. (RIC n°
3.424/01).
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Partido Bloco
RORAIMA

Robério Araújo .PL PUPSL

Presentes de Roraima :1

AMAPÁ

Badu Picanço PSDB
Dr. Benedito Dias PPB
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB

Presentes de Amapá : 3

PARÁ

Gerson Peres PPB
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PFL PFUPST
Renildo Leal PTB
Vic Pires Franco PFL PFUPST

Presentes de Pará : 7

RONDONIA

Expedito Júnior PFL PFUPST
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade PL PUPSL

Presentes de Rondonia : 3

TOCANTINS

Igor Avefino PMOB
Kátía Abreu PFL PFLlPST
Paulo Mourão PSOB

Presentes de Tocantins : 3
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MARANHÃO

Albérico Filho
Costa Ferreira
Francisco Coelho
Mauro Fecury
Neiva Moreira
Sebastião Madeira

Presentes de Maranhão : 6

CEARÁ

Adolfo Marinho
Chiquinho Feitosa
Marcelo Teixeira
Nelson Otoch
Pimentel Gomes
Pinheiro Landim
Roberto Pessoa
Rommel Feij6

Presentes de Ceará : 8

PIAUi

Heráclito Fortes
Mussa Demes
Paes Landim

Presentes de Piauí : 3

RIO GRANDE DO NORTE

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PMDB
PFL
PFL
PFL
POT
PSOB

PSOB
PSOS
PMOS
PSDB
PPS
PMOB
PFL
PSOB

PFL
PFL
PFL

Junho de 2001
Bloco

PFUPST
PFUPST
PFUPST
PDT/PPS

PDT/PPS

PFLlPST

PFLlPST
PFUPST
PFUPST

Ana Catarina

Presentes de Rio Grande do Norte : 1

PARAIBA

Adauto Pereira
Carlos Dunga
Domiciano Cabral
Enivaldo Ribeiro
Marcondes Gadelha

Presentes de Paraíba : 5

PERNAMBUCO

Armando Monteiro
Inocêncio Oliveira
João Colaço
José Mendonça Bezerra
José Múcio Monteiro
Pedro Eugênio
Ricardo Fiuza
Severino Cavalcanti

Presentes de Pernambuco : 8

ALAGOAS

Givaldo Carimbão
João Caldas
José Thomaz Nonõ
Olavo Calheiros

Presentes de Alagoas : 4

PMOB

PFL
PTS
PSDB
PPB
PFL

PMDB
PFL
PMOB
PFL
PFL
PPS
PPB
PPB

PSB
PTB
PFL
PMDB

PFUPST

PFLlPST

PFUPST

PFUPST
PFUPST
PDT/PPS

PSB/PCDOB

PFUPST
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Partido Bloco
SERGIPE

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB

Presentes de Sergipe : 1

BAHIA

Jaime Fernandes PFL PFUPST
Jairo Carneiro PFL PFUPST
João Carlos Bacelar PFL PFUPST
Jonival Lucas Junior PMOB
Jorge Khoury PFL PFLlPST
José Carlos Aleluia PFL PFUPST
Leur Lomanto PMOB
Mário Negromonte PSOB
Nelson Pellegrino PT
Paulo Braga PFL PFUPST
Roland Lavigne PMOB
Walter Pinheiro PT

Presentes de Bahia: 12

MINAS GERAIS

Carlos Mosconi PSDB
Cleuber Carneiro PFL PFUPST
Hélio Costa PMOB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
João Magalhães PM08
João Magno PT
José Mili1ão PSDB
Marcos Lima PMOB
Maria do Carmo Lara PT
Mauro Lopes PMOB
Nilmário Miranda PT
Olimpio Pires POT PDT/PPS
Osmânio Pereira PSDB
Romel Anizio PPB
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSOB
Walfrido Mares Guia PTB

Presentes de Minas Gerais :18

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PSOB
João Coser PT
José Carlos Fonseca Jr. PFL PFUPST
Luiz Durão PFL PFUPST
Rose de Freitas PSOB

Presentes de Espírito Santo : 5
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RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso
Alexandre Santos
Camélia Ribeiro
Eurico Miranda
Itamar Serpa
João Mendes
Jorge Bittar
Jorge Wilson
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Luisinho
Milton Temer
Miriam Reid
Paulo Baltazar
Roberto Jefferson

Presentes de Rio de Janeiro : 15

SÃO PAULO

Aldo Rebelo
Aloizio Mercadante
Ary Kara
Celso Russomanno
Clovis Volpi
Cunha Bueno
De Velasco
Iara Bernardi
José de Abreu
Luciano Zica
Marcelo Barbieri
Marcos Cintra
Medeiros
Michel Temer
Milton Monti
Moreira Ferreira
Nelson Marquezelli
Sampaio D6ria
Teima de Souza
Vadão Gomes
Xico Graziano

Presentes de São Paulo : 21

MAlOGROSSO

Murilo DomingQs
Welinton Fagundes
Wilson Santos

Presentes de Mato Grosso ; 3

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz
Pedro Celso
Wigberto Tartuce

Presentes de Distrito Federal : 3

Partido

PSB
PSDB
PL
PPB
PSDB
PMDB
PT
PMDB
PFL
PFL
PST
PT
PSB
PSB
PTB

PCdaB
PT
PPB
PPB
PSDB
PPB
PSL
PT
PTN
PT
PMDB
PFL
PL
PMDB
PMDB
PFL
PTB
PSDB
PT
PPB
PSDB

PTB
PSDB
PMDS

PCdaS
PT
PPB

Bloco

PSB/PCDOB

PUPSL

PFUPST
PFUPST
PFUPST

PSB/PCDOB
PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

PUPSL

PFUPST
PUPSL

PFUPST

PSB/PCDOB
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GoIÁs

Barbosa Neto
Juquinha
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Pedro Canedo
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado

Presentes de Goiás : 7

MATO GROSSO DO SUL

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PSOB
PPB
PFL
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Bloco

PFUPST

Marisa Serrano

Presentes de Mato Grosso do Sul : 1

PARANÁ

Basilio Villani
or. Rosinha
José Carlos Martinez
Luciano Pizzatto
Max Rosenmann
Osmar Serraglio
Rubens Bueno

Presentes de Paraná : 7

SANTA CATARINA

Edinho Bez
Gervásio Silva
João Matos
João Pizzolatti
Serafim Venzon

Presentes de Santa Catarina : 5

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes
Cezar Schirmer
Darclsio Perondi
Esther Grossi
Luis Carlos Heinze
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Paulo José Gouvêa
Waldomiro 6arancelli Fioravante
Veda Crusius

Presentes de Rio Grande do Sul : 10

. DEIXAM DE COMPARECER OS SRS

PSOB

PSDB
PT
PTB
PFL
PSDB
PMDB
PPS

PMDB
PFL
PMOB
PPB
PDT

PPB
PMDB
PMDB
PT
PPB
PSDB
PMDB
PL
PT
PSDB

PFUPST

POT/PPS

PFUPST

PDT/PPS

PLlPSL



29460 Quarta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 200\

Total de Ausentes: 77

Partido Bloco
RORAIMA

Francisco Rodrigues· PFL PFUPST

Luis Barbosa PFL PFUPST

Total de Ausentes: 2
PARÁ

Anivaldo Vale PSDB

Haroldo Bezerra PSDB

Nicias Ribeiro PSDB

Total de Ausentes: 3
AMAZONAS

Arthur Virgilio PSDB

Total de Ausentes: 1

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS PDT/PPS

Total de Ausentes: 1
ACRE

Zila Bezerra PTB

Total de Ausentes: 1
TOCANTINS

Freire Júnior PMDB

João Ribeiro PFL PFUPST

Total de Ausentes: 2
MARANHÃO

Paulo Marinho PFL PFLlPST

Pedro Fernandes PFL PFUPST

Remi Trinta PST PFUPST

Total de Ausentes; 3
CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB

Total de Ausentes: 2
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Partido Bloco
PlAul

e.Sã PSDB

Ciro Nogueira PFL PFUPST

Total de Ausentes: 2
RIO GRANDE DO NORTE

Lavoisier Maia PFL PFUPST

Total de Ausentes: 1
PARAIBA

Ricardo Rlque PSDB

Wilson Braga PFL PFUPST

Total de Ausentes: 2
PERNAMBUCO

Carlos Batata PSDB

Joaquim Francisco PFL PFUPST

Luciano Bivar PSL PUPSL

Marcos de Jesus PL PUPSL

Osvaldo Coelho PFL PFUPST

Pedro Corrêa PPS

Total de Ausentes: 6
ALAGOAS

Augusto Farias PPS

Luiz Dantas PTS

Total de Ausentes: 2
SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PPB

Total de Ausentes: 1

BAHIA

Claudio Cajado PFL PFUPST

Gerson Gabrielli PFL PFUPST

Jaques Wagner PT

Reginaldo Germano PFL PFUPST

Waldir Pires PT

Yvonilton Gonçalves PFL PFUPST

Total de Ausentes: 6

MINAS GERAIS

Herculano AnghineUi PPB

Maria Elvira PMDB

Narclo Rodrigues PSDB

Paulo Delgado PT

Zezé PerreJla PFL PFUPST

Total de Ausentes: 5
RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde PSB PSB/PCDOB



29462 Quarta-feira 20

RIO DE JANEIRO

Dlno Fernandes

Eber Silva

Luiz Ribeiro

Paulo de Almeida

Total de Ausentes: 5
SÃO PAULO

Antonio Carlos Pannunzio

Antonio Kandir

Jair Men(;guel1i

João Herrmann Neto

João Paulo

Lamartine Posella

Luiz Eduardo Greenhalgh

Orlando Fantazzini

Paulo Lima

Professor Luizinho

Robson Tuma

Wagner Salustiano

Total de Ausentes: 12
MATO GROSSO

Pedro Henry

Ricarte de Freitas

Total de Ausentes: 2
GOIÁS

Jovair Arantes

Zé Gomes da Rocha

Total de Ausentes: 2
MATO GROSSO DO SUL

Flávio Derzi

João Grandão

Nelson Trad

Pedro Pedrossian

Total de Ausentes: 4
PARANÁ

Abelardo Lupion

Alex Canziani

Chico da Princesa

Luiz Carlos Hauly

Total de Ausentes: 4
SANTA CATARINA

Carlito Merss

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PSDB

PL

PSDB

PST

PSDB

PSD8

PT

PPS

PT

PMD8

PT

PT

PMD8

PT

PFL

PPB

PSDB

PSDB

PSDB

PMDB

PMDB

PT

PTB

PPB

PFL

PSDB

PSDB

PSDB

PT

Junho de 2001

Bloco

PUPSL

PFUPST

PDT/PPS

PFUPST

PFUPST
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SANTA CATARINA

Edison Andrino

Total de Ausentes: 2

. RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto

Clovis IIgenfritz

Germano Rigotto

Júlio Redecker

Roberto Argenta

Telmo Kirst

Total de Ausentes: 6

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PMDB

PT

PT

PMDB

PPB

PHS

PPB·

Quarta-leird 20 29463

Bloco
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o SR. PRESIDENTE (José Antonio Almeida) - ORDEM DO DIA
Encerro a sessão, designando para amanhã, quar-
ta-feira, dia 20, às 13 horas, a seguinte

Junho de 200 I

ORDEM DO DIA
(Às 15 horas)

MATÉRIA SOBRE A MESA

I- Requerimento, dos Senhores LIderes. nos termos
do art. 155 do Regimento Interno, solicitando
urgência para apreciação do Projeto de Lei ng 3.267,
de 2000, que acrescenta dispositivos a Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, dispondo sobre
requisitos de admissibilidade para recurso de revista.

11- Requerimento, dos Senhores Lfderes. nos termos
do art. 155 do Regimento· Interno, solicitando
urgência para apreciação· do Projeto de Decreto
Legislativo nll 159, de 1992. que dispõe sobre a
realização de plebiscito para criação do Estado do
Carajás, nos termos do artigo 49 da Constituição
Federal.

URG~NCIA

(Artigo 155 do Regimento Interno)

Continuaçlo da Votação

1
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nll 9-C, DE 1999

(DO PODER EXECUTIVO)
Continuação da votação, em turno unlCO, do

Projeto de Lei Complementar nl! 9~8. 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; tendo parecer da Comissão Especial pela
constitucionalidade, juridicídade, boa técnica
legislativa, adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela aprovação, com substitutivo. O
Relator apresentou complementação de voto
(Relator: Sr. Robson Tuma). Parecer às Emendas
apresentadas em Plenário dó Relator designado pela
Mesa em substituição a Comissão Especial, pela
aprovação das de nlls 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20,
24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 42. 43, 45, 50 e 56,
com Substitutivo, e pela rejeição das demais, com
exceção das de nºs 23 e 32, sobre as quais não cabe
manifestação da relataria, tendo em vista que foram
retiradas por seu autor (Relator: Sr. Robson Tuma).

Discussão

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº B4-A, DE 1999
(DO SENADO FEDERAL)

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 84, de 1999, que susta os efeitos da
Nota Conjur-Minfra nl! 24/92, aprovada pelo Senhor
Presidente da República,· segundo despacho
publicado em 24 de março de 1992, na Exposição de
Motivos nll 19/92, do Ministro de Estado da Infra
Estrutura; tendo pareceres das Comissões: de Minas
e Energia, pela aprovação, contra os votos dos
Deputados José Carlos Aleluia, Ricardo Barros e
Romel Anízio (Relator: Dep. Nicias Ribeiro); e de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridícidade e técnica legislativa
(Relator: Dep. Nelson Otoch).

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÓES ESPECIAIS
(Art. 202 c/c Art. 191, I, do Regimento Interno)

Votação

3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nº 472-E, DE 1997
(DO SENADO FEDERAL)

Votação, em primeiro turno, do Substitutivo do
Senado Federal à Proposta de Emenda à
Constituição nll 472-8, de 1997, que altera dispositivo
dos artigos 48, 62 e 84 da Constituição Federal, e dá
outras providências; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela
admissibilidade, com voto em separado do Deputado
Jutahy Júnior (R~lator: Dep. Paulo Magalhães); eda
Comissão Especial pela aprovação desta, com
substitutivo, pelaI admissibilidade das oito emendas
e, no mérito, pela aprovação total das Emendas de nl!
3,4,7, e 8; pela aprovação parcial da Emenda de nll

2 e pela rejeição das Emendas de nº 1, 5 e 6, contra
os votos dos Deputados José Genoíno, José
Machado, Professor Luizinho e Fernando Coruja. Os
Deputados José Genoíno, Professor Luizinho e José
Machado apresentaram voto em separado conjunto
(Relator: Dep. Roberto Brant).



Junho de 2001 DIL\RIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 20 29465

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

" - RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO (Art. 24, 11)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO;
(art. 58, §1º)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: (art. 58, §3º
combinado com art.132. §2l!)

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE LEI

N° 109-C/95 (ODELMO LEÃO) - Acrescenta incisos
ao artigo 31! da Lei n!! 8.171, de 17 de janeiro de 1991,
gue"dispõe sob!e a política agrícola".
ULTIMASESSAO: 20-06-01 .

N° 1.670-C/96 (PODER EXECUTIVO) - Dispõe sobre
o incentivo a ser prestado pelo Poder Público à
criação, consolidação e capacitação de cooperativas
ou de associações que menciona, e acrescenta
dispositivos ao art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de julho
de 1993.
ÚLTIMA SESSÃO: 20-06-01

N° 339-C/95 (JAQUES WAGNER) - Institui
obrigatoriedade da veiculação gratuita. .pelas
emissoras de rádio e televisão do país. de
mensagens alusivas e formas de prevenção contra a
AIDS e dá outras providências.
Obs.: apensado a' este o PL nQ 349/95, com
pareceres favoráveis.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-06-01

N° 3.655-A/OO (VICENTE CAROPRESO) - Altera os
arts. 1Q e 49 da Lei n9 9.800. de 26 de maio de 1999.
DECURSO:l ê SESSÁO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-06-01

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

N°' 1.039-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Semeador para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Macapá, Estado do Amapá.
DECURSO:2~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 25-06-01

N° 818-A/OO (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Fundação Centro de
Apoio Social de Camaçari a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Camaçari,
Estado da Bahia. .
ÚLTIMA SESSÃO: 20-06-01

N° 902-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Difusora de Colatina Uda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Colatina, Estado do Espírito Santo.
ÚLTIMA SESSÃO: 20-06-01

N° 985-A/01 COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Fundação
de Fátima para executar, pelo prazo de quinze anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens. com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Osasco, Estado de São
Paulo.
DECURSO:1 I SESSÁO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-06-01

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROJETOS DE LEI

N° 2.025/96 (FEU ROSA) - Dá nova redação ao
parágrafo único do artigo 402 da Consolidação das
Leis do Trabalho.
DECURSO:1 DSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-ü6-01

NO 4.109/98 (PEDRO WILSON) - Acrescenta inciso
ao art. 27 da Lei nl! 9.394, de 20 de dezembro de
1996.
OECURSO:1@SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-06-01

N° 1.707/99 (PAULO MAGALHÃES) - Altera a Lei nº
9.131, de 24 de novembro de 1995.
DECURSO:1!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-06-01

N° 2.362/00 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Dispõe
sobre a utilização de recursos do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço do trabalhador, para a quitação
de prestações atrasadas no âmbito do Sistema
Financeiro de Habitação. (E seu apensado: PL nll

2.832/00. do Oep. Marcelo Barbieri).
DECURSO:1 B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-06-01
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2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO (Art. 54)

. SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR (art. 144)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58. § 12 )

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: (art. 58, § 32

combinado com art.132, § 29) .

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OlJ
ORÇAMENTÁRIA (Art. 54)

PROJETOS DE LEI:

N° 848195 (PHILEMON RODRIGUES) - Exonera do
impos1o de renda das pessoas fCsicas os rendimentos
que especifica.
DeCURSO:2l! SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-06-01

N° 3.788/97 (WERNER WANDERER) - Altera os
dispositivos da lei n2 8.171, de 17 de janeiro de 1991,
que dispõe que os créditos de custeio sejam os
únicos passíveis de cobertura pelo PROAGRO.
DECURSO:2@SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 25-06-01

N° 4.801/98 (MARCOS LIMA) - Dispõe sobre a
utilização de crédito de servidor público civil da
Administração direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo Federal, oriundo da vantagem de
vinte e oito vlrgula oitenta e seis por cento, objeto da
decisão do Supremo Tribunal Federal assentada no
julgamento do Recurso Ordinário no Mandado de
Segurança n!l 22.307-7-Distrito Federal, e dá outras
providências.
DECURSO: 2° SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-06-01

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE
EXPEDIENTE DO MES DE JUNHO DE 2001

226a-felra 10:00 Pedro Canedo (Bloco PSDB· GO)
10:25 Wanderley Martins (Bloco PSB - RJ)
10:50 Antônio do Valle (PMOB· MG)
11:15 Almir Sá (PPB· RR)
11 :40 Rubens Bueno (Bloco PPS - PR)
12:05 ~alomão Gurgel (Blo(:o POT - RN)
12:30 AUla Lira (Bloco PSOB - PI)
12:55 Josué Bengtson (Bloco PTB - PA)
13:20 Lúcia Vânia (Bloco PSDB - GO)

252a-felra 14:00 Julio Semeghini (Bloco PSOB· SP)
14:25 Feu Rosa (Bloco PSDB- ES)
14:50 Marcelo Castro (PMDB - PI)
15:15 Sérgio Miranda (Bloco PCdoB • MG~

15:40 Avenzoar Arruda (PT - PB)
16:05 Aloizio Mercadante (PT - SP)
16:30 Alberto Goldman (Bloco PSOB - SP)
16:55 Chico Sardelli (Bloco PFL - SP) .
17:20 Wellington Dias (PT - PI)

263a-teira 14:00 Joaquim Francisco (Bloco PFL· PE)
14:25 Luci Choinacki (PT - Se)

27 4a·felra 14:00 José Múcio Monteiro (Bloco PFL - PE)
14:26 Nilton Capixaba (Bloco PTB • RO)

28Sa-felra 14:00 Marcos Aolim (PT - AS)
14:25 José Chaves (PMDB - PE)

2961-felra 10:00 Or. Rosinha (PT - PA)
10:25 Ojalma Paes (Bloco PSB· PE)
10:50 Carlito Merss (PT • SC)
11 :15 Airton Cascavel (Bloco PPS - AR)
11:40 Luciano Bivar (Bloco PSL - PE)
12:05 Agnaldo Muniz (Bloco PPS - AO)
12:30 Nelson Trad (Bloco PTB • MS)
12:56 Aldo Arantes (Bloco PCdoB - GO)
13:20 Paulo Feii6 (Bloco PSOB - RJ)
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·1- COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E,
POLlTlCA RURAL

REUNIÃO ORDINÁRIA

Loca,l: Plenário 6, Anexo \I
Horário: 9h

A - Requerimentos:

Do Sr. Confúcio Moura - que requer à Comissão de
Agricultura e Política Rural seja aprovada moção de
apoio ao pleito dos técnicos de nfvel médio do Ministério
da Agricultura e do Abastecimento. relacionado. à
criação do cargo de Técnico Federal Agropecuário e
Auxiliar Técnico Federal Agropecuário.

Do Sr. Augusto Nardes - que requer, nos termos do art.
255 do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados,
seja convidado o Sr. Frederico Antunes, Deputado
Estadual do. Rio Grande do Sul - Presidente da
Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da
Assembléia Legislatiya do Rio Grande do Sul, a
participar de reunião de audiência pública, no Plenário
desta Comissão, com o objetivo expor o problema do
aparecimento da doença denominada 'Febre Aftosa'.

B - Proposições sujeitas à apreciação pelo
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Ng 2.731/00 - do Sr. Marcos Afonso
que "prolbe a Implantação ~;iproletos de colonização
para reforma agrária em áreasiqe florestas primárias."
RELATORA: Deputada LUCI:CHOINACKI
PARECER.: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N9 186/01 - da
Sra. Luci Choinacki e outros • que ·cria o Seguro de
Renda Agricola para os trabalhadores assentados. e
pequenos e médios agricultores, e institui o Fundo de
Estabilização do Seguro de Renda Agrícola, e dá outras
providências",
RELATOR: Deputado KINCAS MATTOS
PARECER: contrário

c - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva pelas Comissões:

.PRIORIDADE

PRQJEl;O DE lEI NI! 4.214/01 - do Senàdo Federa""'"'
que.~altera.os arts•.15 e 17 do Decreto-Lei n9 73; de'2.1
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
PARECER: favorável
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA COMISSÃO DA AMAZÔNIA EDE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PROJETO DE LEI NlI 4.229/01 - do Sr. Hugo Biehl 
que "institui penalidade ao produtor ou transportador
que não cumprir normas de combate à febre aftosa-o
RELA~OR: Deputado WALDEMIR MOKA
PARECER: favorável, com duas emendas
VISTA concedida ao Deputado João Grandão em
08/06/01.

PROJETO DE LEI NlI 4.440101 - dos Srs. Nilson Mourão
e José Dirceu - que 'dispõe sobre a propriedade de
imóveis rurais por pessoas estrangeiras na Amazônia
Legal brasileira, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SALOMÃO CRUZ
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NS! 922/99 - do Sr. Rubens Bueno 
que "dispõe sobre a promoção de apoio à agricultura
familiar'. (Apensado PL nll 2.911/00)
RELATOR: Deputado CARLOS BATATA
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N9 4.117/01 - da Sra. Kátia Abreu 
que "estabelece a equiparação entre o pequeno
agricultor familiar e o assentado da reforma agrária em

. matéria de benefícios, programas e serviços".
RELATOR: Deputado CARLOS BATATA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NR 4.223/01 • do Sr. Marçal Filho·
que "institui o Programa Nacional de Arrecadação e
Doação de Alimentos",
RELATOR: Deputado CONFÚCIO MOVRA
PARECER: favorável .

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Local: Auditório do Anexo IV
Horário: 13h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
Endividamento Rural Brasileiro

EXPOSITORES:
-MÁRCIO LOPES DE FREITAS - Presidente da
Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB;
-MANOEL JOSÉ DOS· SANTOS ;.;.. Presiden1e da
Confederação· Nacional·· dos Trabalhadores na
Agricultura - CONTAG;e
-CARLOS RIVACISPEAonO - Vice-Presidente da·
Confederação Nacional da Agricu"ura - CNA.

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 15, Anexo 11
.. Horário: 10h .

· A -<Requerimentos:

· Do Sr. Airton Cascavel - que "Requer a realização de
Seminário para discutir a redivisão territorial da
Amazônia e criação de novos Estados e Territórios."

Do Sr. Eurípedes Miranda - que "Solicita a realização de
Audiência Pública para discutira viabilização da
Indústria, Comércio e Transformação de Frutas Fruti
Ron Ltda, no Município de Ji-Paraná - RO, com a
presença da Sra. Flora Valladares Coelho, Presidenta
do BASA, e do Sr. Acir Marcos Gurgacz, Prefeito
Municipal de Ji-Paraná."

Do Sr. Eurípedes Miranda - que "Solicita que sejam
convocados os Srs. Pedro Sampaio Malan, Ministro da
Fazenda, e Martus Antônio Rodrigues Tavares, Ministro
do Planejamento, Orçamento e Gestão. para reunião de
Audiência Pública com o objetivo de discutir a situação
dos servidores dos ex-Territórios Federais, que desejam
obter o direito ao plano de saúde, enquadramento na
carreira de técnico e de apoio administrativo, isonomia
salarial, reconhecimento dos anuênlos e outros direitos
adquiridos e debater a PEC 151·N95."

Do Sr. Marcos Afonso· que "Solicita·informações ao Sr.
Secretário Nacional Anti-Drogas. relativas aos últimos

· procedimentos de análises sobre a Ayuasca."

Da Sra. Eldone Barbalho - que "Requer a realização de
reunião de audiência pública, com a presença do Ilustre
Deputado Moacir Micheletto, para debater sobre o
relatório do novo Código Florestal."

· Do Sr. Confúcio Moura - que" solicita que seja
· convidada á comparecer à Comissão da Amazônia e de
Desenvolvimento Regional a Presidente do Banco· da
Amazônia ~ BASA, para prestar esclarecimentos sobre o .
novo Plano para Financiamento corri os Recursos do
Fundo Constitucional do Norte (PF- FNO)"

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS· (SSESSÕES)

Decurso: 4° sessão
Última sessão: 20.06~01·

Projetos de Lei ( art. 119, I e § 1~ )
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PROJETO DE LEI N2 2.n6/00 - do Sr. Confúcio Aires TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
Moura - que •Altera os limites da Floresta Nacional do
Bom Futuro, no Estado de Rondônia." PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2 99/95 - do
Relator: Deputado SÉRGIO CARVALHO Sr. Salvador Zimbaldi - que "susta os efeitos da Portaria

nll 1.118, de 16 de dezembro de 1994, que alterou o
COMISSÃO DE CIÊNCIA E Plano Básico de Distribuição de Canais de Radiodifusão

em Frequência Modulada-.
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E RELATOR: Deputado Santos Filho

.. PARECER: contrário
INFORMATlCA VISTA CONJUNTA aos Deputados Bispo Wanderval,

Luíza Erundina e Júlio Semeghini, em 30/05/01

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 9h

A • Requerimento:

Do Senhor José Rocha, solicitando a realização de
Audiência Pública para tratar de interferência em
aeronaves, provocada por rádios comunitárias,
localizadas plÓximas a aeroportos.

B • Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário da Casa: .

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nll 1.491/99 - do Poder Executivo 
que "dispõe sobre a organização do Sistema Nacional
de Correios, do seu órgão regulador, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado SANTOS FILHO
PARECER: favorável, com substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Bispo Wanderval,
Dr. Hélio, Jorge Bittar, Júlio Semeghini, Luciano Zica, .
Nelson Proença e Salvador Zimbaldi, em 06/06/01

PROJETO DE LEI NQ 3.307/00 - dos Srs. João Paulo e
Milton Temer - que "altera os arts. 47 e 57 da Lei nll

9.504, de 30 de setembro de 199m. (Apensos: PL's nRs
3.677/00, 3.708/00 e 3.868/00)
RELATOR: Deputado NÁRCIO RODRIGUES
PARECER: favorável a este e aos PL's n% 3.6n/OO,
3.708/00 e 3.868/00, apensados, com substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Arnaldo Faria de Sá,
Dr. Hélio, José Rocha e Mário Assad Júnior. em
30/05/01
VOTO EM SEPARADO do Deputado Dr. Hélio,
favorável a este e contrário aos PL's n!!s 3.677/00,
3.708/00 e 3.868/00, apensados, com substitutivo, em
12/06/01.
VOTO EM SEPARADO do Deputado Arnaldo Faria de
Sá, contrário a este e aos PL's nlls 3.677/00,3.708/00 e
3.868/00. apensados, em 13/06/01.

PROJETO DE LEI NO 4.024/01 . da CP) do Narcotráfico
• que "dispõe sobre a criação do Cadastro Nacional de
Usuários de Serviços de Telecomunicações".

- RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI Nll 3.330/00 - do Sr. Márcio Matos 
que "proíbe a propaganda de serviços de sexo nos
meios de comunicação social". (Apensos: PL nl!
3.357/003.602/00,3.605/00 e 3.872/00)
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
PARECER: contrário a este e aos PL's nlls 3.357/00,
3:602/00,3.605/00 e 3.872/00, apensados.

C • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

. PRAZO CONSTITUCIONAL

MENSAGEM Nll 706/97 - do Poder Executivo • que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 13 de junho de 1997, que
renova a concessão da RÁDIO DIFUSORA
PLATINENSE LTDA., para explorar serviço de
.radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Santo
Antônio da Platina, Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO
PARECER: favorável

MENSAGEM Nll 1.428/97 • do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 17 de novembro de 1997, que
renova a concessão da RÁDIO PORTO ALEGRE DE
CURITIBA LTOA. para explorar serviço de radiodifusão·
sonora em onda média, na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná".
.RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO
PARECER: favorável

MENSAGEM Nll 667/99 • do Poder Executivo • que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 19, de 18 de março de 1999,
que renova a permissão outorgada à RÁDIO PAMPA
CENTRO LIDA., para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Santa Maria, Estado
do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: favorável

MENSAGEM NI! 1.131/99 . do Poder Executivo· Que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 16 de agosto de 1999, ~ue

renova a concessão da PORTAL RADIODIFUSAO
LTDA., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul".
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RELATOR: Depu,lado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: favorável

MENSAGEM NIl 1.420/99 • do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 138, de 31 de agosto de 1999,
que outorga pennissão à Fundação João Paulo 11 para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
frequêncla modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Cachoeira Paulista, Estado de
São Paulo",
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: favorável

TVR Nº 53/00 • 'do Poder Executivo - que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 28 de abril de 2000, que renova concessão
da TV SBT - CANAL 5 DE BELÉM S/A, a partir de 20 de
agosto de 1996, para explorar serviços de radiodifusão,
na cidade de Belém, Estado do Pará".
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA
PARECER: favorável

TIJR NII 139/00 • do Poder Executivo· que 'submete à
·apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 17 de julho de 2000, que renova concessão
à RÁDIO SANT'ANA DE TIANGUA LTOA., para explorar
serviços de radiodifusão, a partir de 15 de agosto de
1997, na cidade de Tianguá, Estado do Ceará".
RELATORA:Deputada LuíZA ERUNDINA
PARECER: favorável

TVR N° 230/00 - do Poder Executivo - que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 261, de 14 de junho de 2000. que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CLÓVIS MÂNICA a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Antônio Prado, Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado SAULO COELHO
PARECER: favorável

TVR N° 305/00 - do Poder Executivo - que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 308, de 5 de julho de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE CAMPO BOM a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado SALVADOR ZJMBALDI
PARECER: favorável

TVR NII 347/00 • do Poder Executivo - que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 433, de 03 de agosto de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA LIBERDADE
ACREUNENSE, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Acreúna, Estado de Goiás".
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA
PARECER: favorável

TVR NlI 349/00 • do Poder Executivo - que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato da Port~ria nll

380, de 31 de julho de 2000, que autonza a
ASSOCIAÇÃO CULTURA~ E ARTIST!CA DE
RADIODIFUSÃO COMUNITARIA E TELEVISAO NOVO
TEMPO a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária
na cidade de Parlntins, Estado do Amazonas".
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Si/as Câmara, em 30/05/01

TVR N1I 351/00 - do Poder Executivo· que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato da Portarian2

384, de 31 d~ julho de 2090, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO SAO JOSÉ OPERARIO a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária na cidade de
Matão, Estado de São Paulo",
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO
PARECER: favorável

TVR N2 431/00 - do Poder Executivo " que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n9 458, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO· ACOOD, a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, servi~o de
radiodifusão comunitária na cidade de Massapê, E~tado
do Ceará".
RELATOR: Deputado PAULO MARINHO
PARECER: favorável

TVR NII 435/00 • do Poder Executivo - que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n9 462, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA.·, DE
DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTISTICO DE
QUITANDINHA a executar, pelo prazo de tms anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Quitandinha, Estado do
Paraná".
RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JÚNIOR
PARECER: favorável

TVR Nl! 437100 - do Poder Executivo· que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 466, de 1~ de agosto de 2000, que autoriz~ a
ACCS - ASSOCIAÇAO CULTURAL E COMUNICAÇAO

.SOCIAL a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Itupeva. Estado de São Paulo'.
RELATOA: Deputado ROLAND LAVIGNE
PARECER: favorável

TVR Nl! 450/00 - do Poder Executivo - que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nº 463, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITARIA DAMATA FM a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São Lourenço da Mata, Estado de
Pernambuco".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: favorável
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de radiodifusão
Faria, Estado de

PRIORIDADE

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NII 3.793-A/97· do Sr, Inácio Arruda
que "determina que as concessionárias de serviços de
radiodifusão e televisão divulguem informações de
utilidades públicas sobre o Sistema Único de Saúde 
SUS, e dá outras providências",
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado Paulo Marinho, em 04/04/01

PROJETO DE LEI NR 200-B/91 • do Senado Federal •
que ·fixa critérios para a divulgação de resultado de
pesquisa de opinião pública e dá outras
providências."(Apenso: PL nIl 4.031/01)
RELATOA: Deputado NELSON PROENÇA
PARECER: contrário a este e ao PL nll 4.031/01,
apensado.

TVR N!l 678/01 • do Poder Executivo - que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll ~4, de 5 de outubro de 2000; que autoriza a
ASSOCIAÇAO RADIOCLUBE JORNAL MEIA PONTE,
com sede na Rua Sizenando Jaime nll 19, Bairro Centro,
a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, na
cidade de Pirenópolís, Estado de Goiás",
RELATORA: Deputada ANA CORSO
PARECER: favorável

NR Nll 676/01 • do Poder Executivo - que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 09 de j~nelro de 2001, que outorga
concessão à FUNDAÇAO BRAGANTINA DE RÁDIO E
TELEVISÃO EDUCATIVA, para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Bragança
Paulista, Estado de São Paulo·.
RELATOR: Deputado OLÍMPIO PIRES
PARECER: favorável

TVR Na 619/00 • do Poder Executivo • que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 688, de 14 de novembro de 2000, que
outorga penníssão à FUNDAÇÃO EDUCACIONAL
MACHADO DE ASSIS para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Santa Rosa,
Estado do Rio Grande do Sul",
RELATOR: Deputado IRIS SIMÕES
PARECER: favorável

TVR NIl 613/00 - do Poder Executivo - que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 684, de 25 de outubro de 2000 que autoriza
a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMIGOS DE PAULO
DE FARIA, a executar, pelo prazo de três anos, sem

TVR Nll 566/00 - do Poder Executivo • que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante ·da
Portaria nl! 556, de 14 de setembro de 2000, que
autoriza a ASSOCIAÇÃO DA RÁDIO COMUNITÁRIA
FM PRIMAVERA DE RIACHÃO a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Riachão, Estado
do Maranhão".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Jorge Bittar, em 06/06/01

NR Ng 586/00 - do Poder Executivo - que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 8 de novembro de 2000, que outorga
concessão à FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO
TOCANTINS • UNITINS, a executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusào de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Palmas,
Estado do Tocantins",
RELATOR: Deputado DA. HÉLIO
PARECER: favorável

NR NII 562/00 - do Poder Executivo • que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nQ 549, de 14 de setembro de 2000, que
autoriza a ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E
MORADORES DO MUNiCípIO DE CONDEÚBA a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Condeúba, Estado da Bahia".
RELATOR: Deputado SAULO COELHO
PARECER: favorável

NR Na 561/00 • do Poder Executivo· que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 548, de 14 de setembro de 2000, que
autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA
COMUNICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, CULTURAL E ARTíSTICO DE VARZEDO a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Varzedo, Estado da Bahia",
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: favorável

TVR Na 485/00 • do Poder Executivo - que ·submete à direito de exclusividade, serviço
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da comunitária, na cidade de Paulo de
Portaria 50'0 de 23 de ago~to de 2000, que autorizé:! a São Paulo",
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE COMUNICAÇAO RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
MANAIRAMA DE APOIO ÀS COMUNIDADES DO PARECER: favorável
MUNICípIO DE OURO BRANCO a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Ouro Branco,
Estado do Rio Grande do Norte".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA
PARECER: favorável
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PROJETO DE LEI NlI 2.750/00· do Sr. Alberto Fraga: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NlI 104B/99 •
que 'unifica os códigos telefônicos de acesso aos da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
serviços de emergência, e dá outras providências'. Informática (MSC 493/98) - que 'aprova o ato que
RELATOR: Deputado MAURfuo FERREIRA LIMA renova a.permissão outorgada à Rádio FM Stéreo Som
PARECER: contrário. Especial Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
VISTA CONJUNTA aos Deputados Babá, Dr. Hélio, sonora em freqüência modulada, na cidade de Osasco,
Mário Assad Júnior e Salvador Zimbaldi, em 30/05/01 Estado de São P~lo". . •

RELATOR: Deputado LEO ALCANTARA.
PROJETO DE LEI N1I 2.864/00 - do Sr. Luiz Sérgio· que
'dispõe sobre o cancelamento da cobrança de valores
questionados pelo usuário dos serviços de telefonia',
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA
PARECER: contrário.

PROJETO DE LEI NlI 3.285/00 - do Sr. De Velasco 
que "obriga as emissoras de rádio e televisão, bem
como os jornais e revistas a divulgarem mensagem
publicitária incentivando a poupança".
RELATOR: Deputado MARCELO BARBIERI
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NlI 3.398/00 - do Sr. José Carios
Martinez - que "modificâ a Lei nll 8.977, de 6 de janeiro
de 1995". .
RELATOR: Deputado íRIS SIMÕES
PARECER: favorável com substitutivo; pela rejeição das
emendas de nRs 1/00, 2/00, 3/00, 4/00, 5/00, 6/00. 7/00
e 8/00 apresentadas na Comissão.
VISTA· CONJUNTA aos Deputados Babá, Bispo
Wanderval, Júlio Semeghini, Oliveira Filho, Ricardo Izar
e Silas Câmara, em 06/06/01

PROJETO DE LEI NlI 3.557-A/00 - do Sr. Marçal Fílho 
que "acrescenta o art. 109-A à Lei nll 9.472, de 16 de
julho de 1997". .
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA
PARECER: favorável, com emenda a este, e contrário à
emenda da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Júlio Semeghinie
Mário Assad Júnior, em 30/05/01

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 01, Anexo 11
Hora: 9h

A - Redações finais:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NlI 978/99 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 218/98) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Fundação Casper
Ubero, para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo'.
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NlI 289B/99 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1174/97) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio
Difusora Batatais Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Batatais, Estado ele São Paulo·.
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 505B/00 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1819/99) - que "aprova o ato que
outorga· concessão à Fundação de Radiodifusão
Rodesindo Pavan, para executar serviço de radiodifusão
de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Balneário Camboriú, Estado de Santa
Catarina·.
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 734B/00 •
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1194/98) - que "aprova o ato que
renova permissão à Rádio Delta Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Atibaia, Estado de São Paulo',
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 7.:.5B/00 •
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1491/98) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à TV Bauru ltda., para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na
cidade de Bauru, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 7448/00 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 116/00) • que "aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão
para Desenvolvimento Social e Cultural de Pedro
Canário a executar serviço de radiodifusão comunitária,
na localidade de Pedro Canário, Estado do Esplrito
Santo".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NR 752B/00 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 594100) - que 'aprova o ato que
autoriza a Associação Beneficente Comunitária e Social
Ajuda Fraterna a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Torrinha. Estado de São
Paulo".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NlI 755B100 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NlI 7908/00 -
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 397/00) - que "aprova o ato que Informática (MSC 983/00) • que "aprova o ato que
:renova a concessão outorgada à Fundação de autorizá a Associação Comunitária Cultural de
Educação e. Cultura para explorar serviço de Pedrinhas Paulista a executar serviço de radiodifusão
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de comunitária na cidade de Pedrinhas Paulista, Estado de
Estâhcla. Estado de Sergipe". ' São Paulo"~

, RELATOR: Depútado FERNANDO CORUJA. RELATOR: Deputado FERNANDO COJUAA. '

"PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NIl 7638/00 •
da Comissão de Ciêncla eTecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 817/00) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Difusora de
Xanxerê ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Xanxerê, Estado
de Santa Catarina". ' .
RELATOR: Deputado FERNANDO C0':lUJA.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N1I 7658/00-
, da ComiSsão de Clêncla e Tecnologia, Comunicação e·

Informática (MSC 832/00) • que "aprova o ato que
autoriza a .Associação Comunitária e de Radiodifusão
Neves • ACORAN a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Riachão das Neves.
Estado da Bahia".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NIl 7738/00
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunlcaçãe e
Informática (MSC 832/00) - que "aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária A Voz de Bebedouro
a executar serviço de radiodifusão comunitária, na'
localidade de Maceió, Estado de Alagoas".
RELATOR: Deputado lÉO'AlCÂNTARA.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NlI 780B/00·
da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 974100) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Universidade de Caxias
do Sul, para executar serviço de radiodifusão sonora em

. freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Bento Gonçalves, Estado do
Rio Grande do Sul~'.. ..
RELATOR: Deputado FERNANDO ,CORUJA.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 785BfOO 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 983/00) - que "aprova o ato que
autoriza. a AssociaÇão de Desenvolvimento Artísticoj
Cultural e Social • STAR a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Valentim
Gentil, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE 'DECRETO LEGISLATIVO NIl 787B100 "
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 983/00) • que "aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura Vale do Redentor a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de São José do
Rio Pardo, Estado de São Paulo·,
RELATOR: Deputado lÉO ALCÂNIABA.

PROJETO DE DECRETÔ LEGISLATIVO NIl 7928/00 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 983/00) • que "aprova o ato que
autoriza a Associação Rádio Comunitária Campestre • .
FM a executar serviço de radiodifusão comunitária, na·
localidade de Campestre, Estado de Alagoas·.
AELATOR: Deputado LÉQ ALCÂNTARA. . ..

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 7958/00 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, ComunicaÇão e
Informática (MSC9B3/00) • que "aprova o ato que
autoriza a Fudação Assará para o Desenvolvimento e
Assistência Social - FADA a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Assare,
Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NIl 796B/00 •
ela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 983/00) - que '"aprova o ato que
autoriza a Associação dos Amigos da Praia de Mariscal
a executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Bombinhas, Estado de Santa Catarina".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 8018/00 
da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 1173/00) - que "aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Baturiteense de
Comunicação e Cultura - ACBCC a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Baturité,
Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGlIO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NIi 802B/00 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1173/00) • que "aprova o ato que
autoriza a Associação Cultural Comunitária da Estância
a executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Águas de santa Bárbara, Estado de São
Paulo",
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NlI 804B/00 •
da' Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1173/00) - que "aprova o ato :'que
autoriza a' Sociedade de Proteção· à Criança Pobre, da,
Aratuba a executar serviço de radiodifusão comunl~
na localidade de Aratuba, Estado do Ceará". :,,"'"
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA. "....

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 807B/00::
da Comissão de Ciência e Tecnologia, COmunlqaçãO'e
Informática (MSC 1173/00) - que "aprova o ato que
autoriza a Associação Cultural Cristã do Paulista a
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N!lB59/01 - dá
Comissão de Relações Exteriores e de Defes~' 'Nacional
(MSC 1221/00) - que "aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Costá Rica sobre o Exercício de
Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo' e
Técnico, celebrado em São José, em 4 de abril de
2000·.
RELATOR: Deputado lUlAIÊ COBRA.
PARECER: pela constitucionalidade, iuridicidade' e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO lEGISlATIVONQ 909BI01'r
da Comissão de Ciência e Tecnologia: Comunicação e
Informátlcà(MSC 1250/00) - que "aprova o ato qUQ
autoriza a Associação Cultural Dona Maria Vergentinl:i a
executar serviço de radiodifusão comunitária, ll8 cida~

de Gualra, Estado de São Paulo". "
RELATOR; Deputado LÉO ALCÂNTARA.,.

B - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI NlI 3.706B/93· que "regulamenta o
inciso VII do artigo 511 da ConstituiÇão Federal": .
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.:
PARECER: pela' constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e. no mérito. pela aprovàção. com
subemenda à Emenda de nll 2.
VISTA ao Deputado Aldir Cabral, em 30/05/01.
O Deputado Aldir Cabralapresento\J voto em separado,
em 31/05/01. ' '

PROJETO DE lEI NlI 3.773193 - do Senado Federal
lPLS 132/92\ • oue "disoõesobre a Pror:>aoanda

PROJETO DE DECRETO LEGlSLATIVONll511/oo - da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
(MSC 1434/99) - que "aprova o texto do Acorclo entrlil.ó
Govemo da República Federativa do Brasil e o 'Gc:>vernó
da República da Bolívia sobre a Recuperação tle aens
Culturais, Patrimoniais e Outros Específicos'Roubádos.
Importados ou Exportados Ilicitamente, celebrado em la
Paz. em 26 de julho de 1999". , ",
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU.
PARECER: pelaconstituciona/idade. luridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 8138/00 •
da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 1249/00) • que "aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária dos Moradores de
Jaguaretama a executar serviço ,de' radiodifusão
comunitária, ria localidade de Jaguaretama, Estado do
Ceará".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.'

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NlI 816B/00 •
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1249/00) • que "aprova o ato que
autoriza a Associação 'Comunitária Amigos do, Meio
Ambiente de Rifalna a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Rifaina, Estado de São
Paulo·.
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.

PROJETO DE PECRETO LEGISLATIVO NlI 819B/OO •
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1249/00) - que "aprova o ato qúe
autoriza a Associação Comunitária de' Radiodifusão
para Desenvolvimento Cultural e Artístico CaraíbaS a
executar serviço de' radiodifusão comunitária, na
localidade de Caraíbas, Estado da Bahia".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. "

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO Nll820B/OO •
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1249/00) • que "aprova o ato que
autoriza a Associação dos Moradores da Vila Gavioli de
Ribeirão Claro a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Ribeirão Claro. Estado do
Paraná". '
RELATOR: Deputado OSMAR,SERRAGLlO.

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO Nll 826B/00
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1251/00) • ,que "aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Educativa Apolo para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
localidade d6 Sobradinho. Distrito Federal". '
RELATOR: Deputado lÉO ALCÂNTARA.

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N1I 832B/OO 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1681/00) • que "aprova o ato que
outorga permissão à CB Empreendimentos .Lida., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Santa Cruz do Capibarlbe,
Estado de Pernambuco".
CCI ATno. n __..._~_ I"\C"I\·n C'c::'onA~1 In

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NII 808B/00 •
da Comissão de Ciência e T8<:nologia, Comunicação e
Informática (MSC 1173/00) - que "aprova o alo que
autoriza a,ACITA, Associação Gomunitária e Cultural de
ltarana a executar serviço de radiodifusão comunitária,
na localidade de /tarana, Estado do Espírito Santo".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
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executar serviço de radiodifusão comunitária, na PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 888B/O,1,,~

localidade de Paulista, Estado de Pemambuco". da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e,
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO. Informática (MSC 1359/00) - que "aprova o ato qua

outorga concessão à Fundação Educativa ,de,
Radiodifusão Futura para executar serviço, de
radiodifusão, de sons e imagens, com tiris,
exclusivamente educativos. na cidade de'São'Gonçalo,
Estado do Rio de Janeiro·. " " .
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA, ., c



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NlI 130/96 - do Sr.
Edinho Araújo - que ·dispõe sobre a criação.· a
Incorporação, a fusão· e . o desmembramento de
Munic/pios·. (Apensados: PLC21/99, PLC 39/99, PLC
87/99, PLC 138196, PLC 151/97).
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.
PARECER: pela' constitucionalidade, juridlcidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste,
dos apensados e do Subslilutivo da Comissão.' de
Desenvolvimento Urbano e Interior, nos termos do
substitutivo. .' . .. .

VISTA CONJUNTA aos Deputados Alexandre Cardoso
e Femando Coruja, em 23/05/01. " .

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N1l127/92; do Sr.
Max Rosenmann' ~ que "cria reserva do Fundo de
Participação dos Municípios, destinada aos Municípios
que abrigam em .seus territórios áreas naturais
protegidas".
RelATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e das Emendéis da Comissão
de Defesa doConsumidor; Meio' Ambiente e Minorias,
com emendas.
VISTA ao Deputado A1dir Cabral, em 31/05/01.
O' Deputado Aldir Cabral apresentou voto em separado;
em 06/06/01.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nll 15/95· do Sr.
Remi Trinta· que "fixa as ai/quotas máximas do Imposto
sobre serviços de qualquer natureza". (Apensados: PlC
47/99). .' .
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão de
Finanças. e Tributação e. pela ineor1sütucionalidade do
PLC nR 47/99, apensado.

PROJETO DE LEI Ni 1.292/99 - do Sr. Nicias Ribeiro 
que "regulamenta o' artigo 81 da Constituição e
estabelece normas para a eleição do Presidente e Vice
Presidente da República, no caso da vacância de
ambos os cargos e dá outras providêncj~~.

(Apensados: PL 1.888199).
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.
PARECER: pela constitucionalidade,' juridicidade e
técnica legislativa deste e do PL 1.888199, apensado e,
no mérito, pela aprovação deste, com emendas e pela
rejeição do apensado.
VISTA ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, em
17/04101. .

PROJETO DE LEI Nll 602195 - do Sr. Beto Lelis - que
"suprime o parágrafo 2Q do art. 109 da Lei nll 4.737, de
15 de julho de 1965 - Código, Eleitoral". (Apensados: PL
712195, PL 2.946/00, PL 2.947/00, PL 4.292198).
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA. .
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade;
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e
dos Pls nlls 712195, 4,292198 e 2.947/00, apensados,
nos. termos do substitutivo e pela constitucionalidade.
IÍljurldicidade, técnica legislativa e, no' mérito, pela
rejeição do PL ni 2.946/00, apensado.

, PROJETO DE LEI NIl 1.2978/99 - do Senado Federal
(PLS 174/99) • que "determina a exibição, nas peças
pu~llcitárlas veiculadas em todos os meios de
comunicação, do número de registro dos produtos
sujeitos ao regime de vigilância sanitária. alterando o
art. 23 do Decreto-Lei nIl 986, de 21 de outubro de 1969.
e o art. 58 da Lei nll 6.360, de 23 de setembro de 1976".
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. com emenda.

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE
LEI Nll 3.2428100 - que "altera dispositivos das Lei n"s
4.947, de 6 de abril de 1966. 5.868, de 12 de dezembro
de 1972, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 6.739, de
5 de dezembro de 1979, 9.393, de 19 de dezembro de
1996, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcldade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. .
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Eleitoral Gratuita, a ser veiculada mediante propaganda PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR W 63/91 •• do Sr.
ao . Vivo ou por gravação, em fitas magnéticas, nas Paudemey Avelino - que'aJt~ra dIspositivos da Lei
emissoras' retransmissoras de rádio e ou televisão nas Complementar nll 68. de 11' de iunho de 1991, que
locaUdades onde inexiste geração de imagem ou som". "dispõe sobre a composição do. Conselho de
RELATOR: Deputado ALCEU CaLLARES. Administração da Superintendências da Zona Franca de
PARECER: .pela constitucionalidade, iniuridicidade e Manaus -SUFRAMA". (Apensados: PLC92191).
faitade técnica legislativa e, no mérito. pela reielção. RELATOR: Deputado ÁTILA LINS.

PARECER: pela constitucionalIdade,' juridicidade e
técnica legislativa deste, do PLC 92191,apensado e dos
substitutivos da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público e da Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NIl 23191 • do
Senado' Federal (PLS 164189) - que "regula a
competência para. Instituição do' imPosto sobre
transmissão ·causa mortis" e doaçãc de quaisquer bens
ou direitos nas condições previstas no inciso lU do § 1D

do artigo 155 da Constituição·, .
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NR 254/98 - do
Senado Federal (PLS104/96) - que "dispõe sobre "a
presença de identificação tátil entre as características
gerais das cédulas de moeda·papel".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. .
PARECER: pela inconstitucionalidade e iFljuridicidade
deste edo Substitutivo da ComisSão de Ecorwmia,
Indústria e Comércio. .
VISTA ao Deputado André Benassi, em 1&/06/01.



TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA .

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N1I 204l99- do
Sr. Paulo Marinho· que "susta os efeitos do contidO' no
Ofício INSS/DRH nll 39, de 2200 janeirode.·1'997,·e dá
outras providências".... ... .' . ..' '.
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
PARECER: pelacoristitucionalidade, juri(ficidade e
técnica legislativa e, no mérito. pela aprovaçãli.

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DELEI Nll
2.336CI91 • que "altera dispositivos da Lei·nIl 5:869. de
11 de janeiro de 1973· Código de Processo Civil".
RELATOR: DeputadQ ROLAND LAVIGNE.

EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEINlI
4.8310/90 - que "dispõe .sobre·o funcionamento de
Banco de Olhos e dá outras providências". .
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA:' ,
PARECER: pela constitucionalidade; juridicidade til
técnica legislativa das Emendas de nRs 1, 2,.3·'e 4 epela
inconstitucionalidade da de nll 5. . " .

RECURSO NII 67/96 • dos Srs. Arnaldo Faria de Sá e
Sandra Starllng - que "recorre ela decisão da
Presidência em Questão de Ordem, ·Ievantada a
respeito da impossibilidade de votação emttimo único
do Projeto de Resolução nll 60, de 1995",:
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS.';' .' .

. PARECER: pelo não provimento.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N1I436I97· do
Sr. Padre Roque • que ·susta os efeitos' do art. 411 do
Decretonll 2.250, de 11 de junho de 1997,·.doPoder
Executivo, que dispõe sobre a vistoria em imóvel rural
destinado à reforma agrária e .dá outras providências".
(Apensados: PDL 437/97).
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER:pelalnconstitucíonalidade~,nomérito. pela
rejeição deste e do apensado, ..

. VISTA ao Deputado José Genoíno; em 05/04/01.
O Deputado José Genoíno apresentou.' -voto' em
separado, em 30/05/01, .

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NR
593/96 • do Sr. Arolde de Oliveira e outros - que
-modifica os arts. 49, 220, 222, 223 e 224' da
Constituição Federal". .
RELATOR: Deputado PAULO MARINHO.
PARECER: pela admissibilidade, cóm emendas.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N1I59/99
• do Sr. Helenildo Ribeiro' e outros • que "altera a
redação do caput do art. 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela admissibilidade, com emenda.
VISTA ao Deputado Cláudio Cajado, em 29/05/01.

PROPOSTA DE EMENDA· À CONSTITUIÇÃO. NII .
232/00 - do Poder Executivo (MSC 512/00) -.que"inclui
o § 8° ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias·.
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela admissibilidade.

RECURSO NII 5/95 -do Sr, José Genoíno - .que "recorre
da decisão da Presidência em' Questão de Ordem
acerca da constitucionalidade do parágrafo 411 do 8rt:
202. do Regimento Intemo, em face do disposto no art.
60,inciso I, da Constituição Federal,' sobre c a .
possibilidade do Relator ou a Comissão emendar a
Proposta de Emenda à Constituição. sem o apoiamento
de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos
Deputados·.
RELATOR: Deputada NEY LOPES.
PARECER: pelo não provimento.
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DISPOSICÕES ESPECIAIS RECURSO NR 6/95 • do Sr. Wilson Braga· que I~recorre

da decisão dQ Presidente em Questão c:le Ordem; a
PROpOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NIl propósito do recebimento e distribuição, para trâmite na
120/95 • do Sr. Luiz Carlos Hauly e outros· que "dá Casa,da Proposta da Emenda à Constituição nll 21, do
naval redação ao inciso XX do art. 70 da Constituição Poder Executivo. que "modifica0 sistema de
Federal". . previdência social, estabelece normas de tran.sição e dá

. RELf.TOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. outras providências".
PAR,ECER: pela admissibllidade,com Substitutivo. RELATOR: Deputado MENDES RIBEIROFILHO.-
PRdpOSTA DE EMENDA' À CONSTITUiÇÃO NII PARECER: pelo não provimento.,. '." ..

207~5 • do Sr. Feu Rosa e outros· que -dispõe sobra o RECURSO NII 63196 - do Sr. OsvaldoBi~lchl -.que
recenseamento escolar em creche e pré-escola no "recorre ao Plenário. na forma do alt 164. parágrafo. 2°,
ensino fundamental". do Regimento Interno, contra' ·a decisão de
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS. prejudicialidade do Projeto de Lei n° 1.418. de 1996,
PARECER: pela admissibilidade. que "modifica o artigo 52, parágrafo 1°, da Lei.n° 8.078,
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NII de 12 de setembro de 1990, que ~dispõe sobre a
210/95 - do Sr. José Janene e outros. que -dá nova proteção do consumidor e dá outras providências",
redação aoS artigos 28,29,32, parágrafo 311,79 e 81 da RELATOR: Deputado PAES1ANDIM..
Constituição Federal", (Apensados: PEC 130/99). PARECER: pelo não provimento.
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela admissibilidade desta, nos termos do
substiMivo, e da PEC 130/99, apensé!lda, com emenda,

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll
224/95 • do Sr. Nicias Ribeiro e outros • que -dá
autonomia funcional à Justiça Eleitoral".. (Apensados:
PEC 439/96, PEC 448197). . .
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.

'PARECER: pela admissibilidade, nos termos dI?'
substitutivo.



PROJETO DE LEI Nll 1.232199 • do Sr. Luiz Antônio
Fleury - que "modifica a redação da Lei nll 9.099, de 26
de dezembro de 1995 • Lei dos Juizados Criminais· .
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. com
emendas.
VISTA ao Deputado Lu~ Eduardo Greenhalgh, em
13/06/01.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, integrantes das Forças Annadas, das polícias federal,
técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação. civil e militar, e das guardas municipais, em empresas
VISTA ao Deputado José Antônio Almeida, em privadas de segurança". (Apensados:PL 1.209/99).
24105101. . RELATOR: Deputado LUIZ ANTÔNIO FLEURY.
O Deputado José AntOnio Almeida apresentou voto em PARECER: pela Inconstitucionalidade deste e do
'separado, em 29/05/01, apensado.

. VISTA CO~JUNTA aos Deputados lulz Eduardo
PROJETO DE LEI Nll 335195 -da Sra. Fátima Pelaes - Greenhalgh, Vicente Arruda e Zulaiê Cobra, em
que "dá nova redação ao art. 89 da Lei nll 7.210, dell 16/05/01.
de. julho de 1984 (Lei de Execução Penal), que trata das
penitenciárias. de mulheres". (Apensados: PL 1.858196,
PL 3.402197).· . .
RELATORA: Deputada ZULAI~ COBRA.

. PARECER: ~la constitucionalidade, juridlcidade técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, dos
apensados e do substitutivo da Comissão de
Seguridade Social e FamUia, com subemenda.
VISTA ao Deputado Luiz· Eduardo Greenhalgh, em
17/05/01. . ..

PROJETO DE lEI Nll 4758195 • do Sr. Ricardo Barros·
que "dispõe sobra a posição do cano de escape
(descarga) dos caminhões e ônibus". (Apensados: PL

. 3.131 /97).
RELATOR: Deputado GERSON PERES.
PARECER: pela constitucionafidade, injuridicidade e má
técnica legislativa deste e do·substitutivo da Comissão
de ~esa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e
pela cons~ucionalidade, injuridicidade e boa técnica
legislativa do PL nll 3.131197, apensado.

PROJETO DE LEI Nll715195 - da Sra. Teima de Souza
que uacrescenta artigo à Lei nll 7.716, de 05 de janeiro
de 1969, que define crimes resultantes de preconceitos
de raça ou de c;or"; (Apensados: PL 1:026/95).
RELATOR: Oeputado JOSÉ GENO{NO. .

- PARECER: pela constitucionalidade,· juridicidade,
técnica legislativa a, no mé~o, pela aprovação deste e
do Pl nll 1.026/95, apensado.
VISTA CONJUNTA aos Deputados José Roberto
Batochlo, Vicente Arruda -9 Luiz Eduardo Greenhalgh,
em 22/05/01. .

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PROJETO
DE LEI Nll 982C195 - que."acrescenta dispositivo à Lei
nll 6A94, de 07 de dezembro -de 19n, que dispõe sobre
os estágios de estudantes, alterada pela lei nll 8.859,
de 23 de março de 1994".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
PARECER: pela . constitucionalidade, juridlcldadee
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nll 1.069/95 • do Sr. Fernando
Gabeira - que "revoga os artigos 217 e 218 do Decreto
lei nll 2.848, ele 7 de dezembro de 1940 - Código Penal".
(Apensados: Pl 1~195/95).
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI·ACKEL.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldlcidade e
técnica legislativa' deste e do apensado a, no mérito,
pela aprovação deste: com emendas, e rejeição do PL
nll 1:195195, apensado.

PROJETO DE LEI NlI 242A199 • do Sr. José MaChado 
Clue -"dispõe sobre a proibição da participaçã9 de

PROJETO DE LEI Nll 1.353/99 • do Sr. Luiz AntônIo
Fleury • que "modifica a redação do art. 10 e revoga o
art. 811 da lei nll 9.034. de 3 de maio de 1995 - Lei do
Crime Organizado". (Apensados: PL 2.751/00, PL
2.858/00). .
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e
dos PLs 2.751/00 e 2.858/00, apensados, nos tennos do
Substitutivo.

PROJETO DE ftESOWÇÃO N~ 61/95 - do Sr. Padre
Roque - que "institui a Tribuna Uvre na Câmara dos
Deputados"..
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldlcldade e, no
mérito, pela rejeição.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nll 68100 . da Sra. Lúcia
Vânia· que 'dá nome ao 100 anelar do Prédio do Anexo
IV da Câmara dos Deputados'.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO.
PARECER: pela· constitucionalidade, juridicldade e
técnica legislativa, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nll 88/00 - do Sr. lnsldo
leitão e outros -que "Institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar as causas da violência
no campo no Brasil".
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidada e
técnica legislativa.

RECURSO Nll 58195 • do Sr. Duilio Pisaneschi - que
'recorre ao Plenário, na fonna do art. 164, parágrafo 211,
do Regimento Interno,· contra a decisão de
prejudicialidade do Projeto de Lei nll 567-A, de 1995,
que "dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de
noções de civismo nos estabelecimentos de ensino no
Pais'.
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pelo provimento.
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RECURSO Nll 59/96 - do Sr. Milton Temer - que "recorre
de decisão da Presidência em Questão de Ordem,
levantada acerca da definição da expressão ~lnteresse
Individuai". no art. 180,§6~, do Regimento Intemo".
RELATOR: Deputado NELSON OrOCH.
PARECER: pelo não provimento.

SEM PRAZO

OFíCIO NIl 1.444/00 • do Supremo Tribunal Federal 
que "solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 111

da Constituição Federal. para apreciar a denúncia
oferecida contra o Deputado Federal Remi· Abreu
Trinta".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO.
PARECER: pela concessão da licença.

OFíCIO NIl 2.155/00 - do Supremo Tribunal Federal •
que "solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 111

da Constituição Federal. para apreciar denúncia
oferecida contra o Deputado Federal Remi Abreu
Trinta".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO.
PARECER: pela concessão da licença.

OFíCIO NIl 2.507/00 - do Supremo Tribunal Federal·
que "solicita à Câmara dos Deputados, nos ·termos do
artigo 53, § 111, da Constituição Federal, licença para
apreciar denúncia oferecida contra o Deputado Federal
Oliveira Francisco da Silva",
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PARECER: a ser proferido.

OFíCIO NIl 391/01 • do Supremo Tribunal Federal - que
"solicita nos termos do artigo 53,§ 1!1. da Constituição
Federal, licença para apreciar denúncia oferecida contra
o Deputado Federal Eurico Angelo de Oliveira Miranda".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATQCHIO.
PARECER: pela não concessão da licença.

c .... Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRAZO CONSTITUCIONAL
(art. ~23 C/C 64, §§ 2° e 4° da CF/88)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NIl 4931OO· da
Comissão de Ciência e Tecnologia, C<lmunicação e
Informética (MSC 1439/99) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Santiago Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média. na cidade de Santiago, Estado do Rio Grande do
Sul".
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.
PARECER: pela constitucionalidade. jÚridicidade e
técnlca..legislativa,

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 559/00 • da
Comissão de Ciência e Tecnologia. Comuniçação e
Informática (MSC 120/00) • que "aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Armlnense da
Radiodifusão a executar serviço de .. radiodifusão

cornunltérla, na localidade de Senador Armino, Estado
de Minas Gerais". . .
AELATOR:Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldlcidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"751/00 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 560/00) -. que "aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão de
Careaçu a executar serviço de radiodifusão comunitária,
na localidade de Careaçu, Estado de Minas Gerailil".
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 753/00· da
.Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação ~

Informática (MSC 620/00) • que "aprova o ato que
autoriza a Associação Comunilária e de Radiodifusão
para o Desenvolvimento Artístico e Cultural Nova Onda
de Carmo do Rio Claro a executar serviço da
radiodifusão comunitária. na localidade de Carmo do Rio
Claro, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidadee
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N1l759/00 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Inloimálica (MSC 815/00) - que "aprova o ato que
é1utoriza a Associação Rádio Comunitária· de
Jaboticatubas a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Jaboticatubas. Estado de
Minas Gerais". .
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, jurídicielade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 767/00 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 832/00)- que "aprova o ato que
autoriza a Associação. Comunitária e Cultural São João
Bosco da· Região das Alterosas a· executar serviço de
radiodifusão comunitária. na localidade de Setim,
Estado de Minas Gerais'. .
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridícidade e
técnicategislaliva.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NIl 768/00 • da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 832/00) . que "aprova o ato. que
autoriza a Associação Paz e ~m a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de ltambacurl,
Estado de Minas Gerais'. .
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NIl 776/00· da
ComisSão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informálica (MSC 933/00) • que "aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Cultural Santa Bárbara.



llmho de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 20 29479

·para explorar serviço de .radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Cachoeiro do Itapemirím,
Estado do Esprrito Santo'.
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAço. .
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e

·técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N1l872/01 • da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 983/00) - que "aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária. Romiporã de
Espigão do Oeste, para a Preservação da Cultura e o
Desenvolvimento Social e Artístico - ACROMEO a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Espigão do Oeste, Estado de Rondônia'.
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.

·PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade e
..técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 676/01 • da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1068/00) • que "aprova o ato que
renova concessão à Rádio Educação Rural Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de
Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul'.
RELATOR: Deputado NELSON TRAD..
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 881/01 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1251/00) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Cultural e Comunitária
Zagga para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em . freqüência modulada, com tins exclusivamente
educativos, na cidade de Nova Serrana, Estado de
Minas Gerais'.
RELATOR:. Deputado CUSTÓDIO MATTOS.
PARECER: pela. constitucionalIdade, juridicidade e
técnica legislativa. .

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 889/01 -da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1440/00) - que "aprova o ato que
autoriza a Associação Cultural e Comunitária Prima a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
de Monte Mor, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado ZULAIÊ COBRA.
PARECER: pela. constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N1I 892101 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Infonnática (MSC 1447/00) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Fundação São Francísco para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Pedra Branca. Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 898/01 • da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Infonnática (MSC 816/00) - que "aprova o ato que
renova a concessão da Rádio Emissora Atalaia Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na localidade de Guarapuava, Estado do
Paraná".
RELATOR: Deputado ODíuo BALBINOnl.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidada e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NR 906/01 ~ da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1250/00) - que "aprova CI ato que
autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento
Cultural e Art{stico de Terra Boa a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Terra Boa,
Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NII 911/01 • da
Comissão de Ciência e· Tecnologia. Comunicação e
Infonnática (MSC 1250/00) - que "aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Amigos de Porto
Calvo a executar serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Porto Calvo. Estado de Alagoas'.
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N1l915/01 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1448/00) - que "aprova o ato que
outorga concessão à Fundação Educacional Erich Gade
para executar, pelo prazo de quinze anos. sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade

. de Caratinga, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MAnOS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade e
técnica legislativa.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NlI 1.238B/95 • do Senado Federal
(PL 69/95) - que "altera a Lei n1l 5. 809, de 10 de outubro
de 1972, que "dispõe sobre a retribuição e direitos do
pessoal civil e militar em serviço da União e dá outras
providêncIas".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade· e
técnica legislativa, com emenda.
VISTA ao Deputado Orlando Fantazzini, em 24/05/01 ..

PROJETO DE LEI NR 2.589/00 - do Sr. Edison Andrino
que "altera o disposto no parágrafó único do art: 541 do
Código de Processo Civil· Lei n° 5.869, de 11 de ·janeiro
de 1973, para admitir as decisões disponíveis em mídia
eletrônica, inclusive na Internet, entre as suscetíveis de
prova de divergência jurisprudencial, para os fins do art.
105, 111, atrnea ·c· da Constituição Federal". : .
RELATOR; Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos
termos do substitutivo.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NlI 4.676A190 • do Sr. Paulo Paim •
que "dispõe sobre a capacidade civil do maior de 16
(dezesseis) anos e menor de 18 (dezoito) anos para o
fim especrtico de movimentação dos depósitos em
Caderneta de Poupança".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade,· jurtdicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos
termos Substitutivo.
VISTA ao Deputado Marcos Rolim, em 24Í04lO1.

PROJETO DE LEI NIl 2.915A/92 - do Sr. Jaques
Wagner • que "autoriza entidades filantrópicas que
menciona a explorar loteria de números e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARE(;ER: pela !njuridicidade deste; pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do
substitutivo da Comissão de Seguridade Social e
Família, nos termos do substitutivo; e pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da
emendada Comissão de Finanças e Tributação, com
subemenda.

PROJETO DE LEI NII 3.272A192 • do Sr. Giovanni
Queiroz - que "altera o art. 8 da Lei 5.197, de 3 de
janeiro de 1967. que dispõe sobre a proteção à fauna e
dá outras providências". (Apensados: PL 430/95, PL
4.490/94).
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, e dos
apensados, nos tennos dos substitutivos.

.PROJETO DE LEI NU 3.613A193 • do Sr. carlos Nelson·
que "estabelece data mensal para pagamento dos
proventos de aposentadoria e pensão que especifica".
(Apensados: PL 531/99, PL 1.600/96, Pl 1.964/96, PL
2.529/96, PL 3.407/97, PL 3.792/97, PL 3.868197, PL
3.953/97, PL 3.986/97).
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, dos apensados e do
substitutivo da Comissão de Seguridade Social e
Família.

PROJETO DE LEI NII 4.731A194· do Sr. Aldo Rebelo
que "regulamenta a profissão de Tecn610go e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela constitucionalidade, jl&ridicidade e
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão
de Trabalho, Administração e Serviço Público, com
emenda e subemenda.

PROJETO DE LEI NII 56A195 • da Sra. Rita Camata 
que "altera o artigo 14 do Decreto-Lei nU 58, de 10 de

dezembro de 1937, que "dispõe sobre o loteamento e li
venda de terrenos para pagamento em prestações".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste,
nos termos do substitutivo, e pela constitucionalidade,'
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição do Substitutivo da Comissão. de
Desenvolvimento, Urbano e Interior..

PROJETO DE LEI NU 223/95 •. do Sr. Fernando Ferro e
outros 7 - que "estabelece critérios para as liberaçõeS,
pela Secretaria do Tesouro Nacional, dos valores
destinados aos Fundos Constitucionais de

. Financiamento do Norte-FNO, do Nordeste-FNE e do
Centro-C>este-FCO". (Apensados: PL 378195, PL
784195, PL 930/95).
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e dos PLS
nlls 378/95 e 784/95, apensados; e pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do
PL nU 930/95, apensado, e das duas emendas da
Comissão de Finanças e Tributação, nos tennos do
substitutivo. .
VISTA ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, em
16/05/01.

PROJETO DE LEI NU 3598195 - do Sr. Feu Rosa· que
"determina que os órgãos. da Administração Pública
Direta e Indireta divulguem, por intennédio do programa
radiofônico "Voz do Brasil", todas asliberaçÕ8s de
recursos para os Estados e Municfpios".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade E3
técnica legislativa deste, com emenda, e das Emendás.
da Comissão de Trabalho de Adminislração e serviço
Público.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Femando Coruja.
Aldir Cabral e Osmar Serragllo, em 29/05/01. .
O Deputado Aldir Cabral apresentou voto em separado,
em 31/05/01.

PROJETO DE LEI NII 3B5A195 -do Sr. Agnelo Queiroz 
que "altera a redação do artigo 311 da lei n1l 3:207, de 1B
de julho de 1957, que "regulamenta as atividades doS
empregados vendedores, viajantes OI.! pracistas",
RELATOR: Deputado DR ROSINHA;
PARECER: pela constitucionalidade, jurdicídade e
técnica legislativa, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI NU 466B/95 • do Sr. Vic Pires Franco
• que "determina a prestaçáo dos serviços concedidos
de transporte rodoviário de passageiros e .dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade e
técnica legislativa deste, com emendas,· e do
Substitutivo da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, com subemendas.
VISTA ao Deputado Ricardo Ferraço. em 15/05/01.

PROJETO DE LEI NII 526A195 • do Sr. Feu Rosa - que
"assegura ao Idoso com oitenta anos de Idade, em
estado de carência, o benefício que especifica'.
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providências', relativos· à

PROJETO DE LEI NQ 1.2n/95 • do Sr. Nilmário Miranda
- que 'acrescenta dispositivo à parte geral· do Código
Penal, relatívo às circunstâncias agravantes',
(Apensados: PL 1.474/96).
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade.
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e
do apensado. nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI NII 3.250N97 • do Sr. Serafim
Venzon • que "dispõe sobre a antecipação de

PROJETO DE LEI NII 2.786N97 • do Sr. Edison Andrlno
• que 'dispõe sobre a determinação da base de cálculo
do imposto de renda e da contribuição social sobre o.
lucro das pessoas jurldicas que se dedicam a atividades
sazonais',
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI NlI 1.130N95 • do Sr. Feu Rosa· que
'dispõe sobre a liberação da contribuição do Técnico de
Administração nos casos que menciona".
RELATOR: Deputado CORIOlANO SALES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade fi
técnica legislativa deste{ com emenda, e do substitutivo
da .Comissão de Trabalho, Administração e Serviço
Público.

PROJETO DE LEI NII 1.1 06N95 . do Sr. Arlindo
Chinag/ia • que 'altera a redação do artigo 459 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto·/ei n° 5.452. de 1° de maio de 1943".
(Apensados: PL 3.413/97, PL4,196198),
RELATOR: Deputado MURILO DOMINGOS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade e
técnIca legislativa deste e dos apensados, nos termos
dos substitutivos..

PROJETO DE LEI NII 910B/95 • da Sra. Rita Camata
que 'dispõe sobre a Interrupção no fomecimento de
água por falta de pagamento, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOfNO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI NII 905B195· do Sr. Max Rosenmann
• que 'dispõe sobre o processo de abate de animais
destinados ao consumo edá outraSprovidênclasa

•

RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade. juridlcidade e
técnica legislativa, com emendas.
VISTA ao Deputado José Roberto Batochio, em
27/06/00.

PROJETO DE lEI Nll B72AJ95 • do Sr. Nelson Trad •
que 'altera dispositivos da Lei nll 8.069, de 13 de julho
de 1990, que "dispõe sobre o Estatuto da Criança e do

PROJETO DE LEI NlI 713N95 • do Sr. Ricardo Gomyde
• que 'estabelece exigências para a· obtenção ou
renovação da Carteira Nacional de Habilitação',
RELATOR: Deputado ARY KARA.
PARECER: . pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, nos tennos do substitutivo.

PROJETO DE LEI NII 765B195 • do Sr. Julio Redecker •
que 'acrescenta parágrafo ao artigo 71 do Decreto-Lei
nll 37, de 18 de novembro de 1996, que 'dispõe sobre o
Imposto .de Importação, reorganiza os serviços
aduaneiros e dã outras providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS.
PARECER:' pela constitucionalidade, juridicídade e
técnica legislativa deste. do Substitutivo da Comissão de
Economia. Indústria e Comércio. com .emenda e
subemendas.

PROJETO DE LEI NQ 703N95 - do Sr. Celso
Russomanno - que 'altera o artigo 106 de Lei nIl 8.078.
de 11 de setembro de 1990 • Código de Proteção e
Defesa do Consumidor".
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicidade e
técnica legislativa.
VISTA CONJUNTA·aos Deputados Femando Coruja e
Geovan Freitas, em 05/06101.

PROJETO DE LEI NlI 616196 • do Sr. Valdemar Costa
Neto •. que 'dispõe sobre a criação de um selo único.
válido em todo o País. com Intuito de garantir acesso
privilegiado aos portadores de deficiências físicas'.
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS.
PARECER: pela constituciOnalidade. juridicidade e
técnica legislativa deste e do substitutivo da Comissão
de Defesa do Consumidor, Melo Ambiente e Minorias.
com emendas e subemendas.
VISTA ao Deputado Fernando Coruja. em 29/05/01.

PROJETO DE LEI NlI 592BJ95 • do Sr. Rita Camata •
que "lntrocJuz alterações no artigo 396 da Consolidação
das Leis do Trabalho· CLT'. .
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela· constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de
Seguridade Social e famflla, com Substitutivo.

RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES. Adolescente e dá outras
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicidade e adoção intemacinaJ'.
técnica legislativa, nos termos do substitutivo. RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.

PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e
das emendas da Comissão de .Trabalho. de
Administração e Serviço Público, nos termos do
Substitutivo.

PROJETO DE LEI NII 5nN95 - do Sr. Edinho Araujo·
que 'permite a reversão de aposentadorias, nos casos
que especifica',
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES..
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do
Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e
Familia, com subemendas.
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AVISOS

PROJETO DE LEI N° 3.782100 - do Sr. Josá Chave~ •
que ·denomina ·Hospital Professor Romero Marques" o.
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de
Pernambuco· UrP:PE"..
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA.
PARECER: pela· constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto.·

PROJETO DE LEI N° 4.827198 - da Sra Zulaiê Cobra 
que "institucionaliza e disciplina a mediação, com
método de prevenção e solução consensual de
conflitos".
RELATOR; Deputado IÉDIO ROSA.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

comemoração de feriado e dá outras providências". RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
(Apensados: PL 3.279/97, PL 3.314197, PL3.346197, PL PARECER: pela constitucionalidade, jurídicidade e
3.374197, PL 3.427197, PL 3.430/97,PL 3.448197, PL técnica legislativa.
3.505/97, PL 3.514197, PL 3.744/97).
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidad9,má
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeiçáo deste e dos
apensados. . .

PROJETO DE LEI N° 842/99 - do Sr. Paulo Marinh() ~

Clue "acrescenta artigo e parágrafo único à Lei 6.015,de
31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os Registros
Públicos, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa e, no mérito pela aprovação:

PROJETO DE LEI N° 1.429/99 - do Sr. Osvaldo Biolchi •
que 'dispõe scbre a regularização fiscal e documental
de vefculos usados de fabricação estrangeira,
importados ao amparo de liminares concedidas em
mandado de segurança·.
.RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade· e
técnica legislativa. .

PROJETO DE LEI NQ 1.887/99 - do SI', Edison Andrino e
outros " que "possibilita o exame toxicológlco em
alunos·. .
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade e

.técnica legislativa, com emenda.· .

PROJETO DE LEI NQ 2.755/00· do Sr: Olavo Calheiros
-que "altera a redação do art. ·148 da lei nO 9.503, de
23 de setembro de 1997, permitindo a médicos
particulares ou conveniados a planos de saúde
aplicarem os exames de aptidão física e mental para .
obtenção ou renovação do documento de habilitação".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de
Viação e Transportes.
VISTA ao Deputado luiz Eduardo Greenhal9h, em
30/05/01. .

PROJETO DE LEI N° 2.958A100 -. do Sr.· Nelson
Proença - que "institui o .Programa Voluntário de
Vacinação - PVV, e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI NR 3.395NOO - do 3r. Raimundo
Gomes de Matos - que "autoriza doação de imóvel de
propriedade do Instituto Nacional do Seguro Social',

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5SESSÕe:S)

Decurso: 1a Sessão
Última Sessão: 26/06/01

. Projetos de lei (art.119, I e § 1°)

A • Da Análise da. Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito: .

PROJETO DE LEI N° 1.504-A/96 : do Senhor Edson
Ezequiel - que ·Possibilita à população carente, a
utilização do exame de pareamento cromossônico
(ADN), em casos de investigação de paternidade e dá
outras providências". (Apensados os PL 1.542/96, PL
1.780196, PL 2.095196 e PL 2.496196)
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO

PROJETO. DE LEI NR 3.834/00 - do Senhor Glycon
Terra Pinto - que "altera o art. 267 da Lei nQ 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro·,
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA

PROJETO DE LEI N° 3.940/00 • dó Senhor· Ricardo
Flúza - que "dá nova redação aos artigos 619.652. 737,
738 e 739 da lei nO 5.869. de 11 de janeiro de 1973,
que "institui O Código de Processo Civil"·.
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

PROJETO DE LEI N2· 4.61 0/01 - do Senhor Iara
Bernardi • que ·dispõe sobre a linguagem inclusiva na
legislação e documentos oficiais". .
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM

PROJETO DE LEI N2 4.611/01 • do Senhor Valdemar
Costa Neto - que "dispõe sobre a criação do rito sumário
no deslinde de proc~ssos cfveis e penais contra os
titulares dos executivos·· e legislativos municipal,
estadual e federal, quando já sentenciados em primeira
instânéia". .
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO



PROJETO DE LEI NQ 3.809/00 - do Senhor Max Mauro 
que "inclui as pequenas centrais hidrelétricas • PCH na
prática do conceito de energia assegurada, e dá outras
provldências~.
RELATOR: Deputado LUIZ ANTÔNIO FLEUAY

PROJETO DE LEI ND 4.106/01 • do Senhor José Cartas
Coutinho - que "adiciona dispositivo à Lei nD9.934, de
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da eduC89ão nacional".
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAM

PROJETO DE LEI NQ 2.411/00 • do Senhor Marcos
Cintra - que "dispõe sobre multas tributárias".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI NQ 3.429-NOO - do Senado Federal
(PLS 659/99) • que "altera a Lei nD,5.917, de 10 de
setembro de 1973, para incluir trecho da rodovia Ro
133 na Relação Descritiva das Rodovias do' Sistema
Rodoviário Nacional".
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO'

PROJETO DE LEI Nll 3.493100 • do Senado Federal
(PLS 354/99) • que "institui o Dia Nacional de Luta
contra Queimaduras".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI Nll 3.534/00 • do Senhor Ronaldo
Vasconcellos - que "determina que as legendas das
placas de sinalização nas rodovias federais seJam
expressas nos idiomas português e espanhol". .
RELATOR: Deputado ALDO RABElO

PROJETO, DE LEI Nll 3.588/00 ~ do Senhor Bispo
~anderVal • que "dispõe sobre a colocação de placaS
.nfonnativas nas rodovias que forem objeto de
delegação ou concessão e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALDO RABElO

PROJETO DE LEI ND 3.617-A/OO - do senhor Bispo
Wanderval • que "dispõe sobre a afixação de cartaz
infonnativo a respeito da carta social nas agências da
empresa concessionária dos serviços postais". '
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR

PROJETO DE LEI NQ 3.694/00 • do Senhor Pompeo de
Mattos - que "estabelece controle e. fiscalização do
desmonte de carros e motocicletas pelas oficinas
denominadas de ferro velho, na forma que indica e dá
outras providências". (Apensado o PL 4.064/01)
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI NQ 3.781/00 • do Senhor Dr. Hélio·
que "institui o Dia do Internauta".
RELATORA: Deputada ZULAI~COBRA

PROJETO DE LEI NQ 3.055/00 • do Senhor Bispo
WandelVal • que "altera a Lei nll 9.610, de 19 de
!evereiro de 1998, para incluir, na categoria de
Intérpretes ou executantes, os dubladores·. '
RELATOR: Deputado OSMAR SEAAAGLIO

PROJETO DE LEI ND 4.103·N98 • do Senhor José
Pimentel • que, 'dlspõe sobre a comprovação da
quitação de tributos de contribuições federais e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PROJETO DE LEI Nll 465-A/99 • do Senhor Geraldo
Magela • que "inclui inciso no Art. 20 da Lei nD8.036, de
11 de maio de 1990, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI Nl! 589-8/99 • do Senhor Agnelo
Queiroz· que "dispõe sobre a gratuidade do transporte
aéreo de órgãos, tecidos e partes do corpo humano
para fins de transplante e dá outras providências".' .
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI NQ 1.459/99 - do Senhor Luiz
Blttencourt • que "dispõe sobre a gratuidade do
transporte aéreo de órgãos, tecidos e partes do corpo
humano para fins de' transplante e dá .outras
providências". . ,
RELATOR: Deputado GERSON PERES

PROJETO DE LEI Nll 2.372-A/00 • do Senhor Jandira
feghali • que "dispõe sobre o afastamento cautelar do
agressor da habitação familiar"..' ,
RELATORA: Deputada ZULAI~ COBRA

PROJETO DE LEI ND 2.442100 • do Senhor Gilmar
Machado • que ·altera os dispositivos da Lei nQ4.024,
de 20 de dezembro de 1961 e dá outras providências~. "
RELATOR: Deputado NEY LOPES .

PROJETO DE lEI NQ 2.711100 - do, Senhor Milton
Temer - que "dispõe sobre a Incidência do imposto de
renda sobre rendimentos pagos em ~umprimento de
decisão judicial". .
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES '

PROJETO DE lEI ND 2.966/00 -do Senhor· Rainel
Barbosa - que "denomina a subestação de energia
elétrica do Unhão Norte-Sul da Eletronorte, situada no
Municlpio de Miracema do Tocantins, de "subestação
Delfino Araújo Macedo·. .
RELATOR: Deputado fREIRE JUNIOt:l

PROJETO DE LEI ND 4.915-N95 - do Senhor Lujz
Cartos Hauly - que "regulariza a situação fiscal de
aparelhos, equipamentos' e acessórios eletrônicos
estrangeiros, nas condições que estabelece".
RELATOR Deputado ROLAND LAVIGNE
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B - Da Análise da Constitucionalidade e PROJETO DE LEI NQ 3.335/00 • do Senhor Edinho Bel
Juridicidade (art 54, I): - que "altera a redação do art. 329, da Lei nD9.603. de

23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro·. '
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
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Decurso: 58 Sessão
Última Sessão: 20/06/01

Projetos de Lei (art.119, i e § 1°)

A • Oa Análise da Constitucionalidade e
Jurldicidade(art. 54,1):

PROJETO DE LEI N" 495/95 .;. do Sr.Pauderney
Avelino - que "dispõe sobre a comercialização, por
remessas postais, de bens de origem estrangeira,
adquiridos sob o regime aduaneiro especial da Zona
Franca de Manaus·.
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO

PROJETO DE LEI NIl 1.208/95....; Sr. Valdir Colalto - que
"dispõe sobre a inserção, em todos os programas das
emissoras de radiodifusão de sons e imagens, de um
quadro sobreposto, onde um especialista fará
simultaneamente a tradução das falas para a linguagem
das mãos". (Apensado ao PL 4.326C/93)
RELATOR: Deputado RICARDO RlaUE

PROJETO DE LEI N° 3.050/97 - do Sr. Padre Roque 
que "acrescenta dois §§ ao art. 30. Da Lei nll 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO

PROJETO DE LEI N" 4.031-N97 - do Sr. Paulo Paim 
que "altera dispOsitivo do art. 103 da Lei n" 8.213, de 24
de julho de 1991, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO '

PROJETO DE LEI N" 4.051/98 - do Sr. Cláudio
Chaves - que "dispõe sobre a tributação simplificada
para a cobrança do imposto de importação incidente
sobre bens contidos em remessas postais procedentes
da Zona Franca de Manaus·.
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO

PROJETO DE LEI N" 3.478-AlOO - do Sr. C/ementino
Coelho - que "altera a Lei nll 9.279, de 14 de maio de
1996, que regula direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial, permitindo doação de produtos
apreendidos por infração ao direito de marca". '
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO

PROJETO DE LEI N" 3.572/00 - do Sr. Jair Bolsonaro 
que "acrescenta dispositivo à Lei n" 9.279, de 14 de
maio de 1996, que regula direito e obrigações relativos à
propriedade industrial".
AELATOA: Deputado RICARDO FERRAÇO

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBEMO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSAo.

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito:

Junho de 2001

PROJETO DE LEI N° 1:834/96 - dá S~a. Laura Cameiro
- que "modifica a redação do artigo 290 da Lei n" 6.15,
de 31 de dezembro·c1e 1973, ,que -dispõe .~obre os
Registros Públicos e dá outras providências·, alterada
pela Lei n" 6.941, de 14 de setembro del9B1·~

RELATOR: Deputado GERSON PERES
. . ,.

PROJETO DE LEI· Nll 3.792/00 - do. Sr. José Carlos
Coutinho - que "elimina documento à habilitação para
casamento, dispensando a publicação· dos respectiVos
proclamas pela imprensa, e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado LÉO ALCANTARA ..' ..

B - Da AnáUse da Constituciona\ldade e
Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI Nll 3.288/00 - do Sr. De Velasco 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de tradução para a
Ilngua portuguesa de indicativos e outros escritos em
língua estrangeira e dá outras providências-o .
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

, .

MINORIAS

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 08, Anexo 11
Horario: 9h

A - Requerimentos:

Dos Srs. Fernando Gabeira e Luciano Zica • que 'f9qlJer
a realização de audiência pública com o Ministro do
Meio Ambiente, o Presidente do IBAMA e o Secretario
Executivo do MMA,· para ,. prestaremescla~ecimentos
sobre os procedimentos adotados em relação ao
acidente da Plataforma P-36, da Petrobrás.'

Dos Srs. Régls Cavalcante e .Rubens Búeno- que
'propõe, nos termos doalt. 29, 11 do Regimento Intemo;
a constituição de subcomissão especial para
acompanhar o prOCesso de análise e discussão, dos
Estudos de Impacto Ambiental e de· seu respectivo
Relatório de ImpaetoAmbiental nos Estados (ElA
RIMA), com a finalidade de promover atra,nsposição
das águas do Rio São Francisco, an,camlnhado pelo
Govemo Federal" . , .

Da Sra. Vanessa Grazziotin • que "Requera formação
de Subcomissão Especial para tratar da questão da
Política de Assistência Farmac~utica.· . ' . ' .

00 Sr. Fernando Gabeira - que "requer a re~lização dá
audiência pública conjunta com a Comissão de Direitos
Humanos para exibição do documentário. que tratada
situação dos carvoeiros no Brasil.• .
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Do Sr. MarçaJ Filho· que "requer o encaminhamento ao
Ministro· da· Justiça de pedido de instauração de
processO· administrativo pela secretaria de Direito
Ec'onõmico para apuração de práticas abusivas nos
reajustes dos preços de vefculos novos, nos termos do
§ 211 do art 30, da Lei nll 8.864/94."

Do Sr. Bàdu Picanço • que "requer a realização de
reúnião de audiência pública. com a presença do
Presidente da TELEMAR Pará/Amapá, a fim de prestar
esclarecimentos sobre a. demissão em massa de
funcionários promovida· pela empresa e a queda na
qualidade dos serviços de telecomunicações; prestados
a seus usuárioS."

Do Sr. Sa/allel Carvalho - que 'requer a realização de
Audiência ~ública para.· discussão dos impactos
amb.ientais das várias modalidades de geração de
energia efétrica, tendo cQITIO expositores representantes
dos Ministérios do Meio Ambiente, de Minas e Energia e
Ciência e Tecnologia. ' . . .

-Da Sra. Vane~a Grazziotin • que "requer a realização
de reunião de audiência pública para debater as
questões. pertlnentesao Patrimônio Genético e ao
acesso dos Recursos Genéticos, com a presença de
representantes dos Instiiutos de Ensino de Pesquísas

. da Amazônia, das Universidades Públicas e do
Ministério do Meio Ambiente.n

Da Sra. Vanessa Grazziotin - que "requer a realização
de reunião de audiência pública para debater questões
acerca da. Polftica de Assistência Farmacêutica, Lei de
Patentes e Medicamentos Genéricos, com a presença
de· representantes dos Laboratórios Farmacêuticos
Nacionais-ALANAC, da Associação dos laboratórios
Oficiais .do Brasi/·ALFOB, da Federação Nacional de
Farmácia-FENAFAR, do Conselho Federal de Farmácia
CFF e· da Agência Nacional de Vigilância Sanitária·
ANVISA."

Do Sr. Femando Gabeira • que 'requer a realização de
reunião· de audiência pública para discutir
irregularidades ambientais, imobiliárias e desrespeito à
cidadania .poHticano Arquipélago de Femando de
Noronha/PE, sendo convidados os senhores José
Maurício, Barbosa da Silva, Presidente da Assembléia
Popular Noronhense; Domício Alves, Assessor Técnico
da Assembléia Popular Noronhense; Sérgio Salles,
Administrador Geral de Femando de Noronha; José
Galdêncio, ..Chefe' do· Parque Nacional Marinho de
Femando de Noronha; Carlos Alberto Flor e Ernande
José de Souza, Conselheiros Distritais; José de
Anchieta, .Superintendente do IBAMAlPE;Marcos
Antônio da·Silva Costa, Paulo Gustavo Guedes Fontes e
luciana Marcelino Martins, Procuradores Federais;
Mareelos Mesel, da Sociedade Nordestina de Ecologia;
e representantes do Ministério do Meio Ambiente, do
IBAMA, da . Secretaria do Patrimônio da União e da
Comissão ,. de . Desestatização do Ministério do
Orçamento e Gestão."

Do Sr. Ricardo Izar - que 'requer seja expedido Oficio à
febraban e às instituições bancárias que menciona,
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com cópias para a Secreta.ria de Direito Econômico,
Procuradoria-Geral da República, Superior Tribunal de
Justiça, Supremo Tribunal Federal, bem como·
solicitação de ação da Promotoria Pública dos Direitos
do Cidadão do Ministério Público. Federal e dos
Ministérios Públicos Estaduais, referente a restrições
cadastrais a acionistas de empresas."

Do Sr. Celso Russomanno • que 'requer o
encaminhamento ao Tribunal de Contas da União de
pedido de realização de auditoria na FUNAI em São
Paulo.."

Da Sra. Vanessa Grazziotin - que "requer a lealização
de reunião de audiência pública para debater as
Questões pertinentes ao acordo TRIPS da Organização
Mundial do Comércio, referente às patentes de invenção
de produtos farmacêuticos e qufmicos, com
representantes do Ministério das Relações Exteriores,
Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, além dos representantes
da ALANAC, IDEC e Federação dos Farmacêuticos.'

Do Sr. João Coser, TUden Santiago e Outros - que
"requer a realização de reunião de audiência pública'
com a presença dos senhores Clóvis Sordini Rassi,
Diretor da Thotham Mineradora S/A, Ou seu
representante técnico; Humberto Candeia Cavalcanti,
Diretor de Controle Ambiental do IBAMA; Luiz Henrique
F. Fabris, peja Secretaria de Meio Ambiente do Espírito
Santo; o Presidente da Fundação Nacional do Indio;
Lauro Marins, como representante da. comunidade
indfgena; Sebastião Ribeiro Filho, advogado especialista
em Direito Ambiental e André Ruschi, biólogo, a fim de
prestarem esclarecimentos sobre os impactos
ambientais da exploração. de calcáreo biogênico de
algas caJcáreas em Santa Cruz, no Município de
Aracruz, no Estado do Espirito Santo."

Dos Srs. Celso Russomanno e Ricarte. de Freitas - que
"requer a realização de audiência pública para debater
os critérios que estão sendo adotados pelas
seguradoras, nos casos de seguros de veiculos
automotores; em relação á definição do perfil dos
segurados, fator este. que está sendo utilizado na
composição para detenninaro valor do seguro e da
cobertura que terão direito, bem como sobre a
·destinação dos recursos provenientes da arrecadação
do Seguro Obrigatório-DPVAT e a demora da liqüidação
de sinistros, com a participação de representantes da
Federação das Empresas de Seguros Privados
FENASEG, da Superintendência de Seguros Privados
do Ministério da Fazenda·SUSEP, e outras entidades
ligadas ao setor e de defesa da consumidor.·

Do Sr. Fernando Gabeira- que "requer a realização de
audiência pública com o Presidente da Agência
Nacional de Petróleo, David Zylbers:ztajn. o Secretário
de Meio Ambiente do Município de Búzios, Mauro
Temer. e representante do IBAMA, para discutir a
exploração de petróleo no litoral do município de
Armação de Búzios, Rio de Janeiro."
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Do Sr. Celso Russomannc;- que Mrequera convocação
dos Membros que compõe (; Conselho Administrativo de
Defesa; Econômica (CADE),. do Ministério da Justiça,
para prestarem esclarecimentós referentes à suposta
irregularidade na participação elas Empresas Estaleiros
Ilha S.A (EISA) e Marítima Petróleo e Engenharia Uda.
em licitação da Petrobrás em 1997, conforme matéria
pubHcada no jornal Gazeta Mercantil; de.06.06.2001.·

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA ..

PROJETO DE LEI N° 2.885/00 ~ do Sr. Régis
Cavalcante - que ·altera a Lei nll 9.605. da 12 de
fevereiro de 1998. que 'dispõe sobre as sanções penais
e administrativas derivadas de condutas e atividades
lesivas'ao meio ambiente. e dá outras providências',·
RELATOR: Deputado PAULO BALTAZAR
PARECER: favoravel
VISTA ao Deputado Manoel Vitório, em 13112/00

C - Proposições Sujeitas à Apreciação das
Comissões - Art. 24, 11:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NII 794-Al95 - do Sr. Nicias Ribeiro 
que ·dá nova redação ao artigo 111 do Decreto nIl 73;684;
de 19 de fevereiro de 1974, que 'cria a Floresta Nacional
do Tapajós. e dá outras providências'.· (Apensado: PL
939/95)
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA
PARECER: favorável a este e ao PL 939/95, apensado,
com adoção do substitutivo da CAPR

PROJETO DE LEI NIl.4.074-Al98 - do Sr. Chico da
Princesa - que ·Cüspõesobre a publicidade dos serviços
de valor adicionado prestados mediante o uso da rede
pública de telecomunicações.· . .
RELATOR: Deputàdo PAULO GOUV~A .
PARECER: favorável, com adoção da emenda da CSSF
VISTA Concedida aC) Deputado João Paulo, em
28/03101 ..

PROJETO DE LEI NIl 1.912199 - do Sr. José Ronaldo 
que "modifica a Lei nll 9.472, de 16 de julho de 1997.
determinando idêntica tarifa para serviços similares
prestados através de telefonia fixa e telefonia móvel,"
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA
PARECER: favoravel
VISTA concedida ao Deputado Arlindo Chinaglia, em
04/10/00.

PROJETO DE LEI NII 3.008/00 - do Sr. Luciano Pizzatlo
- que "altera o parágrafo único do artigo 42, da lei nll

8.078, de 11 da setembro de 1990.· -
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA
PARECER: favorável, com substitutivo..

PROJETO DE LEI NII 1.628-Al96 - da Sra. Fátima
Pelaes - que ·deflne a Polftlca Florestal para a
Amazônia Brasileira e dá outras providencias.·
(Apensados: PL 680/99 e PL 687199)
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
PARECER: contrário a este e aos PL's 680/99 e 687199,
apensados,

PROJETO DE LEI NII 1.898/99 - do Sr. Luiz Bittencoul1 •
que ·assegura informação prévia sobre chances de
premiação em sorteio,· .. . - .
RELATOR: Deputado MANOEL VITÓRIO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NIl 1.927/99 - do Sr; Max Rosenmann
• que ·definea Política Nacional de Turismo e dá oútras
providências: . .
RELATOR: Deputado Ronaldo Vasconcellos
PARECER: favorável
VISTA concedida ao. Deputado Luciano PJzzatto, em
06/12/00 .

PROJETO DE LEI NII 2.654/00 - do Sr. Hélio Costa ~
que "\nst\\ui w.anção do Imposto· sobre P,odutol$
Industrializados (IPI) nas aquisições de ambulâncias;
furgões, camionetas, caminhões. tratores._ máquinas 8
equipamentOs rodoviários, feitas por municfpioS que
trabalhem com reciclagem de fixo.• - . .
RELATOR: Deputado BADU PICANÇO
PARECER: favorável, com emendas.

PROJETO DE LEI NII 3.142/00 - da Sra. Ma.rinha Raupp
- que "dispõe sobra o percentual mínimo de recul'S()S
destinados para a educação índígana: .. -
RELATOR: Deputado BADU PICANÇO
PARECER: favoravel, com substitutivo.

PROJETO DE lEI Ng 3.187/00· do Sr. José fndio -qué
uprolbe a venda no país de produtos farmacêuticos
denominados 'fortificante, tônico, complemento de ferro
e fósforo, estimulante do apetite e crescimento,
energético ou similares'. destinados ao uso Infantil. que
contenham álcool em sua fórmula'." .
RELATOR: Deputado SAlATIEL CARVALHO
PARECER: favorával

PROJETO DE LEI NII. 3.581/00 - da Sra. Almerindade
Carvalho - que ·alteraa LeiS.9a7, de 13de fevereiro de
1995, e a Lei 9.472, de 16 de julho de 1997.·
RElATOR: Deputado MANOEL VITÓRIO
PARECER: favorável

PROJETO DE lEI NR 3.626/00 - do Sr. Francisco Garcia
• que "obriga os.hotéis destinados ao turismo ecológico
a apresentar ao órgão competente do Poder Executivo
Federl:il projeto de tratamento de resfduos orgânicos. ~
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA
PARECER: favorável, com emenda
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.....COMISSÃO DE ECONOMIA,, ,
INDUSTRIA ECOMERCIO

REUNIÃO ORDINÁRIA

local: Plenário 5, Anexo 11
Horário:9h

A - Requerimentos:

Do Sr. Marcos Cintra - que "requer. nos termos do art.
109, 11I, do Regimento Interno, que este colegiado
encaminhe à Mesa Projeto de Resolução que modifica o
inciso VI do alI. 32 do Regimento Intemo, ·.ncluindo a
palavra 'Serviços' na denominação deste órgão técnico,
que· passa à denominar-se Comissão de Economia,
Indústria, Comércio e Serviços."

Do Sr. Marcos Cintra • que "propõe a realização de
audiência pública para discutir a formação de cartel e a
manipulação de preços por parte das grandes indústrias
de suco·de laranja, com a presença de representantes
das empresas CUTRALE - Suco Cítrico Cutrale LIda;
CITROSUCO - Citrosuco Paulista; COIMBRA - Coimbra
Frutesp S/A; CARGIL - Cargil Citrus Ltda; CITROVITA·
Grupo Votorantim; o Professor José Graziano da Silva,
especialista em· economia agrícola do Instituto de
Economia da UNICAMP; representantes da Sociedade
Rural Brasileira; da Associação Comercial Industrial e
Agropecuária Tabatinga; do Sindicato Rural de Itápolis;
da Associação Brasileira de Citricultores; da Secretaria
de Direito Econômico, do Ministério da Justiça; da
Frente Parlamentar em Defesa da Citricultura; do
Sindicato Rural do Vale do Rio Doce e do Deputado
Celso Russomano, autor de requerimento encaminhado
aoCADE."· .

Do Sr. Marcos Cintra - que 'propõe a realização de
SEMINÁRIO para discutir politlca comercial externa e
políticas de defesa da concorrência, com a presença do
Presidente do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica -CADE; da Secretária de Comércio Exterior
- SECEX; do Secretário-Executivo da· Câmara de
Comércio Exterior CAMEX; do Diretor do
Departamento de Defesa Comercial - DECOM;do
Secretário de Acompanhamento Econômico - SEAE; do
Secretário de Direito Econômico • SOE. e outroS
especialistas. '

00 Sr. Marcos Clntra - que ·propõe a realização de
audiência pública com a presença de jomalistas.da área
econômica dos periódicos Valor Econômico, O Globo,
Gazeta Mercantil, Folha de São Paulo, ~ Estado de São
Paulo e outros, para discutir a cobertura econômica no
âmbito do Poder Legislativo por parte destes veículos de
comunicação. '

Do Sr. Aloizio Mercadante . que 'requer. nos termos da
cláusula 2D do Convênio 2000/022.0. firmado entre o
CADE e a Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, o envio dos relatórios, das atas, das sínteses
das decisões e dos acórdãos dos julgamentos

referentes aos processos de concorrência e fusão das
empresas AMBEV, DIRECT TV e à Privatlzação da
Companhia Vale do Rio Doce.'

Do Sr. Givafdo Carlmbão - que "propõe a realização de
audiência pública para discutir novas formas de geração
de energia elétrica, com a presença de representantes
do Sindicatp dos Produtores de Açúcar e Álcool de
Alagoas; da Câmara de Gestão da Crise de Energia,·do
Ministério das Minas e Energia; das Secretarias de
Ciência e Tecnologia e da Indústria e Comércio de
Alagoas; da Gás de Alagoas S.A.; da Associação dos
Municípios de Alagoas e de professores de Engenharia
Elétrica da Universidade Federal de Alagoas."

B - Proposições Suj~itas· à Apreciação do
Plenário:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 951/01 • da
CREDN - (MSC 661/00) • que "Aprova o texto do XXI
Protocolo Adicional de Complementação Econômica nll

35, celebrado entre os Governos dos Estados Partes do
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e o Governo da
República do Chile, assinado em 19 de outubro de
1999." .
RELATOR: Deputado EDISON ANDRINO
PARECER: pela aprovação deste.

.PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nll 3;320/00 CPI
MEDICAMENTOS'· que 'altera dispositivos da Lei
9.782. de 26 de janeiro de 1999, que define o Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO
PARECER: pela aprovação deste.

PROJETO DE LEICOMPLEMENTAR Nll 161/00 - do Sr.
Raimundo Gomes. de Matos.· que "cria o Fundo de
fleparação Civil.' .. .
RELATOR: Deputado PAULO OCTÁVIO
PARECER: pela aprovação deste.

TRAMITAÇÃO .ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NU 406/00 • do
Sr. Haroldo Lima •.que· "profbe a vendadas ações da
Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS) em poder da
União que excedem o limite mínimo· para a manutenção
do caráter estatal da empresa." .
Relator designado para redigir o Parecer Vencedor:
Dep. Alax Canziani .



29488 Quarta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2001

c - Proposições Sujeitas à Apreciação das
Comissões - Art. 2411:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NR 2.032/99 • do Sr. Freire Júnior
que "acrescenta parágrafo ao art. 411 da Lei 7.827, de 27
de setembro de 1989, que 'regulamenta o art. 159,
inciso I, a1inea 'c' da Constituição Federal, institui o
Fundo Constitucional de Financíamento 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'.'
(Apensado: PL 3.537/00)
RELATOR: Deputado DELFIM NETIO
PARECER: pela rejeição deste, e do PL-3.537/00.
apensado.

PROJETO DE LEI NIl 3.245/00 • do Sr. Ricardo Ferraço
que 'estabelece Programa de Desenvolvimento das
Regiões centro e Sul do Estado do Espiirito Santo, e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado DELFIM NETIO
PARECER: pela aprovação deste.

PROJETO DE lEI NIl 3.759fOO - do Sr. Ronado
Vasconcellos- que 'obriga a manutenção de
representante para atendimento pessoal aos usurios
nas cidades que especiiica, por parte das empresas
administradoras de cartão de crédito. ' .
RELATOR: Deputado MÚCIO SÁ
PARECER: pela aprovação deste.

PROJETO DE LEI NIl 3.995/00 - do Sr. Marcos Clntra 
que "dispõe $ob~ os limites da receita bruta anual das
empresas inscritaS no Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de Que trata a
lei 9.317, de 05 de dezembro de 1996, e dá outras
providências.'
RELATOR: Deputado CARUTO MERSS
PARECER: pela aprovação deste.

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕeS)

Decurso:2B sessão
Última sessão: 25/06/01

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI NR 4.690/01 - do Sr. Wigberto
Tartuce • que 'obriga os fabricantes e os importadores .
de aparelhos eletro-eletrôoicos a afixar, nos aparelhos
por eles fabricados ou Importados, selo de advertência
sobre o consumo dos equipamentos em modo de
espera."
RELATORA.: Deputada ZILA BI;ZERRA

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO.
CULTURA EDESPORTO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 10. Anexo 11
Horário: 911

A - Requerimentos:

Do Sr. Gilmar Machado - que "solicita: sejam ConvidadOs
os_Senhores Martus Tavares, Ministro do Planejamento;
Joao Sayad, Secte\ãr\o Mun\clpal de Finanças·de São
Paulo; José Roberto Afonso, do BNDES;. Fernando
Pimentel, Vice-Prefeito de Belo Horizonte e Pedro
Wilson, Prefeito de Goiânia, para reunião de audiência
pública em que se irá discutir os efeitos da Lei· de .
Responsabilidade Fiscal na Educaçãow

•

Do Sr. João Matos - Que "requer a realiZaçfu, de
reunião de audiência pública na Comissão de
Educação, Cultura e Desporto Para ouvir o MinistrO e10u
Secretários do Ministério da Cultura sobre· as
potencialidades dos projetos culturais daquela pasta".

Do Sr. Walfrido Mares Gula - que "requer a realização
da Il Contetênc~ Nacional de Educação, Cultura e
Desporto".

00 Sr. WalfTído Mares Gula - que "requer a realização
de reunião. de audiência pública com a presença do
Presidente da Associação. Brasileira de Leitores das
U~lvelSidades Estaduais e .Municipais - ABRUEM.
objetivando discutir as dificuldades financeiras
enfrentadas pelas unlvelSidades públicas Estaduais e
Municipais em decorrência das reduções das verbas
públicas a elas destinadasD

•

B • Proposições sujeitas à apreciação pelo
Plenário da Casa: .

TRAMITÀÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NIl 2.784/00 - do· Sr. Ademir Lucas •
que "dispõe sobre o controle de doping no desporto";
Apensado: PL NR 4.035/01.
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO
PARECER: favorável ao Pl 2.784/00, com substitutivo e
contrário ao PL 4.035/01 . . ...

C - Proposições sujeitas à apreciaçio
conclusiva das Comissões: .

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NR 3.496-A/OO - do senado Federal
(PLS nll 74/00) - que 'denomina Aeroporto de Porto
Velho - Jorge Teixeira de Oliveira o Aeroporto de Porto
Velho, no Estado de Rondônia".
RELATORA: Deputada Níce Lobão

-P-ARECEA: favorável
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PROJETO DE LEI Ng 2.989-AIOO - do Sr. Pedro
Fernandes • que "denomina 'AVAr.ida Engenheiro
Emiliano Macieira' o trecho da BR 135, compreendido
entre o qulJ6metro zero e a Ponte da Estiva, e dá outras
providências".
RELATOR; Deputado PASTOR AMARllOO
PARECER: favorável

PROJETO DE lEI NR 2.453/00 - do Sr. Robério Araújo 
que "acrescenta Inciso IV ao § 211 do art. 13 da Lei nll

9.249, de 26 de dezembro dtiJ 1995, que 'altera a
legislação do Imposto de renda das pessoas jurídicas,
bem como da contribuição social sobre o lucro liquido, e
dá outras providências', e Inciso VII,ao art. 12 da Lei nll

9.250, de 26 de dezembro de 1995. que 'altera a
legislação do Imposto de renda das ~oas trs/cas e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado ZEZÉ PERRELLA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI Ng 1.765/99 - do Sr. Sérgio CarValho
- que "institui o currículo mlr.imo para os diversos c'.!rsos
superlorese dá outras providências'. Apensado: h. nll

1619/99.
RELATOR: Deputado DINO FERNANDES
PARECER: contrário ao PL 1.765/99 e favorável ao PL
1819/99

PROJETO DE LEI Ng 4.047/01 - do Sr. Givaldo
Carlmbão - que ·altera o art. 16 do Decreto-lei nQ 236,
de 28 de fevereiro de 1967, para definir os horários de
veiculação e a duração dos programas educativos".
RELATOR: Deputado Luis BARBOSA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI Ng 4.055/01 - do Sr. Djalma Paes 
que "dispõe sobre o processo de autorização de novos
cursos de Fonoaudiologia".
RELATOR: Deputado Gastão VIEIRA
PARECER: contrário
VISTA à Deputada Tênia Soares, em 6.6.2001

PROJETO DE LEI Ng 3.923/97 - do Sr. Ivan Valente e
Outros - que "modifica a, Lei ng 9.424, de 24 de
dezembro de 1996 que dispõe sobre o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e de Valorização do Magistério". Apensados: PLs n!ls
4.758/98. 4.676198, 4.880198, 747/99, 4.045/01,
4.222198,4.244/98,4.280/981 4.763198, 1/99 e 431199.
RELATOR: Deputado GASTA0 VIEIRA
PARECER: favorável, com substitutivo, aos PLs
4.758198. 4.676198, 4.880/98, 747/99 e 4.045/01,
apensados. e contrário ao PL 3.923/97 e aos Pls

, 4.222196, 4.244198, 4.280/98. 4.763198.'/99, 431/99,
apensados

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA PROJETO DE lEI Ng 3.343/00 - do Sr. Dr. Hélio - que
"acrescenta parágrafos aos, arts. 50 e 91 da Leing

9.615, de 24 de março de 1998, que 'Institui normas
gerais sobre desporto e dá oUtras providências'·.
RELATOR: Deputado ZEZÉ PERRELLA '
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE lEI Ng 2.480-A/OO - do Sr. João caJdas 
que "altera o nome do Aeroporto de Macei6lZumbi dos
Palmares·.
RELATOR: Deputado DIND FERNANDES
PARECER: favorável
VISTA à'Deputada Mariss Serrano, em 30.5.2001

PROJETO DE LEI Ng 3.612100 - do Sr. João Caldas
que "dispõe sobre a denominação do centro de ciências
agrárias da Universidade FederaJ de Alagoas, em Rio
Largo·.
RELATOR: Deputado DlnoFemandes
PARECER: favorável
VISTA'ao Deputado Aávio Arris, em 30.5.2001

PROJETO DE LEI Ng 3.919/00 - do Sr. Nelson Vicente
Portela Pellegrino • que ,'proclama patrono do pessoal
subaltemo da marinha do brasll o marinheiro ,João
Cândido Fellsberto·.
RELATOR: Deputado Dlno Fernandes
PARECER: contrário'
VISTA ao Deputado Gilmar Machado, em 30.5.2001

PROJETO DE LEI Ng 1.532199 - da Sra. Angela
Guadagnin - que "dispõe 'sobre a elaboração e
arquivamento de documentos em meios
eletromagnéticos".
AELATOR:Deputado NELO RODOlFO
PARECER: contrário ao PL 1.532199 e à emenda
apresentada na Comissão '
VISTA ao Deputado Ivan Valente. em 23.5.2001,

PROJETO DE LEI Ng 1.947/99 - do Sr. Wilson Santos 
que 'proíbe a substituição de nome tradicionalde clube '
de futebol ou seu logotipo por marca de produto, nome
ou logotipo de empresa associada a titulo de patrocfnio
ou parceria'.
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: contrário
VISTA alll Deputado Osvaldo Blolchi, em 6.6.2001

PROJETO DE LEI NR 3.648100 - do Sr. Wilson Santos·
que "extingue as listas tripllces do processo de escolha
dos dirigentes das escolas técnicas federais, centros de
educação tecnológica e escolas agrotécnicas federais".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: contrário
Vista conjunta aos Deputados Tênia Soares. Nelo
Rodolfo, Iara Bemardl, Ivan Valente, em 6.6.2001

PROJETO DE LEI ND 3.074/00 - do Sr. Osmar Serraglio
- que "altera a Lei ng9.131, de 24 de novembro de 1995,
e dá outras providências'.
RELATORA: Deputada TÂNIA SOARES
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado Osvaldo Biolchi, em 6.6.2001

PROJETO DE LEI Ng 3.253/00 - do' Sr. Antonio
Cambraia - que "isenta os doadores de sangue. do
pagamento da Taxa de Inscrição para o Concurso
Vestibular das Universidades Públicas Federais".
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO
PARECER: favorável .
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PROJETO DE LEI NQ 3:638100 - do Sr. Paulo Paim - PROJETO DE lEI NII4.011/01 - do Sr. José Carlos
que "institui o Estatuto do Portador de Necessidades Coutinho - que "regula o tombamento dos bens culturais
Especiais e dá outras providências·. das empresas inclufdas no Programa Nacional de
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO Desestatização". .
PARECER; contrário AELATOR: Deputado COSTA. FERREIRA

PARECER: favorável
PROJETO DE LEI NQ 3.618100 - do Sr. Lincoln Portela •
que "dispõe sobre a garantia de ·destinação de vagas
nas Instituições de Ensino Univel'Sitário Federal e de
Ensino Fundamental.e Médio, controlados pela União,
aos filhos de ministros religiosos de qualquer credo".
RELATOR: Deputado IVAN VALENTE
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI ·NQ 3.652/00 - do Sr. Ronaldo
Vasconcelos - que 'acrescenta dispositivo à LeI nll

9.394, de 20 de dezembro de 1996'. Apensado PLnQ

3.977/00.
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO
PARECER: contrário ao PL 3.652/00 e ao PL 3.977/00,
apensado

PROJETO DE LEI NII 3.721/00 ..,. da Sra. Vanessa
Gazziotin - que "dá nova redação ao art. 11! da Lei nll

662, de 6 de abril de 1949, que 'Oeclara Feriados
Nacionais 05 olas 111 de Janeiro, 111 de Maio, 7 de
Setembro, 15 de Novembro e 25 de Dezembro'·.
RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JÚNIOR ..
PAREC~R: favorável, com emenda .

PROJETO DE LEI N1' 3.728/00 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que 'inclui conteúdo de educação ambiental
nos currículos de ensino fundamental, de ensino médio
e de ensino superior",
RELATORÁ: Deputada ESTHER GROSSI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NIl3.731/00..., do Sr. Jorge Pinhelro
que "acrescenta parágrafo ao art. 211 da lei nll 9.870, de
23 de novembro de 1999, que 'dispõe sobre o valor total
das anuidades escolares e dá outl'l:lS providências'".
RELATOR: Deputado NELO RODOLFO
PARECER: contrário·

PROJETO·DE LEI NR 3.817/00 - do Sr..GeraldoMagela
- que "altera o parágrafo 31! do art. 18 da Lei nll 8.313, de
23 de dezembro de 1991, alterada pela Lei n1l 9.874, de
23 de novembro de 1999, que 'restabelece princípios da
Lei nll 7.505, de 2 de julho de 1986, institui o Programa
Nacional de Apoio à Cultura ·PRONAC e dá outras
providências',.concedendo incentivo a projetos culturais
relacionados à produção. de. .curtas, . médias e
documentários e às obras de preservação da memória
audiovisual nacional". Apensado: PL nll 3.920/00.
RELATORA: Deputada MIR1AM REID ..
PARECER: favorável, com substitutivo, ao PL 3;817/00
e ao PL 3,920/00, apensado .

PROJETO DE LEI NII 3.875/00 - do Sr. Edison Andrino 
que "dispõe sobre a Impressão de letras musicais em
encartas de produtos fonográficos.~
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NII 4.012/01 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "estabelece a gratuidaqe· de livros
didáticos para alunos da rede pública'. .
RELATORA: Deputada Celcita PINHEIRO
PARECER: favorável, com substitUtivo

PROJETO"·DE LEI NlI 4.036/01· -da Sra. Ana· CorSo à
do Sr. Gilmar Machado - que "dispõe sobre a criação de
salas de arte nos shoppings centers para exibição de
filmes nacionais e de arte". .. .. .
RELATOR: Deputado Dino FERNANDES
PARECER: favorável .

REUNiÃO EXTRAORDINÁRIA
Local: Plenário 10, Anexo 11·
Horário: 11h . .

. AUDIÊNCIA PÚBL.ICA .

TEMA:
"Debate sobre os vetos do Presidente da República ao,
Plano Nacionalde Educação." .

CONVlDÀDOS: .
-Sr. FRANCISCO CÉSAR DE SÁ BAÁRETO ~ Reitor da
Universidade Federal de Mlnas Gerais - UFMG;·.· ..
-Deputado NELSON MARCHEZAN • Relator dQ· Plano
Nacional de Educação; . .
-Sr. ROBERTO LEHEA - Presidente. do Sindicato.
Nacional· dos Docenles das Instituições· del:nsino
Superior - ANDES; .. .. .
-Sra. MARIA HELENA GUIMARÃES CASTRO.
Secretária da Educação Superior do Ministério da
Educação; ...
~Sra. MARIA TERESA LEITÃO MELO - Secretãria de
Assuntos Educacionais da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação - CNTE;
-Sra. HILDA DO TANQUE - Representallte da
Associação dos Professores .Aposentados do M~jstério
Público do Estado de São Paulo· APAMPESP e,
-Sra. L1SETE REGINA GOMESARELARO - Secretária
Municipal de Educação de DiademalSP

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO .

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 4, Anexo 11
Horário: 9h

A - . Proposições Sujeitas à Apreciação
pelo Plenário da Casa:
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URG~NCIA

PROJETO DE DeCRETO LEGISLATIVO Ni 301/99· da
ComiSsão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
(MSC NII 749/96)··· que "aprova o texto do Protocolo
sObre Promoção e Proteção de. Investimentos
#rovenientes de Estados Não-Membros do Mercosul,
conctuldo em Buenos Âires, no âmbito do Mercosul, e
as~jnado pelo Brasil em 5 de ago~o de 1994."; .
RELATOR: Deputad9 FETTER JUNI()R .' .
PARECER: pela não . Implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas. não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação, com emenda.

TRAMI.TAÇA~ ORDI~ÁRJA

PROJETO DE LEI NII 1.723196 - do Sr. Fernando Ferro·
que "institui o Programa de Garantia de Renda Familiar
Mrnima para fammas.de trabalhadores da agroindústria
~ucro·alcàoleira." . .
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY
PARECER: pela Inadequação financeira e orçamentária
do Projeto, das emendas da Comissão de Seguridade
Social e FamRia e da emenda apresentada na Comissão
de Agricunura a Politica Rural. .'
VISTA ao Deputado Carlito Meras em 06106101

PROJETO DE RESOLUÇÃO NlI 115100 - do Sr. Geraldo
Magela e outros - que "Institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a Investigar a sonegação dos
Irnpostos de competência da União.".
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária a,
no mérito, pela aprovação.

B ~. Proposições Sujeitas é Apreciação
Conclusiva das Comissões - Art. 24, 11:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NlI 3.737-AI97 - do Senado Federal
(PLSnll 93/97) - que "Institui procedimento fiscal de
incentivo ao Programa Nacional de RefonnaAgrária."
RELATOR: Deputado MILTON MONTI
PÀRECER: pela não implicação das emendas nlls 01 e
03' adotadas pela Comissão de Agricultura e Polltlca.
Rural, com aumento ou diminuição da receita ou da
deSpesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto
à adequação financeira' e orçamentária, e. pela
Inadequação e Incompatibilidade financeira e
orçaffientáriado Projeto; da emenda nll 02 adotada pela
Comissão de Agricultura e PoUtlca Rural e da dE! nll Ot
apresentad8 naqualaComissão.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

. CONTINUAÇAo DA' VOTAÇÃO.

PROJETO DE LEI NlI 4.086198 - do Sr. Enio Baccl • que
·prolbe gastos com recursos públiCos em propaganda
oficial do governo, nas emissoras de televisão ~e todo o
paIs:··(Apensado: PL nll 4.48~198) . .

Quarla-feim 20 29491
RELATOR: Deputado MILTON MONTI
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
do Projeto, do PL nll 4.489/98, apensado, e da emenda
ao Substitutivo .e,no mérito, pela aprovação dos
Projetos, Com Substitutivo, epela rejeição da emenda.
VISTA aDep~da YedaCrusius em 30/05101

. DISCUSSÃO

PROJETO DÉ LEI NII 4.612-A/94 - do Sr. Rubem
Medina- que "define aPolCtica Nacional de Turismo,
institui fontes de receitas e dá outras providências."
RELATOR:'Oeputado MARCOS CINTRA
PARECER: peja inadequação financeira e orçamentária
e, no mérito, pelarejeição do Substitutivo da Comissão
de Economia. Indústria e Comércio, e pela adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação
do P~íeto, com Substitutivo.
VISTA ao Deputado carllto Merss em 06106/01

PROJETO DE LEI NII 1.437/96 • do Sr. Silas Brasileiro·
que "altera o aprazamento das multas de mora por
atraso . rio pagamento de tributos arrecadados pela
Secretaria dá Receita Federal.' (Apensados: PL's nOs
1.094/99, 2.129199. 2.149/96, 205/99, 2.172/96,
2.342196. 2.405196. 2.495196, 2.505196. 2.512196,
2.522196.2.541/96 e 2.674196)
RELATOR: Deputado MILTON MONTI
PARECER: pela adequação financeira e orçamentana
do Projeto. e dos PL's n"s 2.149/96,2.172196,2.342196.
2.405196, 2.495/96, 2,505/96, 2.612196, 2.522196,
2.541196, 2.674196, 205199, 1.094199, 2.129199.
apensados. a, no. mérito, pela aprovação do Projeto.
com Substitutivo, e pela. rejeição dos Projetos
apensados. '
VISTA ao Deputado José Pimentel em 30/05/01

PROJETO DE LEI NlI 2.891-AI97 - do Sr. Pedro Wilson·
que "altera a Lei nll 9.425. de 24 de dezembro de .1996,
que dispõe sobre a concessão· de pensão especial às
vitimas do acidente nuclear ocorrido em Goiânia, Estado
de Goiás."
RELATOR: DeputadO FElTER JÚNIOR .
PA~ECEA: pela adequação financeira a orçamentária
do Projeto e dQ Substitutivo da Comissão de Seguridade
Social e Famnia' . .

PROJETO DE LEI" NII 3.167-AI97 - do Sr. Moacir
Micheletto - que "dispõe sobre' a concessão de
financiamento .para a aquisição de tratores.
colheitadeiras, máquinas, implementos e equipamentos
agrlcolas. e dá outras providêncla:s'"
RELATOR: Deputado FETTER JUNIOR .
PARECER: pela não implicação do Projeto, das
emendas nlls 01/97, 02197, 01199. 01/00 e ~OO. com
aumento· ou diminuição' da receita ou da \despesa
públicas, não cabendo pronunciamento. quanto à
adequação frnancell'(l e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação do. Projeto. nos termos adotados pela
Comissão de Agricultura e Polftica Rural, e pela rejeição
das emendas nQs 01/00 e 02100, apresentadas nesta
Comissão.



PROJETO DE LEI NU 1.216/99 • do Sr. Airton Dipp·
que "acrescenta. parágrafo ao art. 34 da lei 8.218, de
1991, que dispõe sobre isenção de tribUtos da venda,
por entidades beneficentes, de mercadorias
estrangeiras recebidas em doação de representações
diplomáticas estrangeiras, no sentido de determinar a
imediata entrega das mercadorias às entidades, as
quais ficarão como depositárias até a liberação em
definitivo." (Apensados: PL's nUs 1.689/99 e 2.131/99)
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO

PROJETO DE LEI NO. 334-a/99 • do Sr. Pedro
Femandes - que "dá nova redação ao inciso I. do art. 511

e acrescenta § ali ao art. 16 da Lei ni! 7.827, de 2T d.e
setembro de 1989. e dá outras providências.'
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária .

e, no mérito, pela aprovação. com emenda.

PROJETO DE LEI N° 422/99 - do Sr. Marcelo Barbierl 
que "dispõe sobre a associação do Setor Bancário a
seguradoras privadas para dar cobertura a cheques
emitidos por clientes.'
RELATOR: Deputado EDINHOBEZ
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto· à
adequação financeira e orçamentária e,nomérito. pela
aprovação. com Substitutivo.
ADIADA A DISCUSSÃO EM 23/05/01, 06/06/01 E
13/06/01 .
VISTA ao Deputado José Pimentel em 30/05/01

PROJETO DE lEI N° 47G-A199 • do Sr. Nilton Baiano •
que "deslinaparcela dos Impostos recolhidos pelas
indústrias de bebidas para a rede hospitalar pública."
RELATOR: Deputado MILTON MONTI
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação
financeira e orçamentária do Projeto e da emenda
adotada pela Comissão de Seguridade Social e FamrHa.

PROJETO DE LEI N1l919/99 - do Sr. Felter Júnior - que
"estabelece a exigência de certidão negativa de tributos
municipais para obtenção de financiamento oriundo de
recursos públicos."
RELATOR: Deputado CARUTO MERSS
PARECER: pela não impiicação da matéria' com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária, e,no mérito, pela
aprovação, com emenda. .
VISTA ao Deputado Mussa Demas em 30105/01

PROJETO DE LEI N° 236-A/99 - do Sr. Airton Dipp ~

que "acrescenta §6l! ao art. ]li da Lei 8.631. de 04 de
março de 1993.'
RELATOR: Depwtado JUQUINHA
PARECER: pela adequação financeira eorçamentaria.
VISTA ao Deputado José Militão em 30/05/01

PROJETO DE LEI NQ 4.392-A/98 • do Sr. Salvador
Zimbaldi - que 'revoga dispositivos da lei nO 9.394, de
20 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI
PARECER: pela náo implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou <la despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária. a, no mérito, pela
rejeição. .
VISTA ao Deputado José Militãoem 30/05/01

PROJETO DE LEI N° 4.637/9B - do Sr. Cunha Bueno 
que "obriga as agências bancárias a receber as contas
de água, luz e telefone, e quaisquer taxas. impostos ou
tarifas públicas. "
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da ·despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, nO mérito, pela
aprovaçáo do Projeto, com Substitutivo. assim como da
emenda ni! 02 apresentada a este e pela rejeição da
emenda apresentada na Comissão e da de nO 01
apresentada ao Substitutivo. .
VISTA ao Deputado Max Rosenmann em 04/04/01

PROJETO DE LEI N° 4.175-A/98 • do Sr. Francisco
Rodrigues· que "dispõe sobre aplicação de recursos do
Fundo de Investimentos da Amazônia (FINAM) no
interior da Amazônia."
RELATOR: Deputado FETIERJÚNIOR
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária a, no mérito, pela
rejeição. . .

PROJETO DE LEI Ni! 4.816198· do Sr. Max Rosenmann
- que "dá nova redação ao art. 30 da Lei 6.321, de 1976,
que dispõe sobre o Programa de Alimentação do
Trabalhador. "
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
do Projeto e pela inadequação financeira e orçamentária
do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público e,no mérito, pela
aprovação do Projeto.
VISTA ao Deputado José Pimentel em 30/05/01

PROJETO DE LEI NO 16/99 - do Sr. Paulo Rocha· que
"dispõe sobre a protElção da floresla natural primária na
região Norte e ao norte da região Cenlro-Qeste."
AELATOR: Deputado PEDRO EUGÉNIO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária e,
no mérito; pela aprovação do Proieto. na forma do
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PROJETO DE LEI NQ 3.712-A/97· do Sr. Júlio Redecker Substitutivo da Comissão de Defesa do Consumidor,
- que "reduz a alíquota do Imposto sobre Produtos Meio Ambiente e Minorias, com subemenda.
Industrializados (IPI) incidente sobre artigos de viagem,
bolsas e artefatos semelhantes.·
AELATOA: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

. PARECER: pela incompatibilidade .einadequação
financeira e orçamentária. .
VISTA ao Deputado FeílerJlÍniorem 13/06101
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PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira
e orçamentária do Projeto, dos PL's nlls 1.689/99, e e orçamentária do Projeto e da emenda apresentada na
2.131/99, apensados, e do Substitutivo da Comissão de Comissão a, no mérito, pela aprovação do Projeto e
Seguridade Social e Família. rejeição da emenda.
VISTA ao Deputado Jorge Khoury em 30/05/01 VISTA ao Deputado Mussa Oemes em 30/05/01

PROJETO DE LEI NlI 1.359-A/99 - do Sr. Jorge Costa 
que ·dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais e
creditícios às pessoas flsicas e juridicas que promovam
a reposição florestal, e dá outras providências.·
(Apensado: PL nO 2.151/99)
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO
PARECER: peja incompatibilidade e inadequação
financeira e orçamentária do Projeto, do PL ng

2.151/99, apensado, e do Substitutivo adotado pela
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias.

PROJETO DE lE: Nll 1.614-A/99 • do Sr. Wagner
Salustiano - que "dispõe sobre a liquidação de sinistros,
pela Sociedade Seguradora, referente a danos e avarias
sofridos por veiculo segurado.·
RELATOR: Deputado EUJÃCIO SIMÕES
PARECER: pela não implicação da matéria com

aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária a, no mérito, pela
aprovação.

PROJETO D~ lEI Nll 1.675199 - do Sr. Jorge Pinheiro·
que "toma obrigatória a existência de sistema de
segurança nas casas lotéricas em todo o pais.'
RELATOR: Deputado CHICO SARDELLI
PARECER: pela não implicação da matéria com

aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto ~

adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação.
VISTA ao Deputado José Pimenlel em 13/06/01

PROJETO DE LEI N° 1.870/99 - do Sr. Marcos Rolim •
que ·toma obrigatória a inserção de cláusula protetora
de direitos humanos em contratos de financiamentos
concedidos por instituições oficiais."
RELATOR: Deputado MILTON MONTI
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da rece.ita ou da despesa
públicas~ não cabendo pronunciamento quanto à
adequaçào financeira e orçamentária; e, no mérito, pela
aprovação, com Substitutivo.
VISTA ao Deputado João Eduardo' Dado em 30/05/01

PROJETO DE LEI N° 2.500/00 - do Sr. Vivaldo Barbosa
• que "destina recursos das loterias ao FUNCAP - Fundo
Especial para Calamidades Públicas."
RELATOR: Deputado CAALlTO MEASS
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nl! 2.660/00 • do Sr. Ricardo Berzoini
--que "dispõe sobre leilão de bens apreendidos peta
Receita Federal. b •

RELATOR: Deputado PEDRO EUGI:NIO

PROJETO DE LEI N° 3.591/00 • do Sr. Paulo Paim·
que ·reajusta os valores .das contas bancárias ae
poupança entre maio de 1987 9 junhc ..ie 1991,
conforme os Indlces inflacio~ários i~tegrais do perfodo."
RELATOR: Deputado JOSE MILITA0
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação

financeira e orçamentária.
'lISTA ao Deputado José Pimentel em 30/05/01

AV I S OS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:2B sessão
Última Sessão: 25/06/01

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A ~ Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária (art. 54):

PROJETO DE LEI NlI 4.297-A/9a· do Sr. Seraflm
Venzon - que ·dispõe sobre a emissão de nota fiscal de
serviços prestados por hospitais conveniados ou
contratados pelo Sistema Único de Saúde".
RELATOA: Deputado SEBASTIÃO MADEIRA

B - Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI NR 362·N95· do Sr. Padre Roque
que "dispõe sobre Ó estimulo à guarda e adoção de
criança ou adolescente órfão ou abandonado·.
(Apensados: PL's nlls 3.182/97 e 2.na/OO)
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

PROJETO DE LEI NR 975-A195' do Sr. Paulo Feij6 •
que ·cria o Seguro Nacional de Saúde e a Contribuiç~o

Naclonal·de Saúde e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO CARLOS BACELAR

PROJETO DE LEI N° 4.436-A/98· do Sr. Fernando
Zuppo • que "dispõe sobre incentivo fiscal a pais de filho
deficiente mental •. (Apensados: PL's nis 2.835/00 e
2.981/00) .
RELATOR: Deputado JOÃO COSER

PROJETO DE LEI NO 4.508/01 - do Sr. Mendes Ribeiro
Filho - que ·possibilita aos centros de formação de

·-Gemjutores- de velculos (auto-escolas) a opção pelo
SIMPLES, criado pela Lei nll 9.317, de 5 de dezembro
de 1996". (Apensados: PL's nRs 4.579/01 e 4.600/01)

. RELATOR: Deputado ENIVALOO RIBEIRO



Do Sr. Márcio Matossollcitando informações ao Tribunal
de Contas da União (TCU) sobre implantação da Lei
9755/99, que Dispõe sobre a criação de "homepage" na
"internet", pelo Tribunal de Contas da União, para
divulgação dos dados e Informações que especifica, e
dá outras providências.

Do Sr. Márcio Matos solicitando informações ao Ministro
de Estado da Fazenda Sr. Pedro Malan, sobre Resíduos
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Do Sr. João Caldas solicitando seja convidado para
prestar depoimento o senhor Renato Basco. Viana.
assessor especial do Ministério do Trabalho, a fim de
prestar esclarecimento5sobre desvios de recursos e
demais irregularidades cometidas à frente da diretoria
de Administração Geral do INPI (Instituto Nacional de
Propriedade Industrial).

Substitutivo (ari,..119,1I e § l'

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA ECONTROLE

. REUNIÃq ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NII 4.177/01 • do S8nado Federal
(PLS nll 175/00) - que "dispõe sobre a atualização
monetária dos valores expressos em Reais na Lei nll

9.250. de 26 de dezembro de 1995, que altera a
legislação do Imposto sobre a Renda das pessoas
flslcas, e dá outras providências •• (Apensados~ PL's nlls
3.236/00 e 4.622/01)
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS

A - Da Anãllse da Adequação Financeira e
Orçamentária e do Mérito:
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A PROPOSIÇAo ABAIXO SOMENTE RECEBERA Do Sr. João· Caldas solicitando seja convidado para
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA prestar. depoimento o Senhor Eduardo Godoy
COMISSAO·· Assumpção. servidor que presidiu comissão destinada a

investigar o "INPI2000", a . fim de prestar
esclarecimentos sobre desvios de recursos e demais
irregularidades cometidas pelo Sr. Renato Basco Viana
à frente da diretoria de Administração Geral do INPI.
(Instltuto Nacional de Propriedade Industrial).

Local: Plenário 9, Anexo 11
Horário: 9h

Do Sr. Márcio Matos solicitendo informações ao TribunaJ
de Cantas da União (TeU}, SOOf6 a Bt\ '153.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
MAdoção de medidaS e aperfeiçoamento da legislação
para a garantia do controle. e 1iscalizaçáo da
implementação do FUNDEP. .

CONVIDADOS:
• Dr. ULYSSES CIDADE SEMEGHINI- Diretor do
FUNDEF; .
• Professor FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES 
representante da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação - CNiE:
- Dr. ISMAR BARBOSA CRUZ, Secretário de Controle
Externo da 6' SECEX do Tribunal de Conúls da União;
- Representante do Ministério Público Fedaral

Do Sr. João· Magalhães solicitando sejam convocados
os Ministros Menus lavares e Pedro Parente a fim de
prestarem esclarecimentos sobre o não pagamento de
Restos a Pagar do período de 1999/00.

Do Sr. Aloizio Mercadante solicitando ao Tribunal de
Contas da União uma auditoria no· destino das
disponibilidades e depósitos judiciais do setor público
nos bancos estaduais privalizados.

Do Sr. Waldomiro Barancelli Fioravante solicitando seja
convocado o Sr. Ministro Aloysio Nunes Ferreira, a fim
de prestar esclarecimentos sobre a liberação de
recursos através das emendas pal1amentares ao
Orçamento da União.

. (

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Local: Plenário 9. Anexo 11
Horário: 11 h

A - Requerimentos:

Do ,Sr. João Grandão solicitando ao Tribunal de Contas
da União auditoria nas obras da construção e reformas
realizadas no edifício sede do Ministério da Agrtcultura e
Abastecimento.

Do Sr. Milton Temer solicitando informações ao Ministro
da Fazenda sobre os1undo8 off-shore..

Do Sr. Wellington Dias solicitando a convocação. do
Senhor Minlstro de Estado da Previdência e Assistência
Social para prestar esclarecimentos sobre o Decreto
3.721· de 08 de janeiro de 2001.

Da Sra. Vanessa Grazziotin solicitando a Secretaria de
Controle Extemo do Tribunal de Contas da União no
Pará' TeU, relatório e cópia integral dos Processos n.lls
003.601/99-4 e 003.623199-8, com os respectivos
pareceres.

Do Sr. Max Mauro solicitando ao Tribunal de Contas da
União a realização de auditoria para apurar
Irregularidades sobre as operações financeiras
realizadas pelo Banestes com o então Senador José
Ignácio Ferreira, em 1998, para saldar débito da conta



Do Sr. Expedito Júnior solicitando seja convocado o Sr.
Ministro da Agricultura a fim de prestar esclarecimentos
sobre restos apagar referente ao exercício financeiro de
1999.

JW1ho de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 20 29495

de sua campanha para Governador, no valor de R$ 2,6 PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N.ll
milhões no Estado do Espfrito Santo; com a Empresa 07/99 - do Sr. Geraldo Magela e outros (Ricardo
Interamerlcan Trade Financiai 5ervices LTOA.; e com o Berzoini, José Pimentel, Wellington' Dias e João
Governo do Estado para pagar o funcionalismo. Grandão), que 'propõe que a Comissão de Fiscalização

Financeira e Controle fiscalize as .operações . de
empréstimo do Banco do Brasil para a Construtora
Encol", '. ..
RELATOR: Deputado MILTON TEMER. .. , .'
RELATÓRIO PRL7:VIO: favorável à implementação..

Do Sr. Agnelo Queiroz solicitando ao Tribunal de Contas
da União auditoria no Banco do Brasil, na Diretoria de
Finanças e Mercado de Capitais".

Do Sr. Fernando Zuppo solicitando ao Tribunal de
Contas da União fiscalização na Caixa Econômica
Federal na carteira de financiamento de Imóveis
populares que não contam com a proteção do Fundo de
Compensação das Variações Salariais - FCVS.

Do Sr. João Almeida sQlicitando seja convidado o Sr.
Francisco Gros, Presidente do BNDES, a fim de prestar
esclarecimentos sobre financiamentos para aquisição da
COPENE.

Do Sr. João Caldas solicitando seja convidado o Sr;
Abrahão Patruní Júnior, auditor fiscal do Banco Central
do Brasil, a comparecer a esta Comissão para prestar
esclarecimentos sobre os relatórios 9200047419 e
9200647391, bem como sobre possíveis ingerências de
diretores do Banco Central no deslinde do caso.

Do Sr. Waldomiro' Barancelli Fioravante solicitando
informações ao Senhor Ministro do Planejamento~

Orçamento e Gestão a respeito da Contribuição
Provisória sobre a Movimentação Financeira - CPMF,

Do Sr. Waldomiro Barancelli Fioravante solicitando
informações ao Senhor Ministro da Fazenda a respeito
da Contribuição Provisória sobre a Movimentação
Financeira. - CPMF.

Do Sr. \?Ialdomiro Barancelli Fioravante solicitando seja
convocado o Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento e
Gestão, a fim de prestar esclarecimentos sobre a
intençãó do GOlfemo de prorrogar por 12 meses, além
do previsto, a Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira -CPMF.

B - Relatórios em Geral:

Apreciação do Relatório da Subcomissão Permanente
criada para estudar a concessão de redução do imposto
de renda à empresa Vale do Rio Doce pela exploração
de ferro e manganês no Estado do Pará (apresentado
no dia 26.04.2001).
RELATOR: Deputado João Magalhães..
VISTA CONJUNTA aos Deputados Márcio Reinaldo
Moreira e. Mário Assad Júnior em 05.06.2001.

c - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

REPRESENTAÇÃO N.ll 02/99-CFFC - do Sr,' Sérgio
Rodrigues Camplnha,. que ·solicita à Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle, esclarecimentos e
respostas precisas do Banco Central do Brasil, sobre o
arquivamento do processo n.Q9800854814, envolvendo
o Banco Boa Vista e a Empresa S.A.C. Assessoria e
Consultoria S/C Ltda".
RELATOR: Deputado EXPEmTO JÚNIOR.
RELATÓRIO: favorável. .

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N.Q
48196 • do Sr. Augusto Nardes. que "encaminha
denúncia ao' Tribunal de Contas da União sobre
irreguláridades contrárias ao Princípio da
Economicidade, existentes na Administraçáoflública
Federal, referentes. aos casos de desperdício do
dinheiro público, soliciiandoseja realizada inspeção
extraordinária de natureza operacional nas unidades
administrativas da União que possuem obras não
concluídas ou com cronograma de execução
incompatlvel com o prazo Inicial previsto em contrato·.
RELATOR: Deputado AFFONSO CAMARGO
RELATÓRIO FINAL: pelo arquivamento desta proposta;
pelo encaminhamento de cópia do processo à CPI das
Obras Inacabadas; e pelo encarl)inhamento de cópia
deste relatório ao autor daPFC e aos Presidentes da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização; das Comissões Permanentes da Câmara
dos Deputados; e da Comissão de Fiscalização e
Controle do Senado Federal. .

COMISSÃO DE MINA5E· ENERGIA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 16 - Anexo 11
Horário: 9 h

A - Requerimentos:

Do Sr. AntOnio Feijão - que ·solicita a realiZação de
audiência pública para ouvir o Engenheiro João Antônio
Moreira Patusco, Assessor da' Secretaria de Minas do
Ministério de Minas .e . Energia, que prestará
esclarecimentos sobre o perfil do setor energético
brasileiro e de suas matrizes energéticas".

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva pelas Comisspes:
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N2 4.514/01 - do Sr. Chico da
Princesa - que ·altera o art 111 da Lei n2 8.001, de13 de
março de 1990, regulamentado pelo Decreto Federal n2

001, de 11 de janeiro de 1991, que trata da parcela
pertencente aos Estados e Municlpios, do produto da
'Compensação Financeira dos Recursos Hídricos',
(CFRH), bem como o artigo 29 da Lei nll 9.984, de .17 de
julho de 2000.·
RELATOR: DepWadoJOSÉJANENE
PARECER: tavorável

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
~ECEBIMENTO DE EMENDAS (5 ~ESSÕES)
I
'Decurso: 58 sessão
Ú/ümasessão:20106101

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO OE LEI N2 3.620(00 • do Sr. José lndlo - que
·dá nova redação aO art. 26 do Decreto-Lei nR 227, de
28 de fevereiro de 1967, alterado pela lei nR 9.314, de
14 de novembro de 1996:·
RELATOR: DepWado IVÂNIO GUERRA

COMJSSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES EDE DEFESA

NACIONAL

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 3, anexo 11
Hora: 10h

A - Proposições sujeitas à apreciação do·
Plenário da Casa:

URG~NC1A

PROJETO. DE lEI Nll 84/99 • do Sr. Luiz Piauhylino •
. que ·dispõe sobre os crimes cometidos na área de

Informática, suas penalidades e dá outras
providências",
RELATOR: Deputado ABELARDO LUPION
PARECE8, parcialmente favorável aos Projetos nlls
2.557/00 e 2.558/00, e favorável ao Projeto de Lei n"
84/99, nos termos do substitutivo

MENSAGEM NlI 1.870/99 • do Poder Executivo - que
·submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo entre o Governo da República'
Federativa do Brasil e o Secretariado da Convenção das
Nações Unidas de Combate à Desertificação relativo à .
Terceira Sessão da Conferência das. Partes da
Convenção das Nações Unidas de Combate à
Desertificação nos Países Afetados por Seca Grave .
e/ou Desertificação, Particularmente na África,
celebrado em BrasRia, em 22 de setembro de 1999·;
RELATOR: Deputado PEDRO VALADARES
PARECER: pelo arquivamento

MENSAGEM N2 783/00 - do Poder Executivo • que.
·submete à consideração do Congresso .Nacional o
texto do Aeordo entre o Govemo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da
Hungria sobre Cooperação nos Campos da Quarentena.
Vegetal e da Proteção de Plantas, lcelebrado em
Brasma, em lú d:: l1ovembrode1999". .
RELATOR: Deputado HAROLDO LIMA
PARECER: favorável

MENSAGEM N2 784/00 - .do Poder Exeçutivo • que
·submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo entre O Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da
Hungria sobre Cooperação Técnica e Procedimentos.
Sanitários nas Áreas Veterinária e de SaÓde Pública
Animal, celebrado em Bras(lía, em 10 de novembro de
1999k

•

RELATOR: Deputado HAROLDO LIMA
PARECER: favorável

MENSAGEM NlI 932100· do Poder Executivo • que
·submete à consideração do Congresso Nacional o
texto da "ConvençãolntemacionaI sobre a Supressão
de Atentados Terroristas com Bombas·, adotada pela
Assembléia·Geral das Nações Unidas de 15 de
dezembro de 1997 e subscrita pelo Governo brasileiro
em 12 de março de 1999". ..
RELATOR: Deputado JOAQUIM FRANCISCO
PARECER: favorável

MENSAGEM Nll 1.245/00· do Poder Executivo - que
·submete à consideração do Congresso Nacional, o
texto do Ajuste Complementar ao convênio Básico de
Cooperação Técnica para Cooperação Turística,
celebrado entre o Govemo da República Federativa do
Brasil e o Govemo da RepLhlica Bolivariana· da
Venezuela, em Caracas, em 8 de fevereiro de 2000 e de
sua Emenda, por troca de Notas, concluída em 11 de
iu\ho de 2000· . _
RELATOR: Deputado JOAO HERRMANN NETO. .
PARECER: favorável

MENSAGEM NR 1.357/00· do Poder Executivo· que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo sobre Cooperação no Campo da
Sanidade Veterinária. celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
Romênia. em Brasllia, em 25 de julho de 2000·.
RELATOR: Deputado AIRTON DIPP
PARECER: favorável



REUNIÃO ORDINÁRIA

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL EFAMíLIA

Da Deputada Laura carneiro que "solicita informações
ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social, com
base no art. 24, inciso Vdo Regimento Intemo da
Câmara dos Deputados, sobre os procedimentos
adotados pelo INSS para cumprimento de prazos de
apreciação dos recursos administrativos·.

A - Requerimentos:

Da Deputada Laura Carneiro que "solicita ao Sr.
Ministro da Previdência e Assistência Social
Informações sobre entidade fechada de previdência
privada".

Local: Plenário 7, Anexo 11
Horário: 9 h

B - Proposições Sujeitas' à Apreciação
pelo Plenário da Casa:

PRIORIDADE

Do Deputado Ivan Paixão que "solicita a realização de
Reunião de Audiência Públ.ica conjunta com a Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, com a
presença dos Ministros da Saúde, José Serra, do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Alcídes
Lopes Tápias, do Presidente Nacional das Associações
dos Diabéticos, Or. Fabio Fraige Filho, do Presidente do
Laboratório Novo Nordisk no Brasil, Sérgio Noschang e
do Presidente da Biobrás, Roberto Melo Carvalho, para
exclarecimento da recente divulgação da Circular nl! 5

. da SECEX - Secretaria de Comércio Exterior do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, publicada no Diário Oficial da União do dia
12102/01, que recomenda o aumento do preço da
Insulina Humana Recombinante importada da
Dinamarca sob alegação de "Dumping".

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PROJETO DE LEI Nll 1.498/99 - do Sr. Alberto Fraga 
que "estabelece regras gerais para a aquisição de
viaturas policiais operacionais·.
RELATOR: Deputado PEDRO VALADARES
PARECER: favorável .

PROJETO DE LEI Nll 473/99 • do Sr. João Coser - que
"determina a realização de Referendo popular sobre os
acordos do Brasil com o Fundo Monetário
Internacional".
RELATOR: Deputado FRANCISCO RODRIGUES
PARECER: contrário
VISTA aos Deputados LUIZ MAINARDI e WERNER
WANDERER
Os Deputados PAULO DELGADO e LUIZ MAINARDI
apresentaram voto em separado.

MENSJ\GEM NlI 1.413/00 - do Poder Executivo· que
"~ubmete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo sobre Cooperação nas Áreas da
Proteção de Plantas e da Quarentena Vegetal,
celebrado entre o Govemo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Romênia, em Brasilia, em 25 de
julho de 2000".
RELATOR: Deputado AIRTON DIPP
PARECER: favorável

MENSAGEM Nll 1.414/00 - do Poder Executivo - que
·submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Govemo da Federação da
Rússia sobre Cooperação na Área da Quarentena
Vegetal...celebrado em Moscou, em 22 de junho de
2000". .
RELATOR: Deputado ROBERTO ARGENTA
PARECER: favorável
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MENSAGEM Nll 1.412/00 . do Poder Executivo - que PROJETO DE LEI Nll 2.754/00 - do Sr. Alberto Fraga -
"submete à consideração do Congresso Nacional o que "dispõe sobre o fornecimento de telefones celulares
texto do Tratado sobre as Relações de Parceria, aos organismos policiais, pelas empresas prestadoras
celebrado entre a República Federativa do Brasil e a de serviço telefônico".
Federação da Rússia, em Moscou, em 22 de junho' de RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONO
2000". . PARECER: favorável, com emenda
RELATÇ>R: Deputado ROBERTO ARGENTA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI Nll 2.696/00 - do Sr. Pompeo de
Mattos • 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
trsica, mental alou sensorial"~

RELATORA; Deputada ELCIONE BARBALHO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,
em 4.10.00

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 121/00 - da
Sra. Luci Choinacki· que "institui contribuição de.
intervenção no· domínio econômico. de responsabilidade
das empresas fabricantes de bebidas alcoólicas, para o
financiamento de ações de tratamento aos doentes
vítimas de alcoolismo·.
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: favorável, com emenda
VISTA ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, em 06/06/01
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NR 897/99 - do Sr.lédio Rosa - que
"dlSpóe .sobre as6istência .à criança gerada em
decorrência de estupro".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: contrário·

PÀOJETO DE LEI N."2847/00 - do Sr. Darcfslo Perondi
-que "altera o parágrafo único do art. 2", os §§ 3" e 5"
do art. 121 o inciso I do art. 122 e acrescenta o § 2" do
art.123,~ Lei 8069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto
da Criança e do Adolescente". (Apensados: PL 3362/00
e PL 3700/00)
RELATOR: Deputado EULER MORAIS
PARECER: contrário a 9ste, e ao PL-3700fOO,
apensado, e pela aprovação do PL-3362/00, apensado,
com emendas.

c - .Proposições Sujeitas à Apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NR 3989/00 - Poder Executivo
Federal - (MSC 1838/00) - que "altera as Leis n"s 8.212
e:8.213,ambas de 24de julho de 1991".·: .
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: .favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NR 1968/99 - do Sr. Paulo Paim - que
"dispóe sobre reparação da União aos Regimes de
Previdência Social, e dá outras providências·.
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Vicente Caropreso, em 13/12/00,
que apresentou Voto em Separado, em 09/05/01 .
Encerrada a discussão

PROJETO DE LEI N.lI 4573/94 do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe· sobre aposel)tadoria. especial de barbeiro e
cabeleiT':'ifo".
RELATOR: Deputado Amaldo Faria de Sá
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Vicente Caropreso, em 10/05/00
Rejeitado o Parecer do Relator. O·Deputado Vicente
Caropreso foi designado Relalor do Parecer Vencedor

PROJETO DE LEI N." 2283/96 - do Sr. Lima Netto 
que "detennlna que todas as pensões mantidas. pela
Previdência Social sejam recalculadas com base no
artigo 75 da Lei nll 8.213, de 24 de Julho de 1991".
(Apensados: PL 3.725/97 e PL 4.028197)
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: contrário a este e aos Projetos de Lei nlls
3.725197 e 4.028/97, apensados
VISTA CONJUNTA aos Deputados Jandira Feghall, Enl
VoltoUni e Oriando Desconsi, em 04104/01

PRo.JETO DE LEI NR 45n/98 -do Sr. Serafim Venzon
que "toma d~' ..tve\ no cálculo da COFINS e da CSSL a
despesa com contribuição previdenciária". .
RELATOR: Deputado REMI TRINTA
PARECER: favorável
VISTA à Deputada Jandira Feghali, em 06/06/01,qL!e
aprefj~:1touVoto em Separado; em 18/06/01 11

PROJETO DE LEI N.R 14/99 - do Sr. Paulo Rocha - que
"altera o artigo 224 do Decreto,Lei 5452, de pri~eiro de
maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho'.
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES ' .
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NlI 104·Al99 • da Sra. Maria Elvira 
que "altera a Lei 8.899, 24 de junho de 1994, que
'concede passe livre as pessoas portadoras de
deficiência no sistema de transporte coletivo
interestadual".
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE
PARECER: favorável, na forma do substitutivo adotado
pela Comissão de Viação e Transportes.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Rita Camata;
Serafim Venzon, Eduardo Barbosa, Marcondes Gadelha
e Amaldo Faria de Sá, em 06/06/01

PROJETO DE LEI N" 428·N99 -. do Sr. Vicente
Caropreso - que "vincula a veiculação depropagandá
de produtos e serviços, focados no sexo, a exibição de
mensagens educativas de interesse da saúde pública".
(Apensados: PL 717/99, PL 1751/99 e PL 1774/99)
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
PARECER: favorável a este e aos PL 717/99. PL
1751/99, PL-1774/99, apensados. nos· termos do
substitutivo adotado pela CCTCI, com subemendas
VISTA ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, em 25/04/01,
que apresentou Voto em Separado, em 22/05/01

PROJETO DE LEI N.!! 706-Al99 - do Sr. Pastor Valdeci
- que "dispõe sobre a destinação de percentual da
produção de vitaminas e sais minerais· às gestantes e
crianças carentes", .
RELATOR: Deputado ARMANDO ABILlO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NR 947/99 • do Sr. Severino
Cavalcanti • que "institui o dia do nascituro, a ser
festejado no dia 25 de março de cada ano, e prescreve
medidas a serem adotadas pelos poderes a que se
refere, para efeito da respectiva comemoração".
RqLATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN
PA:RECER: favorável. .
VISTA à Deputada Ana Corso, em 30/05/01

PROJETO DE LEI N.1l1087/99 - do Sr. Augusto Nardes
- que "cria incentivos e estimulos à doação de sangue".
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA .
PARECER: favorável
Rejeitado o Parecer da Relatora. O Deputado Rafael
Guerra foi designado Relator do Parecer Vencedor

PROJETO DE LEI N9 1127/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"permite o acúmulo de benefícios da previdência
quando a soma não ultrapassar três salários mfnimos".



PROJETO DE LEI N,lI 3105/00 - do Sr. Marcos Cintra
que ·dispõe sobre a obrigatoriedade de advertência
sobre a presença de substâncias potencialmente
cancerígenas nos rótulos de produtos para consumo
humano ou animal".
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N.!! 3031/00 - do Sr. Pompeo de
Mattos· - que "institui o Programa de seguro Agrfcola e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: pela incompetência da Comissão para
apreciar a matéria
VISTA ao Deputado Or. Rosinha, em 18/04/01

PROJETO DE LEI N,lI 3277/00 • do Sr. Germano Rigotto
- que "dispõe sobre a suspensão da exlgencia do crédito
decorrente de contribuições previdenciárias,· nas
condições em que especifica, e da outras providências",
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI Nl! 3682/00 - do Sr. Geraldo Magela •
que "altera a Lei nll 6360, de 23 de setembro de 1976,
obrigando os fabricantes de medicamentos a
informarem sobre o interesse em cessar a fabricação de
um produto registrado". .
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, em 09/05/01.•
·que apresentou Voto em Separado, em221OS/01

PROJETO DE LEI NII 1670-B/99- do Sr. Carlito Mers 
que ·proibe a utilização do jateamento de areia a seco,
determina prazo par8 mudança tecnológica nas
empresas que utilizam este procedimento e dá outras
providências". .
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NlI 1246199· do Sr. Dino Fernandes
que "dit/põe sobre Incentivo fiscais e Instituição de fundo
para a segurança e saúde do trabalhador, e dá outras
providências.. .
RELATORA: Deputada L1DIA QUINAN
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Orlando Fantazzini, em 16/05/01

PROJETO DE LEI N° 1799/99· do Sr. Milton Monti •
que "altera a redação do art. 30, Inciso I, alínea "b", da
Lei nIl 8.212, de 24 dejulho de 1991, para prorrogar o
prazo de recolhimento das contribuições previdenciárias
de responsabilidade das· empresas". (Apensado: PL
3207100)
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN
PARECER: contrário a este, e favorável ao PL-3207/oo,
apensado.
.VISTA ao Deputado Vicente Caropreso. em 09/05/01,
que apresentou voto em separado em 3010s/01

PROJETO DE LEI NQ 1183199 • do Sr. Eduardo Jorge 
que "dispõe sobre o fornecimento de substâncias
entorpecentes· aos viciados, o tratamento e
acompanhamento médico destes e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: contrário. .
VISTA 'aos Deputados Orlando Desconsl e
Barbosa, em 06/06/01

PROJETO DE LEI N.lI 1385199 • do Sr. Paulo Paim 
que "acrescenta parágrafo (mico aos arts. 14 da Lei
8212 e 13 da Lei 8213, ambas de 24 de julho de 1991,
para incluir o beneficiário do seguro-Desemprego na
qualidade do seguro facultativo do Regime Geral de
.Previdência Social".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABiLlO
PARECER: contrário
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RELATOR: Deputado SÉRGIO CARVALHO PROJETO DE LEI NII 2328/00 • do Sr. Santos Filho -
PARECER: contrario que "altera a Lei 0119732, de 11 de dezembro de 1998.

no tocante à Isençã,o da contribuição previdenciária para
as entidades filantrópicas".
RELATOR: Deputado JOSÊ UNHARES
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Oarcrslo Perondi, em 25/04/01

PROJETO DE LEI N.Q 2852/00 do Sr. Professor
Luizlnho e da sra Iara Bernardi - que "dispõe sobre a

Eduardo concessão de lícença especial para gestante em
situação de risco e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA.
PARECER: favorável com emenda e solicita que o
projeto seja, também, distribuído à CTASP.
VISTA ao Deputado Vicente Caropreso, em 16/04/01.
que apresentou Voto em Separado em 09/05/01

PROJETO DE LEINII 1816/99 • do Sr. Raimundo
Gomes de Matos • que "institui. o "Dia Nacional dos
Agentes Comunitários de Saúde'.
RELATORA: Deputada LÚCIAVÂNIA
PARECER: favorável.

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR·
DE AMANHÃ (DIA 21/06/01) \

PROJETO DE LEI NII 2114-N99· do Sr. Saraiva Felipe
". que "institui a co-gestão nos hospitais filantrópicos e
universitários e de ensino integrantes do SUS·.
RELATOR: Deputado JOSÉ LlNHARES
PARECER: contrário
VISTA à Deputada Rita Camata, em 25/04/01

Projetos de Lei (Art. 119.1 e § 1°)

PROJETO DE LEI NII 4.267-B/93 - do Senado Federal
- que "autoriza a criação da fundação de Asslstencla
ao Excepcional - FUNASE, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
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PROJETO DE LEI Nll 4.427/01 - do Sr. Abelardo
Lupion - que ." Dispõe sobre a configuração intema
das aeronaves das empresas aéreas de aviação civil
comercial".
RELATOR: Deputado OSMÃNIO PEREIRA·

PROJETO DE LEI Nll 4.445/01 - do Sr. Rubens Furlan
- Que ,. dispõe sobre a proibição da importação,
fabricação e comercialização de produtos. de qualquer
natureza. destinados ao público infanto-juvenil,
reproduzindo a forma de cigarro e similares".
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD

PROJETO DE LEI Nll 4.448/01 - do Sr. João Paulo 
que • Crta o rndlce Nacional de Responsabilidade
Social e o Cadastro de Inadimplentes Sociais - CADIS".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI Na 4.493/01 - da srO Socorro
Gomes - Que • estabelece a Notificação Compulsória
da Violência Contra a Mulher atendida em Serviços de
Urgência e a criação da Comissão de Monitoramento da
Violência Contra a Mulher no Ministério da Saúde e nas
Secretarias Estaduais de Saúde'.
RELATORA; Deputada JANDlRA FEGHALI

PROJETO DE LEI Na 4.274/01 - do Sr. Lulslnho - que
" dispõe sobre a proibição da adição de benzeno à
gasolina".
RELATOR: Deputado ARISrON ANDRADE

PROJETO DE LEI NiI 4.324/01 - do Sr. Alberto fraga
- que" regula (' § 79 do art. 226 da Constituição federal,
estabelecendo programa da incentivos para o
planejamento familiar e dá outras providências·.
RELATORA: Deputada lfDIA QUINAN

PROJETO DE lEI Nll 4.264/01 - do Sr. Luiz
Bittencourt - que' altera a Lei nll 8.899, de 29 de junho
de 1994, que concede passe livre às pessoas .
portadoras de deficiência nosl6tema de transporta
coletivo interestadual, para estender o benetrcio às
crianças portadoras de câncer",
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI Na 4.302101 - do Sr. Marcos Roflm
- que" estabelece medidas de prevenção li tortura e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA

PROJETO DE lEI NR 4.305/01 - da S'" Nair Xavier
Lobo - que "dispõe sobre a assistência integral à
mulher! :ávlda vrtim" de ElStupro".
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERFtt'\

PROJETO DE LEI Nll 685·Al99 - do Sr. Freire Júnior PROJETO DE LEI Nll 4.330/01 - do Sr. Luiz
- que 'dispõe sobre o tratamento preferencial aos Blttencourt - que "assegura a concessão de benefício
idosos, portadores de deficiência e gestantes em mensal às famnias que adotarem menor portador do
eventos culturais, artfsticos, desportivos e similares.' . vírus HIV'. .
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON RELATOR: Deputado OSMAR TERRA

PROJETO DE LEI Nll 4.139/01 - do Sr. Ronaldo PROJETO DE LEI Nll 4.347/01 - do Sr. Paulo José
Vasconcelos - que" altera a Lei nll 6.360, de 23 de. Gouvêa - que "acrescenta o artigo l8-A à Lei n1l 9.472,
setembro de 1976, para estabelecer que as bulas dos de 16 de jullho de 1997',
medicamentos devem ser escritas de fonna RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA :
compreensível aos consumidores".
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO PROJETO DE LEI N!l 4.392/01 - do Sr. Luiz

Bittencourt - que" implanta na rede pública de ensino o
PROJETO DE LEI Nll4.153101 - do Sr. Chico da • Programa Respire Bem'. .
Princesa - que' dispõe sobre gratuidade para as RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO
pessoas portadoras do "Irus da AIDS, com renda de até
três salários mlnlmos, no transporte público coletivo PROJETO DE LEI Nll 4~40B/01 - do Sr. Chico da
interestadual". .. Princesa - que· dispõe sobre a obrigatoriedade de
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS manutenção de câmaras filmadoras no interior de

entidades particulares de atendimento ao idoso",
PROJETO DE LEI N12 4.154/01 - do Luiz Blttencourt - RELATOR: Deputado ORLANDO DESCONSI
qua " dispõe sobre a coneessão de um auxOlo financeiro

'para a manutenção de crianças órfãs ou sem famBla e PROJETO DE LEI Nll 4.409/01 - do Júlio Semeghini -
portadoras do vlrus HIV. que se encontrem abrigadas Que "jnstitui o Dia Nacional do Deficiente Auditivo e Ido
em creches, orfanatos ou similares·. 'Surdo."
RELATOR: Deputado SALOMÃO GURGEL RELATOR: Deputado OSMAR TERRA

PROJETO DE LEI NII 4.261/01 - do Sr. Medeiros - PROJETO DE LEI Nll 4.410/01 - do Sr: Gonzaga
que 'regulamenta. para efeitos previdenciários, o § 311 do Patriota - que " dispõe sobre a regulamentação ido
art. .100 da Constituição federal. definindo como exerclcio da profissão de Musicoterapeuta".
obrigação de pequeno aquela cujo valor de execução, RELATOA: Deputado SALOMÃO GURGEL
p.or autor, seja inferior a R$ 6.000.00 (seis mll:reals).·
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO' PROJETO DE LEI Nll 4.419/01 - da SrOSocorro

Gomes - que "Obriga a realização de exame de corpo
de delito em vítimas de violência sexual em hospitais do
Sistema Úriico de saúde - SUS".
RELATORA: Deputada ÂNGELA GUADAGNIN
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PROJETO DE LEI NQ 4.510/01 - do Sr. Paulo Mourão
- que "estabelece a obrigatoriedade de asembaJagens
de produtos saneantes domissanitários; produzidos,
Importados e comercializados no país, disporem de
sistema de segurança que proteja os usuários, em
especial crianças" .

. .RELA;rOR: Ao Deputado SERAFIM VENZON

PROJETO DE LEI NQ 4.565/01 - do Sr. Luiz
Bittencourt - que "Dispõe sobre a autorização à
doação ou venda a preços reduzidos de leite em pó
para as mães portadoras de HIV".
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA

PROJETO DE lEI N9 4.567/01 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "Modifica os dispositivos da Lei n9

7.116, de 29 de agosto de ·1983, que "assegura validade
. nacional às Carteiras de' Identidade, regula sua
. 'expedição e dá outras providência~".

RELATOR: Deputado IVAN PAIXAO

PROJETO DE LEI NQ 4.584/01 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que " Dispõe sobre a isenção de taxa de
emissão de passaportes e demais documentos de
viagem para os maiores de sessenta e cinco anos '.
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON

,to

PROJETO DE LEI NQ 4.595/01 - do Sr. Márcio Matos
- que" dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento

.de Informações aos segurados do Regime Geral da
Previdência Socia'".
RELATOR: Deputado ARISTON ANDRADE

PROJETO DE LEI NQ 4.607/01 - do Se; José Carlos
.Coutinho - que "modifica a Lei nll 8.060, de 19 de
setembro de 1990, que "dispõe sobre as condições para
a promoção. proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes edá outras providências'.
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEI NIl 4.616/01 - do Sr. De Velasco 
que "institui o dia Nacional de Mutirão da Saúde'.
RELATORA: Deputada LfDIA QUINAN

PROJETO DE LEI N1I 4.617/01 - do Sr. De Velasco 
que "dispõe 'sobre exame oftalmológico preventivo em
crianças antes dos quatro anos de idade".
RELATOR: Deputado PEDRO CAN.EDO

PROJETO DE LEI NII4.616/01 - do Sr. De Velasco
que· acrescenta parágrafo ao art. 55 da Lei n99.394, de
20 de dezembro de 1996, que • Estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional".
RELATOR: Deputado REMI TRINTA

PROJETO DE lEI NIl 4.641/01 - do Sr. Paulo Paim 
que "Estabelece a incidência das contribuições para a
Previdência Social e para o FGTS sobre a importância
paga ao estagiário a titulo de bolsa'.
RELATOR: Deputado ENI VOLTOllNI

PROJETO DE LEI NlI 4.645/01 - do Sr. Feu Rosa 
que "Altera o Inciso XIV do art. 611 da Lei nll 7.713, de 22

de dezembro de 1998, com a redação dada pelo art. 47
da Lei nll 8.541, de 23 de dezembro de 1992, e
acréscimo do § 29 do art. 30 da Lei nll 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, para incluir na. Isenção do imposto
de renda os trabalhadores em atividade, atingidos pelas
doenças lá referidas".
RELATOR: Deputado REMI TRINTA

PROJETO DE LEI NIl 4.668/01 - do Sr. José Car\os
Coutinho - que • estabelece estágio obrigatório
remunerado como condição para a concessão do
diploma de médico eo exércício profissional da
Medicina".
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEI Nll 4.682101 - do Sr. Márcio Matos
- que " determina que o Instituto Nacional do Seguro
Social seja responsável pela complementação dos
exames médicos necessários para a comprovação,
perante a perícia médica, delncapal:idade ou doença
alegada pelo segurado·.
RELATOR: Deputado SALOMÃO GURGEL

PROJETO DE LEI N!! '4.700/01 - do Sr. Elias Murad 
que • institui a obn'gatoriedade da instalação de fornos
crematórios em centros urbanos com poputação
superior a um milhão de habitantes e dá outras
providências·.
RELATOR: Deputado ORLANDO FANTAZZINI

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO

PÚBLICO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenãrio 12, Anexo 11
Horário: 9h

A - Requerimentos

Do Sr. Jair Meneguelli, e outros, que "solicitam seja
convocado o Ministro da Saúde, Sr. José Serra, para
prestar esclarecimentos sobre a situação de risco,
contaminação e negligência em relação aos funcionários
da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, expostos à
Intoxicação no exercicio de suas p~ofíssões."

Do Sr. Vivaldo Barbosa, que "requer a realização de
audiência pública para debater a delicada situação em
que se encontram os profissionais de segurança de
tráfego aéreo do Pars',

B ~ Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário da ~asa:

URGÊNCIA

PROJETO DE LEI N.1l 3.879-N93 - dos Srs. Paulo
Rocha e Aloizio Mercadante - que "altera dispositivos da
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Lei nll 7.998. de 11 de jàneiro de 1990, para ainpliaro
perfodo de concessão do seguro-desemprego e reduzir
o tempo de exerclciode atividade necessário·para obtê-

. lo". (Apensados:PL's nlls 2.287196,656195, 1.004195;
· 1.445196, 2.017/96, 2.094196, 2.406196,2.502/96,
3.941/97, 4.488/98, 182199;1.041/99, 1.136/99,
2.681/00,2.688/00,2.732/00,3.132/00 e 3.550/00)

,RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA
PARECER: favorável, com substitutivo, a este e aos
PL's nis 1.004/95, 1.445196.· 2.094196, 2.287196.
2.406196, 2.502/96, 3.941/97, 4.488/98, 1.041199,
2.681/00, 2.688/00, 2.732/00. 3.132100; 3.550/00 e

· contrário aos PL's nlls 656195, 2.017/96,182/99 e
1.136/99

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.2 33/88 - do Sr.
Paulo Paim - que "dispõe sobre a proteção contra a·
despedida arbitrária ou sem justa causa do trabalhador,
e dá outras providências".· (Apensados: PLP's nlls
112/89, 4195. 66/95, 93196 e 162/00). , .
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: favorável ao Projeto de Lei Cpmplementar
n° 162/00, apensado; e contrário a este e aos Projetos
de Lei Complementar nllg 4195, 66/95, 93/96 e 112/89,
apensados .

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NlI 299/96 
do Senado Federal (PDS 40/96) ~que "susta os

· Decretos de n1ls1.498 e 1.499, de 24 de maio·de 1995,
que constituem camissõesespeciais de revisão de
processos de anistia de que trata a Lei nll 8.878, de 11
de maio de 1994".(Apensado: Projet,o da· Dacreto
Legislativo nll 410/00) .. . .
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI
PARECER: contrário a este e. ao Projeto de Decreto
Legislativo nll 410/00, apensado.. . . . .

criação de sindicato de acordo como artigo 8l1,lnclsedl;'
da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado MEDEIROS
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.ll1.731-AI99 - do8eilaclo Federal
(PLS'· nll 440199) - que "dispõe. sobre aeriação dO
Conselho Federal e dos Regionais da Profissão' de
Técnico Agríeola e dá outras providências." '. •.'
RELATOR DESiGNADO PARA REDIGIR O PARECER
VENCEDOR: Deputado PEDRO HENRY .
PARECER: favorável .

.' '.

PROJETO DE LEI N.1I3.3911OO ~ do Poder Executivo
(MSC nll 985100) - que "autoriza o Instituto NaciOnal de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA - a, alienar.aD
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e .dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA. o imóvel que mencion~
e dá outras providências". .. ....'
RELATOR: Daputado LUCIANO CASTRO '
PARECER: favorável .

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA .

PROJETO DE LEI N.II 1.955196 ;,.. do Sr. Jair Bolsonáro
- que "estabelece o dia 111 de janeiro como data-base
dos servidores públicos civis e militares".· (Apensados:
PL's nlls 1.959196 e 552199) .'
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY . '
PARECER: contrário a este e ao,s Projetos de Lei 011$
1.959/96 e 552199, apensados· . . '

.. . ."

PROJETO DE LEI N.II 3.175-A/97 - do Sr.'· Eduardo
Jorge ~ que "dispõe sobre o exerclcio da profISsão de
Técnico em Obstetrlcia". .
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY . .
PARECER: contrário a: este eà emenda nll 1, adotada
pela Comissão de Seguridade Social e Famma ... . . -/ .

, PROJETO DE LEI N.II 3.384/00~ do Tribunal Superior PROJETO DE LEI N.o 4.205198, do Sr. Jair Meneg\JelU .
do Trabalho - que "disPÕe sobre a criação de Varas do e outros - que "revoga à Lein.1I 9.601, de 22cte janeirO
Trabalho nas Regiões da Justiça do Trabalho,deflne)"'- de 199B.que dispõe sobre o contrato de trabalho por
jurisdições e dá outras providências". . prazo determinado e dá outras providênciaS",· ..
RELATOR: Deputado PEDRO CORR~ REtÁTOR: Deputado PEDRO HENRY" ..
PARECER: favorável, com e~endas pARECER:contrário . '

TRAMIT~çAo ORDINÁRIA
· . .

PROJETO DE LEI N.ll 3.814/69-dO Sr.. Paulo Paim 
que 'dispõe sobre a aposentadoria dos tràl)alhadores e
dá outras providências·.
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI

PARECER: favorável, com substitutivo

c - Proposições Sujeitas· à 'Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE
. '.' .' ." ','. ':

PROJETO DE LEI N.II 1.116195 -do Sr. Bonifácio de
Andrada -: que "dispõe sobre a consulta sindical para a

PROJETO DE LEI N.1I 4.641-Al98 - do Sr. Antonio
Carlos J>annunzio· - que ~dispÕ9sobre .oexercicio. da
profissão de escritor". .
RELATOR: Deputado ~ÁRCIO RODRIGUES .
PARECER: contrário

PROJETOOE LEI N.1I 658/99 - do Sr. Paulo Octávio ;,
que "dispõe sobre a ,alienação' dos bens .lm6veis
residenciais de propriedade da União.'n~ condiç~
que menciona".· ".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: contrário .. .... .
VISTA ao Deputado Avenzoar Arruda em 261;03101

PROJETO DE LEI N.ll 1.944/99 - do Sr. Edmar Moreira
- que "altera0 Decreto-LelnIl Ú)40. de 21 de outubro
de19~9, que 'dispõe sobre os Conselhos Fedei'ale
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Regionajsd~ Contabilidade. regula a eleição de seus. PROJETO DE LEI Nll 3.283/00 -do Sr. De Velasco -
membros. e dá outras providências." que ."dispõe sobre. a manutenção do registro
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETII profissional·. .
PARECER: favorável RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETII

PARECER: favorável
PROJETO DE U:I N.Q 2.969/00 ~ do Sr. Milton Temer
'JUe ,"acrescenta parágrafo único ao art 40 da
Consolidaçáo das Leis do Trabalho.·
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY
PARECER: contrário.

PROJETO DE LEI N.ll 2.988100 - .doSr. Roberto
Argenta - que "acrescenta § 311 ao art. 111 da Lei n.ll

4.090, (ie 13 de Julho de 1962. que 'institui a gratificação
dl't Na\al para os trabalhadores', a fim de pennitir, o
pagamento parcelado do dé4;imo terceiro salário, altera
çtispositivos da Lein.ll 8.036, de 11 de maio de 1990,
que 'dispõe sobre, o fundo de Garantia do Tempo da
Serviço' e permite o pagamento antecipado do 'abono
de férias' previsto no art. 711" XVII, da Constituição
Federal e dá outras providências".
RelATOR: Deputado PEDRO HENRY
PARECER: contrário a este e às emendas apresentadas
na Comissão . .
VISTA ao Deputado Luciano Castro, em 18110/00 ,

PROJETO DE LEI N.11 3.064/00 - do Sr.' Almeida de
Jesus _.'. que "estabelece' as competências. direitoS e
responsabilidades dos .empregadores e trabalhadores,
no que conceme à segurança, higiene e medicina no
trabalhoH.(Apensado: PL nIl 3.693100) ,
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES
PARECER: contrário, a este, às emendas apresentadas
fia Comis~ãoeao Prc;>jeto de Lei n,R 3.893/00, apensado
" . . . ,. .

PROJETO DE LEI N.R 3.201/00 - do Sr. Léo Alcântara·
que "dispõe, a publicidade dos processos licitat6lios e
seu registro e averbação no serviço de registro de tltulos
e doc!Jmentos e detennina outras providências·.
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZ10TlN .
PARECER: favorável, com substitutivo '

PROJETO DE LEI N.1I3.250/00 - do Sr. Adolfo Marinho
- que "dispõe sobre a jornada de trabalho do
Odont61ogo (Cirurgião Dentista) 'd~ Administração
Pública Federal Direta, das Autarquias'e das Fundações
Públicas Federais e dá outras providências:
'RELATOR: Deputado PEDRO HENRY
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO' DE LEI' N.ll· 3.251/00 -do Sr. Bispo
Rodrigues - que "proibe a utilização, para reduzir
período de.férias do empregado, de. falta não justificada
ao serviço. descontada do salário.W ' '

RELATOR: Deputado LAfRE ROSADO
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N.R 3.261/00 - do Sr. Bispo
Wanderval - que "dispõe sobre a exigência de
empréstimos por bancos oficiais, e dá 'outras
providências."
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN
PARECER: contrário ' .

PRojETO DE LEI Nll 3.290/00 - do. Sr.' De Velasco 
que "torna obrigatórios os mecanismos que discrimina,
destinados à transparência na administração pública".
RELATOR DESIGNADO PARA REDIGIR O PARECER
VENCEDOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: contrário, .

AVI S OS

.PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 18 Sessão
Última Sessão:' 26/06/01

'Substltutivos(art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOS(ÇO~SABAIXO SOMENTE R~CEBERAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAo

PROJETO. DE LEI N2 1.349/99· do Sr. Inácio Arruda •
que ·obriga o Poder Público a realizar licitação para
contratar serviços pàra elaboração do Estatuto de
Impacto Ambiental ;... ElA • e respectivo Relatório de
Impacto Ambiental- RIMA".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

PROJETO DE LEI NII 3.818100 - do Sr. José Roberto
Batochio - que •anera a lei 0 11 8.036, de 11 de maio de
1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo
de ServiçO e dá outras providências". .
RELATOR:' Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY,

Decurso: 2a Sessão,
Última Sessão: 22/06/01

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBEMO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMlssAo

PROJETO pE LEI NII 3.68JJOO - do Sr. Marcio Sittar 
que "alteia o art. 83 da Lei n1l 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico único dos
servidores públicos civis da União, das autarquias e das
fundações· públicas federais· . RELATOR: Deputado
LUCIANO CASTRO
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 11, Anexo 11
Horário; 9h

A ~ Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nll 3.687/00 - do Senado Federal
(PlS n9 131/00) -que ~denominaRodoviaoSyJvjo Lofégo
Botelho trecho daBR-401, no Estado de Roraima
(apensado o PL nll 4.502I01).
RELATOR: Deputado ROBÉRIO ARAÚJO
PARECER: favorável ao PLn~ 3.687/00 e contrário ao
PL nll 4.502/01. apensado, com complementação de
voto

PROJETO DE LEI Nll 4.218/01 - do Sanado Federal
(PLS nll 119/00) - que "de'nomina Rodovia Francisco
Gouveia Leite trecho da BR-210".
RELATOR: Deputado AIRTON CASCAVEL
PARECEA:favorával

TRAMITACÃO ORDINÁRIA

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nll
43/00 - do. Sr. João Ribeiro - que "propõe que a
Comissão .de Viação e Transportes fiscalize o 1511

Distrito Rodoviário Federal, com sede em São Luis 
MA, quanto aos procedimentos Ilcitatórios e de'
execução de obras rodoviárias·.
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA
RELATÓRIO ~RÉVIO: pela implementação

'. PROJETO DE LEI N!l 3.600/00 - do Sr. De Velasco 
que "denomina Viaduto Karla Cristina Pelegrina de
Souza o viaduto localizado na salda 272 da rodovia BR
- 116, (Rodovia Régis Bittencourt), no municrpio de
Taboão da Serra, Estado da São Paulo~.

RELATORA: Deputada TELMA DE SOUiA
PARECER: favorável

AVISOS

PROPOSiçÕeS EM, FASE . DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SeSSOESJ

Substitutivo (art. 119.11. do RICO~:

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÁO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSAO' .

Decurso:S8 sessão
Última sessão: 20.06.01

PROJETO DE LEI Nll 3.972/00 - do Sr. Ary KBrB -que
"cria um novoíncíso \I no parágrafo único do art. 281 da
Lei nIl 9.503I97, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, renumerao atual inciso " para inciso 11I 9 ôà
nova redação ao § 311 do art. 282" (apensado o· PL nll•

4.221/01).
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO

Decurso:3a sessão
Última sessão: 22.06.01

PROJETO DE LEI Nll 4.168/01 - do Sr. JoséPriante
que "dispõe sobre ligação rodoviária no Plano Nacional
de Viação, no Baixo Tocantins, no Estado do Pará, e dá
outras providências". ... ..
RELATOR; Deputado ASDRÚSAL BENTES

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO EXTERNA_. ~

CONFERENCIA MUNDIAL AFRICA
DO SUL

REUNIÃO ORDINÁRIA·

PROJETO DE LEI Nll 3.967/00 - do Sr. Salvador
Zimbaldi - que "denomina Rodovia Ff'8nco MontolO o
trecho entre a Rodovia dos Trabalhadores e o Aeroporto
Internacional de Guarulhos. no Estado de São ·Paulo·.
RELATOR: Deputado DAMIÃO FELlCIANO ,.
PARECER: favorável ., .

Local: Plenário 15. Anexo 11
Horário: 14h .

Assuntos·' Internos e deliberação
seguinte requerimento:

do

,/";,"

Pfl\..\]ETO DE LEI N2 4.246/01 - do Sr. Freire Júnior 
:Q\le ·"denomina Viaduto C/ifton Braga Nunes o viaduto
·,j9calizado na rodovia BR-153, no município de Gurupl.
';Es41do de Tocantins".
RELATOR: Deputado JOÃO RIBEIRO
PA~ECER: favorável

Do Sr. Fernando Gabeira, que requer geàtiSea junto ao
Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de Estado
dos Direitos Humanos:· e .ao MiniStério das Relações
Exteriores sobre os constrangimentos raeiaissofridos
por jogadores de futebol brasileiros na Itáiia. .

. \.

RELATOR: Deputado REGINALOO GERMANO



Junho de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 20 29505

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 151-A/95 EAPENSADAS

SEGURANÇA PÚBLICA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 11, Anexo 11
Horário: 14h

Discussão do Parecer do Relator.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N1I151-A,
DE 1995 - do Sr. Gonzaga Patriota e outros - que "altera
a redação do inciso 11 do art. 37 e do § 79 do art. 144 da
Constituição Federal'. (Apensadas as PECs nlls 156·
AJ95, 514-AJ97 e 613-AJ98).
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA.
PARECER: favorável com substitutivo

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 277~A/OO,
COMBUSTIVEIS

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 5, Anexo 11
Horário: 14h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Convidados:
• Sr. ROBERTO MACEDO, Presidente do Sindicato
Nacional das Empresas Distribuidoras. de Gás e
Liqüefeito de Petróleo - SINDIGAS;
- Sr. JOÃO PEDRO GOUVEIA VIEIRA FILHO,
Presidente do Sindicato Nacional das Empresas
Distribuidoras de Combustrveis e Lubrificantes 
SINDICOM;
- Sr. ALDO GUARDA, 111 Vice-Presidente da Federação
Nacional do Comércio de Combustíveis e de
Lubrificantes - FECOMBUSTíVEIS.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NII 277-A,
DE 2000 - do Poder Executivo (Mensagem nll 1.093/00)
- que "altera os arts. 149 e 177 da Constituição Federal'.
RELATOR: Deputado ElISEU RESENDE

COMISSÃO ESPECIAL
PL 1.483/99

COMÉRCIO ELETRÔNICO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 8, Anexo 11
Horário: 14h

Discussão do Parecer do Relator

PROJETO DE LEI NIl1.483, DE 1999 - do Sr. Dr. Hélio
que "institui a fatura eletrônica e a assinatura digital nas
transações de "comércio· eletrônico·: (Apensado: PL n!!
1.589/99).
RELATOR: Deputado JÚLIO SEMEGHINI.
PARECER: a ser proferido em plenário.

COMISSÃO ESPECIAL
PL 3.846/00

AGÊNCIA NACIONAL DE
AVIAÇÃO CIVil

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 7, Anexo 11
Horário: 14h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Convidados:
- Embaixador WALDEMAR CARNEIRO LEÃO, Diretor
Geral do Departamento Econômico do Ministério das
Relações Exteriores, representando o Ministro Celso
Lafer; e

- Sr. EVERARDO MACIEL: Secretário da Receita
Federal do Ministério da Fazenda.

PROJETO DE LEI Nll 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·.
RELATOR: Deputado LEUR LOMANTO
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COMISSÃO ESPECIAL- ,
APLlCAÇAO DO COOIGO DE

TRÂNSITO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 1O, Anexo 11
Horário: 14h

I - Audiência Pública com o seguinte
convidado:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N9
222-A, de 200, do Sr. Juquinha e outros, que "dá
nova redação ao art. 145, lI,e § 2a, da Constituição
Federal pela admissibilidade, com substitutivo·.
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

... -
COMISSAO ESPECIAL

PL 2.763/00..
POLlTlCA NACIONAL DE

SANEAMENTO

- Sr. ROBERTO VAZ DA SILVA, Coordenador-Geral do
Programa de Redução de Acidentes nas Estradas 
PARE.

li Deliberação
requerimentos:

dos seguintes

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 6, Anexo 11
Horário: 14h30min .

I - Assuntos Internos

Do Sr. Deputado Euler Morais, que "solicita convocação
do Sr. José Serra, Ministro de Estado da Saúde. para
participar de audiência pública na Comissão·;

11 Deliberação
requerimentos:

dos seguintes

Do Sr. Deputado Euler Morais, que ·solicita convocação
do Sr. Paulo Renato, Ministro de Estado da Educação,
para participar de audiência pública na Comissão".

RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 222/00

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 14, Anexo 11
Horário: 14h

I • Deliberação de requerimento

Do Sr. João Hernnann Neto, que requer seia convidado
o Prefeito Celso Giglio, Presidente da Associação
Paulista de Municfpios - APM.

11 - Audiência Pública com os seguintes
convidados:

- Sr. MARCELO DÉDA, Prefeito do Municfpiode
Aracaju;
- Sr. TARSO GENRO, Prefeito do Município de Porto
Alegre;
• Sr. EDMILSON RODRIGUES, Prefeito do Municfpio de
Belém do Pará; e
- Sr. VICENTE RAUBER, Presidente da Companhia
Estadual de Energia Elétrica do Estado do Aio Grande
do Sul.

Do Sr. Ricardo Ferraço, quesolicila seja convidado o Sr.
JOSÉ ALFREDO SEATÃ, Engenheiro Sanitarista;

Do Sr. Sérgio Novais, que solicita seja convidada a
Direção do Banco Mundial do Brasil;

00 Sr. Sérgio Novais, que solicita sejam convidados
representantes do Parlamento Argentino;

Do Sr. Sérgio Novais, que solicita sejam convidados
representantes de órgãos reguladores de saneamento
do Chile, Nicarágua, Argentina e Colômbia;

PROJETO DE LEI Na 2.763, DE 2000 • dos Srs. Sérgio
Novais e Maria do Carmo Lara - que "dispõe sobre a
Polftlca Nacional de Saneamento, seus instrumentos e
dá outras providências' (apensado: PL 4.147/01)
RELATOR: Deputado ADOLFO MARINHO

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 254-A/OO

IRRIGAÇÃO NAS REGiÕES
CENTRO-OESTE E NORDESTE

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 12, Anexo 11
Horário: 14h

Instalação da Comissão e Eleição do
Presidente e dos Vice-Presidentes
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ 254-A,
DE 2000 - do Senado Federal - que "altera o artigo 42
do ato das disposições constitucionais transitórias,
prorrogando, por dez anos, a aplicação, por parte da
União, de percentuais mínimos do total dos recursos
destinados à irrigação nas regiões centro-oeste e
nordeste (apensadas: PEC 350/96, PEC 107/99, PEC
182/99, PEC 188/99, PEC 218/00).

CPI - OBRAS INACABADAS

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 4, Anexo 11
Horário: 14 horas

Deliberação dos seguintes requerimentos:

Do Deputado Augusto Nardes, "requerendo a
.participação do Sr. José Diogo Syríllo da Silva, na
reunião de audiência que trata da CPI de Obras
Inacabadas";

Do Deputado Augusto Franco, que "requer sejam
visitadas obras inacabadé:!S do Estado de sergipe,
objeto de investigações pelo Tribunal de Contas da
União"; .

Do Deputado Augusto Franco, solicitando "informações
ao Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de
Sergipe, Senhor Hildegards Azevedo, sobre obras
inacabadas no Estado de Sergipe";

Da Deputada Tânia Soares, "solicitando aos Conselhos
Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de
todos os Estados da Federação e do Distrito Federal, a
relação. das obras inacabadas existentes nos
respectivos Estados, que receberam recursos federais
ou provenientes de convênios";

Do Deputado Avenzoar Arruda "solicitando que seja
convocado o Secretário de Recursos Hídricos do Estado.
da Paralba, a fim de prestar esclarecimentos sobre a
paralisação de obras de infra-estrutura hídrica
realizadas com recursos federais e estaduais no refendo
Estado";

Do Deputado João Coser e outro "requerendo seja
realizada visita oficial desta Comissão às Obras da
Usina Pedro Cavalo, no Estado da Bahiaft

;

do Deputado Augusto Nardes "solicitando ao Tribunal
de Contas da União - TCU, cópias dos relatórios que
apontam indfcios de irregularidades em obras no
Estado do Rio Grande do Sulft ;

Do Deputado João Coser "requerendo seja realizada
visita desta Comissão às Obras da Usina Nuclear de
Angra 3ft

; e

Do DepUtado Sérgio Reis, requerendo a "realização de
audiências públicas em todos os Estados da Federação,
convidalldo ou convocando autoridades civis, judiciárias,
legislativas e executivas ou qualquer pessoa que achar
convenienteft

•

111 - CQMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (8 DIAS)

Decurso: 8° dia
Último Dia: 20/06/01

PROJETO DE LEI N" 01l/0l-CN,· QUE "ABRE AO
ORÇAMENTO FISCAL DA UNIÃO, EM FAVOR DO
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, CRÉDITO
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 70.000.000,00
(SETENTA ~ILHÕES DE REAIS) , PARA REFORÇO
DE DOTAÇOES CONSTANTES DO ORÇAMENTO
VIGENTE.

Decurso: 4° dia
Último Dia: 24/06/01

PROJETO DE LEI Nll 013/01-CN, QUE "ABRE AO
ORÇAMENTO FISCAL DA UNIÃO, EM FAVOR DO
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, CRÉDITO
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 180.000.000,00
(CENTO E OITENTA MILHÕES DE REAIS), PARA
REFORÇO DE .OOTAÇÕES CONSIGNADAS NO
ORÇAMENTO VIGENTE.
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Em 20 de junho de 2001
Quarta-feira

ADENDO
I - COMISSÕES PERMANENTES B - Proposições Sujeitas ã Apreciação

Conclusiva das Comissões:

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E

INTERIOR

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 14, Anexo 11
Horário: 10h

A • Requerimentos:

Do Sr. Djalma Paes • que "requer a ocorrência de
diligências às Sedes das Superintendências do
Desenvolvimento da Amazônia· SUDAM, e do Nordeste
- SUDENE".

Do Sr. Sérgio Novais • que 'solicita a realização de
audiência pública a fim de debater a Instrução
Normativa nll 4, de 09 de maio de 2001, do IBAMA, que
redefine normas para o gerenciamento da Área de
Proteção Ambiental (APA) de Jericoacoara, no Estado
do Ceará".

Do Sr. Djalma Paes· que "requer a realização de um
Seminário sobre o "Semi-Árido Nordestino: Proposições
para o Enfrentamento da Seca", objetivando detalhar os
efeitos e extensões dessa nova estiagem que atinge a
região, bem como trabalhar propostas de ação que
integrem governos, sociedade e o Congresso Nacional",

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nll 1.364·Al99 • do Sr, Luiz Mainardi 
que 'cria o Programa Nacional de Habitação Rural".
RELATOR: Deputado EULER MORAIS
PARECER: Contrário

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:1 S sessão
Última sessão: 26.06.01

Substitutivos (art. 119,11 e § 1°)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI Ng 3.911/2000 • do Sr. lris SimÕes·
que 'dispõe sobre criação, incorporação, fusão e
desmembramento de Municípios, regulamentando o art.
18, § 411 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado SÉRGIO NOVAIS

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 9' minutos.)
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DEPUTADOS,

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item r, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de
dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo

9° item 11, da Lei nO 8.112, citada, IGOR FLÁVIO DE AGUIAR
,

GERMANO para exercer, na Coordenação de Comissões Permanentes,

do Departamento de

Adjunto R, CNE-10,
Comissões, o Cargo de Assessor Técnico

do Quadro de Pessoal da Câmara~' dos

Deputados, criado pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO 37, de 30

de maio de 2000.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 19 de junho de 2001.

~~~/'i;~.iden::/
o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, fiO use-. das atribuições que lhe confere o

nomear, na forma do ar-tigo 9°,

artigo l°, item r, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da ~ei ~o 8.:12, de II de

dezembro de 1990,

RESOLVE
item 11, da Lei n° 3.112, citada, KATIANE COELHO WROTASHI NSKY

Pessoal, o cargo de Assistente Técnico de

D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da C~ara dos

para exercer,

Departamento de

Gabinete Adjunto

na Coordenação de Programas E.speciais, do
D'

Depu:ados, criado pelo artigo 2 0 do Ato da Mesa nO 58, de 04

de abril de 1997, combinado com o parágrafo único do artigo l°

do Ato da Mesa nO 01, de 24 de fevereiro de 1999.

C.W.RA DOS DEPUTADOS, em 19 de junho

)~Q(CIO NEVES
Preside:tte

de 2001.
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DEPUTADOS,

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

Junho de 2001

artigo 10, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205 I de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6 o da Lei n 08.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

item II, da Lei n° B.112, citada, MlZABL GOMES DOS SANTOS para

exercer, na Comissão de Relações Exteriores e de· Defesa

Nacional, da Coordenação de Comissões permanentes,,.,. do

Departamento de Comissões, o cargo de Assistente Técnico de

Comissão Adjunto D, CNB-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, criado pelo artigo lO do Ato da Mesa n° 20, de 06

de junho de 1995. combinado com o parágrafo único do artigo la

do Ato da Mesa n° 01, de 24 de fevereiro de 1999.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 19 de junho de 2001.

)~§(• Ia NEVES
Presidente

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, a1inea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 àe

junho de 1990, e c artigo 6° áa Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma ào artigo 9°,

item lI, da Lei nO 8.~12, ci~ada, SILVANA DO NASCIMENTO SANTOS

para exercer, na Coordenação de Programas Especiais, .... do

Departamento de Pessoal, o cargo de Assis::ente Técnico ée

Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro. de Pessoal da Câmara dos

Dep~tados, criado pelo artigo 2° do Ato da Mesa n° 58, de 04

de abril de 1997, combinado com o parágrafo único do artigo l°

do Ato da Mesa nO 01, de 24 de fevereiro de :999.

Cft.HARA DOS DEPUTADOS, err, 19 de junho de 2001.
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A Diretora do Centro de Documentação e Informação da
Câmara dos Deputados, nos termos do artigo 16, do Ato da Mesa
nO 62/85, publicado no Boletim Administrativo n° 105, de 12 de
junho de 1985, p. 1047, torna públicas as deliberações da Comissão
de Avaliação de Documentos de Arquivo (CADAR), no período de março a
abril de 2001, quanto ao ciclo de vida útil de 86 espécies
documentais produzidas, e/ou alteradas, e/ou recebidas no desempenho
de 07 rotinas específicas, acumuladas em 183 unidades de
arquivamento (originais, vias, cópias, processos, etc), formalizadas
nas Tabelas de Temporalidade anexas, cujos prazos de guarda,
devidamente justificados, foram extraídos dos respectivos Planos de
Destinação de Documentos de Arquivo (PDDA).

Conforme a legenda que acompanha as Tabelas de
Temporalidade, os conjuntos documentais assinalados com "P" terão
guarda permanente, por oferecerem perspectiva de uso para fins de
pesquisa e informação futuras. A convenção "P/S" indica guarda
permanente-seletiva, por amostragem. Os demais terão, por destinação
final, a eliminação sistemática, após cumpridos os respectivos
prazos de guarda, no setor de origem ou na Coordenação de Arquivo.

de
por

de

se não houver
e entidades
consideradas

Decorrido o prazo
manifestação em contrário
interessadas, estas Tabelas
aprovadas e entrarão em vigor.

SUELENA PINfO BANDEIRA
Diretora

Rotinas analisadas

Área administrativa

60 (sessenta dias),
parte de pessoas
Temporalidade serão

Co/OI - Controle de Cotas Postais de Unidades Administrativas da
Câmara dos Deputados(Atualização)
Co/OS - Controle de Cotas Postais de Deputado
Ma/OS - Requisição e Entrada de Material (Atualização)
DET/Ol - Execução de Serviços Gerais - DETEC
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CFT/03 - Realização de Concurso Público para Provimento de Cargos na
CD
CFT/04 - Publ~cação de Editais de Concurso Público para Provimento
de Cargos na CD
CFT/OS - Pagamento de Despesa com a Realização de Concurso Público
para Provimento de Cargos na CO

Índice alfabético dos títulos dos documentos avaliados
e/ou atualizados

(O indicativo abaixo refere-se à área em que se insere a
atividade, ao número atribuído à rotina e aos documentos analisados)

Ex.: Co/OI-OI (Guia para Postagem de Correspondências)
Co(Comunicação - área)
• 01(nO da rotina)
• Dl(nO do documento analisado)

- Anúncio-Divulgação de Concurso Público CFT/04-D3
- Ata de Prova de Concurso Público CFT/03-12'
- Aviso-Retificação de Edital-Concurso Público CFT/04-07
- Banco de Dados-Controle de Crédito ....•................... Co/Ol-06
- Boletim de Devoluçào de Material Ma/OS-lO
- Boletim de Entrada de Material .....•..•................... Ma/OS-02
- Caderno de Prova .............................••......... CFT/03-11

Consulta à Banca Examinadora CFT/03-17
- Contrato de Prestação de Serviço de Banca Examinadora-

Concurso Público ............•........................... CFT /05-06
- Controle de Freqüência de Candidatos .............•..•..• CFT/03-14
- Cronograma de Execução de Concurso Público CFT/03-04
- Dossiê-Concurso Público para Provim~nto de Cargos

na CO CFT /03-UCA2
- Edital-Abertura de Concurso Público-Instruções e

Programa .....................................•...•..•... CFT/04-01
- Edital-Convocação para Vista de Prova de Concurso

Público CFT /04-08
_ Edital-Convocação para Identificaçào de Prova de Concurso

Público CFT/04-09
- Edital-Convocação para Provas de Concurso Público CFT/04-11
_ Edital-Homologação de Inscrição e Convocação para Prova -

Concurso Público · ··· CFT /04 -O 6
- Edital-Homologação do Resultado Final do Concurso

Público .' ...............•................................ CFT /04-12
_ Edital-Resultado Parcial de Concurso Público .....•...•.. CFT/04-10
- Espelho da Avaliação da Prova Discursiva ou da Prova

Prática ~ ' CFT/03-20
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- Es~at~stica Mensal de Gastos com a ECT Co/01-l6
- Exped~ente-Comunicação de Decisão sobre Solicitação de

Aber-:ura de Concurso Público CFT/03-03
- Expediente-E~caminhamento de Edital de Abertura de

Concurso Público CFT/04-02
- Expediente-Solicitação de Abertura de Concurso Público CFT/03-01
- Expediente-Solicitação de Serviços em Geral DET/OI-OI
- Ficha de Autógrafos - SECOR Co/01-13
- Folha de Rascunho de Prova Objetiva '" CFT/03-1S
- folha de Respostas de Prova Objetiva CFT/03-l6
- Formulário-Cancelamento de Guia de ?ostagem Co/OS-03
- Formulário-Inscrição em Concurso Público CFT/03-06
- Formulário-Ordem de Serviço para Execução de Serviços

em Geral '" " DET/Ol-02
- Formulário-Requerimento para Cadastramento de Usuário Co/OS-OI
- formulário-Requisição de Gêneros Alimentícios Ma/OS-lI
- Formulário-Requisição de Material (Permanente e de

Consumo , " , , '" Ma/05-01
- Formulário-Solicitação de Substituição de Senha no Sis-

tema de Cotas , Co/05-04
- Gabarito de Prova Objetiva CFT/03-19
- Guia para Postagem de Correspondência de Deputado Co/05-02
- Guia para Postagem de Correspondências Co/OI-OI
- Guia para Postagem Nacional - Deputados Co/OS-OS
- Inventário de Consumo de Material (Anual) Ma/OS-OS
- Inventário de Consumo de Material (Mensal) .........•...... Ma/05-06
- Laudo de Teste Psicológico CFT/03-27
- Lista de Presença de Candidatos CFT/03-l3
- Listagem-Candidatos Inscritos em Concurso Público CFT/03-07
'- Listagem-Candidatos por Sala de Prova CFT /03-10
- Listagem-Classificação Final em Concurso Público CFT/03-29
- Listagem-Distribuição de Candidatos por Local de Prova CFT/03-0S
- Listagem-Resultado Parcial de Concurso Público CFT/03-23
- Livro-Registro de Concursos Públicos CFT/03-30
- Mandado de Notificação '" '" CFT/03-28
- Manual-Elaboração de Prova CFT/03-09
- Manual do Candidato em Concurso Público CFT/03-05
- Movimento do Ciclo-Entrada e Saída de Material (Mensal) Ma/OS-OS
- Ofício-Autorização para Credenciamento de Funcionários

para Postagem de Correspondência Co/01-18
- Ofício-Autorização para Retirada de Selos Postais Co/Ol-17
- Ofício-Contratação de Banca Examinadora para Concurso

Público CFT/OS-OS
- Ofício-Contratação de Colaboradores para Aplicação de

Prova de Concurso Público ..................•............. CFT/OS-09
- Ofício-Contratação de Empresa de Processamento de Dados -

Concurso Público CFT/OS-OS
- Ofício-Contratação de Instituição Financeira -

Concurso P\:iblico .............•........................... CFT/OS-03
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- Ofício-Despesa com Local para Inscrição em Concurso
Público CFT /05-02

- Ofício-Despesa com Publicação de Editais e de Material
de Divulgação de Concurso Público CFT/05-Dl

- Ofício-Locação de Espaço para Realização de Prova de
Concurso Público CFT /05-04

- Oficio-Solicita Serviços de Órgãos de Apoio da CO -
Concurso Público .........•............................... CFT /05-11

- Parecer-Despesa com Concurso Público CFT/D5-12
- Parecer-Recurso à Questão de Concurso Público CFT/03-22
- Parecer-Solicitação de Abertura de Concurso Público CFT/03-02
- Piocesso-Contratação de Banca Examinadora para Concurso

Público CFT / OS-UCAS
- Processo-Contratação de Colaboradores para Aplicação de

Prova de Concurso Público CFT /OS-UCA7
- Processo-Contratação de Empresa de Processamento de

Dados-Concurso Público CFT/D5-UCA6
- Processo-Contratação de Instituição Financeira

-Concurso Público ...............•...................... CFT/DS-UCA3
- Processo-Despesa com Local para Inscrição em Concurso

Público. . CFT / DS-UCA2
- Processo-Despesa com Publicação de Editais e de

Material de Divulgação de Concurso público CFT/05-UCAl
- Processo-Locação de Espaço para Realização de Prova

de concurso público CFT/05-UCA4
- Processo-Solicitação de Abertura de Concurso Público CFT/03-UCAl
- Processo-Solicitação de Serviços em Geral DET/DI-UCA
- Recibo-Pagamento de Banca Examinadora-Concurso Público CFT/OS-07
- Recortes-Editais Publicados - Concurso Público CFT/04-D4
- Recortes-Periódicos - Concurso Público CFT/D4-0S
- Recurso a Questão de Concurso Público .....•..........•... CFT/03-21
- Relação-Débitos Diários Co/01-15
- Relatório Anual de Despesa Mensal com Correspondência Co/OI-lI
- Relação de Colaboradores para Aplicação Prova

de Concurso Público CFT/OS-IO
- Tabela de Avaliação em Prova Prática CFT/03-25
- Tabela de Pontuação em Prova de Titulos CFT/03-26
- Termo de Apreensão de Prova e de Exclusão ., .............• CFT/ü3-18
- Termo de Desistência da Prova CFT/ü3-24
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Avaliação:02/05/1986
Última atualização: 23/03/2001

..\rea: Administrativa
Função: Comunicações
Atividade: Controle de Despesas com Correspondência
Rotina: CONTROLE DE COTAS POSTAIS DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS (ATUALIZAÇÃO) - Co/OI -

Documento: Co/OI-13
Título: FICHA DE AUTÓGRAFOS - SECOR

Via única: DIRAD - CODEC - SECaR
Fase ativa: Até o término da legislatura
Fase Interm. Origem: 02 meses
Fase Interm. COARQ: -

Documento: Co/OI-I7
Título: OFÍCIO - AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE SELOS POSTAIS

Via original: DIRAD - CODEC - SECOR

Fase ativa: Até o final da legislatura.
Fase lnterm. Origem: 02 meses
Fase Interm. COARQ: -

Cópia única: Unidade administrativa da CD
Fase ativa: Até a retirada dos selos postais
Fase Interm. Origem: 01 ano
Fase Interm. COARQ: -

Documento: Co/01-18
Título: OFÍCIO - AUTORIZAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DE

FUNCIONÁRIOS PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA

Via original: DlRAD- CODEC - SECOR
Fase ativa: Até o término da legislatura.
Fase Interm. Origem: 02 meses
Fase Interm. COARQ: -
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Cópia única: Unidade administrativa da CD
Fase ativa: Até o final da legislatura
Fase Interm. Origem: 02 meses
Fa,se Interm. COARQ: -

Documento: ColO l-O 1
Título: GUIA PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS

Via nOOf: DlRAD - CODEC - SECOR

Fase ativa: Até o final da legislatura
Fase Interm. Origem: 02 meses
Fase Interm. COARQ: 05 anos
Guarda Permanente: -

Via nr> 02: Unidade administrativa da CO

Fase ativa: Até o final do exercício financeiro
Fase Interm. Origem: -

Via n° 03: DlRAD - CODEC - SECOR

Fase ativa: Até o recebimento da 1a via enviada pela ECT
Fase Interm. Origem:

Documento: Co/OI-06
Título: BANCO DE DADOS - CONTROLE DE CRÉDITO

Via única: DIRAD - CODEC - SECaR
Arquivamento: Em meio eletrônico
Observações: É atualizado diariamente.
Fase ativa: Enquanto durar o procedimento
Fase Interm. Origem:

Documento: ColO1-15
Título: RELAÇÃO - DÉBITOS DIÁRIOS

Via única: DlRAD - CODEC - SECOR
Fase ativa: O1 mês
Fase Interm. Origem:
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Documento: ColO 1-16
Título: ESTAnSnCA MENSAL DE GASTOS COM A ECT

Via n" 01: DEMAP - COMAT - SECOL
Arquivamento: Pasta própria da ECT
Fase ativa: Até o final do exercício financeiro
Fase Interm. Origem: 02 meses'
Fase Interm. COARQ: 05 anos .
Guarda Permanente:

Via n" 02: DIRAD - CODEC - SECOR
Fase ativa: Até o final da legislatura
Fase Interm. Origem: 02 meses
Fase Interm. COARQ: 05 anos
Guarda Permanente:

Documento: FiJ02-02 (#)
Titulo: FATURA

Via n"01: DEFIN - COTAB - SESOF
Observações: Integra o Movimento Financeiro (Fi-02-UCA)

Via n°02: DEMAP - SERAD
Observações: Integra o Processo - Compras. Obras ou Serviços (Ma/Ol-UCA),

(Ma/02-UCA) ou (Ma/03-UCA).

Documento: CoIOI-II
Título: RELATÓRIO ANUAL DE DESPESA MENSAL COM CORRESPONDÊNCIA

I

Via n" 01: DIRAD - Gabinete
Fase ativa: Até o final do exercício financeiro
Fase loterm. Origem: 05 anos .
Fase Interm. COARQ: •

Via ,,°02: DlRAD - CODEC - SECOR
Fase ativa: Até o final do exercício financeiro

Fase Interm. Origem:
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Área: Administrativa Avaliação: 23/03/2001
Função: Comunicações
Atividade: Controle de Cotas Postais
Rotina: CONTROLE DE COTAS POSTAIS DE DEPUTADO - Co/OS -

Documento: Co/O}·17 (#)
Título: OFÍCIO - AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE SELOS POSTAIS

Via original: DIRAD - CODEC • SECaR

Fase ativa: Até o final da legislatura.
Fase Interm. Origem: 02 meses
Fase Interm. COARQ: -

Cópia única: Gabinete do Deputado
Arquivamento: NACD

Documento: Co/OI-06 (#)
Título: BANCO DE DADOS - CONTROLE DE CRÉDITO

Via única: DIRAD - CODEC - SECOR
Arquivamento: Em meio eletrônico
Observações: É atualizado diariamente.
Fase ativa: Enquanto durar o procedimento
Fase Interm. Origem:

Documento: Co/OS-OI
Título: FORMULÁRlO - REQUERIMENTO PARA CADASTRAMENTO DE USUÁRIO

Via original: DIRAD - CODEC- SECOR
Fase ativa: Até o término da legislatura
}'ase Interm. Origem: 02 meses
Fase Interm. COARQ; -

Cópia única: Gabinete do Oeputado
Arquivamento: NACO
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Documento: Co/OS-02
Título: GUIA PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCLA DE DEPUTADO

Via nOOl: OIRAD - CODEC - SECOR

Fase ativa: Até o final da legislatura
Fase Intermo Origem: 02 meses
Fase Interm. COARQ: 05 anos
Guarda Permanente:

Via n° 02: Gabinete do Deputado
Arquivamento: NACD

Via n° 03: DIRAD - CODEC - SECOR
Fase ativa: Até o recebimento da la via enviada pela ECT.
Fase Interm. Origem: •

Documento: Co/OS-03
Título: fORMULÁRIO - CANCELAMENTO DE GUIA DE POSTAGEM

Vio única: DlRAD - CODEC - SECOR
Fase ativa: Até a implantação no sistema de cotas.
Fase Interm. Origem: 01 ano
Fase In'ermo COARQ: -

Documento: Co/OS-04
Título: fORMULÁRIO - SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUiÇÃO DE SENHA NO

SISTEMA DE COTAS

Via única: DlRAD· CODEC - SECOR
Fase ativa: Até a implantação das alterações no sistema de cotas
Fase Interm. Origem: 02 meses
Fase Interm. COARQ: -

Documento: Co/OI-I! (#)
Titulo: RELATÓRIO ANUAL DE DESPESA MENSAL COM CORRESPONDÊNCIA

Via nOOl: DlRAD - Gabinete
Fase ativa: Até o fmal do exercício financeiro
Fase Intermo Origem : 05 anos
Fase In'ermo COARQ: -

Via n 1/ 02: DIRAD - CODEC - SECOR
Fase ativa: Até o final do exercício financeiro
Fase Interm. Origem: -
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Documento: Co/OS-OS
Título: GUIA PARA POSTAGEM NACIONAL - DEPUTADOS

Via nOOI: OIRAD - COOEC - SECOR

Fase ativa: Até o final da legislatura
Fase Interm. Origem : 02 meses
Fase Interm. COARQ: 05 anos
Guarda Permanente : -

Via n° 02: Agencia da ECT
Arquivamento: NACO

Via n'" 03: Gabinete do Deputado
Arquivamento: NACD

Cópia únicCl: DIRAD - CODEC - Gabinete

Fase ativa: Até o recebimento da guia original
Fase Interm. Origem:
Observações: Cópia enviada via fax, pela ECT, para solicitação de autorização à CODEC, como
procedimento obrigatório para a postagem das correspondências.

Documento: Fi/02-02 (#)
Título: FATURA

Via nflOl: DEFIN - COTAB - SESOF
Observações: Integra o Movimento Financeiro (Fil02-UCA)

Via n" 02: DEMAP - SERAD
Observações: Integra o Processo - Compras, Obras ou Serviços (Ma/Ol-UCA),

(Ma/02- UCA) ou (Mal03-UCA).

TABELA DE TEMPORALIDADE

Avaliação: 27/11/1990
Última atualização:30/03/2001

Área: Administrativa
Função: Administração de Material e Patrimônio
Atividade: Administração de Material
Rotina: REQUISIÇÃO E ENTRADA DE MATERIAL (ATUALIZAÇÃO) - MaiOS -
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Documento: Ma/OS-OI
Título: FORMULÁRIO - REQUISIÇÃO DE MATERIAL (PERMANENTE E DE CONSUMO)

1" via: DEMAP - COALM
Fase ativa: Até a conferência do seu processamento no SAMP
Fase Intenn. Origem: 02 anos
Fase Interm. COARQ: 03 anos
Guarda

2" via: DEMAP - COALM - Almoxarifados
Fase ativa: Até o registro no computador
Fase Interm. Origem : O1 ano
Fase Interm. COARQ: -

3" via: Órgão requisitante
Fase ativa: Até o recebimento do material
Fase Interm. Origem: O1 ano
Fase Interm. COARQ: -

Cópia n~01: DEMAP - COPAT - SEREG
Observações: Cópia da 1a via referente à material pennanente, para atribuição de carga patrimonial.

Fase ativa: 01 ano
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Intenn. COARQ: -

C6pia n° 02: PRODASEN
Arquivamento: Em meio e1etrõnico
Fase ativa: 01 mês
Fase Intenn. Origem : 05 anos
Fase Interm. COARQ: -

Documento: Ma/OS-lI
Título: FORMULÁRIO - REQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Via original: DETEC - CAEDI - SADIS
Fase ativa: Até o fornecimento dos gêneros alimentícios
Fase Interm. Origem: 02 anos
Fase Interm. COARQ: 03 anos
Guarda Permanente: -

Cópia única: Órgão requisitante
Fase ativa: Até o recebimento dos gêneros alimentícios
Fase Interm. Origem:
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Documento: Fi/02-01 (#)
Título: NOTA DE EMPENHO

Via original: DEFIN - corAB - SESOF
Arquivamento: Integra o Movimento Financeiro (Fi/02-UCA)

Cópia n ll 01: DEMAP - SERAD
Arquivamento: Integra o Processo - Compras. Obras ou Serviços (Ma/OI-UCA),

(Ma/02-UCA) ou (Ma/03-UCA).

Documento: Fil02-03 (#)
Título: NOTA FISCAL

Via nO 01: DEFIN - corAB - SESOF
Arquivamento: Integra o Movimento Financeiro (Fi/02-UCA)

Via nO 02: DEMAP - SERAD
Observações: Integra0 Processo - Compras, Obras ou Serviços (Ma/OI-DCA), (Ma/02-UCA) ou

(Mal03-UCA).

Via n° 03: Almoxarifado ou Setor Interessado.

Fase ativa: 01 ano
Fase Interm. Origem: 02 anos
Fase Interm. COARQ: -

Documento: MalOS-02
Título: BOLETIM DE ENTRADA DE MATERIAL

r via: DEMAP - COALM
Fase ativa: Até a conferência do seu processamento no SAMP
Fase Interm. Origem: 02 anos
Fase Interm. COARQ: 03 anos
Guarda

2"via: DEMAP - COALM - Almoxarifados
Fase ativa: Até o registro no computador
Fase Interm. Origem: 01 ano
Fase Interm. COARQ: -

Cópia única: PRODASEN
Arquivamento: Em meio eletrônico
Observações: Trata-se de Banco de Dados em Sistema do PRODASEN.
Fase ativa: O1 mês
Fase Interm. Origem : 05 anos
Fase Interm. COARQ: -
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Documento: MaiOS-lO
Título: BOLETIM DE DEVOLUÇÃO DE MATERIAL

r via: DEMAP - COALM

Fase ativa: Até conferir o seu processamento no SAMP
Fase Interm. Origem: 02 anos
Fase lnterm. COARQ: 03 anos
Guarda Permanente: -

]a via: DEMAP - COALM - Almoxarifados
Fase ativa: Até o registro no computador
Fase Interm. Origem: Dl ano
Fase Ioterm. COARQ: -

Ja v"a : Órgão interessado
Fase ativa: Até a devolução do material
Fase Interm. Origem: 01 ano
Fase Interm. COARQ: -

Cópia única: PRODASEN
Arquivamento: Em meio eletrônico
Fase ativa: 01 mês
Fase Interm. Origem: 05 anos
Fase Interm. COARQ: -

Documento: MaiOS-OS
Título: MOVIMENTO DO CICLO - ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAL

Via única: DEMAP - COALM

Fase ativa: OI ano
Fase Interm. Origem: -

Documento: MalOS-06
Título: INVENTÁRIO DE CONSUMO DE MATERIAL (MENSAL)

Via n" 01: DEFIN - COTAB - SEPAT
Observações: Após a escrituração, pode ser descartado.
Fase ativa: 01 ano
Fase Ioterm. Origem: 01 ano
Fase Interm. COARQ: -

Viano02:DEMAP-COALM
Observações: Útil para controle interno.
Fase ativa: 01 ano
Fase Interm. Origem: -
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Via n° 03: DEMAP - COALM - Almoxarifados
Obse'rvações: Útil para controle interno.
Fase ativa: 01 ano
Fase Interm. Origem:

Documento: MaiOS-OS
Título: INVENTÁRIO DE CONSUMO DE MATERIAL (ANUAL)

Via nO 01: DEFIN - COTAB - SEPAT
Observações: Útil para conferência e registro dos relatórios.
Fase ativa: OI ano
Fase Interm. Origem: 01 ano
Fase Interm. COARQ: -

Via nO 02: DEMAP - COALM

Fase ativa: 01 ano
Fase Interm. Origem : O1 ano
Fase Interm. COARQ: 03 anos
Guarda

Via nl/ 03: DEMAP - COALM - Almoxarifados

Fase ativa: 01 ano
Fase loterm. Origem: OI ano
Fase loterm. COARQ: -

TABELA DE TEMPORALIDADE

Área: Administrativa
Função: Prestação de Serviços Técnicos
Atividade: Execução de Serviços
Rotina: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - DETEC - DET/01-

Avaliação: 30.03.2001

Documento: DET/OI-Ol
Título: EXPEDIENTE - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL

Via original: DETEC - SERAO
Fase ativa: Até a execução do serviço
Fase Interm. Origem: 01 ano
Fase Interm. COARQ: -

Cópia única: Órgão solicitante

Fase ativa: Até a execução do serviço
Fase loterm. Origem: Até o final do ano
Fase Interm. COARQ: -
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Documento: DET/OI-lJCA
Título: PROCESSO - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL

Via única: DETEC • SERAD

Fase ativa: Até a execução do serviço
Fase Interm. Origem: 02 anos
Fase Interm. COARQ: -

Documento: DET/OI-02
Título: fORMULÁRIO - ORDEM DE SERViÇO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

EM GERAL

Via única: DETEC • Unidade responsável

Fase ativa: Até a execução do serviço
Fase Interm. Origem: OI ano
Fase Interm. COARQ: -

TABELA DE TEMPORALIDADE

Área: Administrativa Avaliação: 27.04.2001
Função: Administração de Pessoal

Atividade: Recrutamento e Seleção de Pessoal
Rotina: REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS

NA CD - CFT/03 •

Documento: CFT/03-01
Título: EXPEDIENTE - SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO

Via original: CEFOR - COATA
Arquivamento: Integra a CFT/03-UCAI (Processo - Solicitação de Abertura de Concurso Público)

Cópia única :Órgão de origem
Fase ativa: Até a deliberação da Mesa da CO
Fase Interm. Origem: OI ano
Fase Intenn. COARQ: -

----------------------------------
Documento: CFT/03-02
Titulo: PARECER - SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO

Via original: CEFOR - COATA .
Arquivamento: Integra a CFT/03-UCAI (Processo· Solicitação deAbertura de Concurso Público)
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Cópia única: Orgào produtor

Fase ativa: Até a deliberação da Mesa da CD
Fase Interm. Origem: 01 ano
Fase Interm. COARQ: -

Documento: CFT/03-03
Título: EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO DE DECISÃO SOBRE SOLICITAÇÃO

DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO

Via original: CEFOR - COATA

Arquivamento: Integra a CFT/03-UCAI (Processo - Solicitação de Ahertum de Concurso Público)

Cópia único: SGM - Gabinete

Fase ativa: Até a comunicação ao órgão solicitante
Fase Interm. Origem: 01 ano
Fase lnterm. COARQ: -

Documento: CFT/03-04
Título: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Via única: CEFOR - CORES

Fase ativa: Até o término da realização do concurso
Fase Interm. Origem: -

Documento: CFT/03-0S
Título: MANUAL DO CANDIDATO EM CONCURSO PúBLICO

naúnrea:CEFOR-COATA
Arquivamento: Integra a CFT/03-UCA2 (Dossiê - Concurso Público para Provimento de

Cargos na CD)

Cópias múltiplas: Candidatos
Arquivamento: NACD

Documento: CFT/03-06
Título: FORMULÁRIO - INSCRIçÃO EM CONCURSO PÚBLICO

naúnrea:CEFOR-COATA
Observações: No ato da inscrição, o comprovante é destacado e entregue ao candidato.

Fase ativa: Até o ténnino da realização do concurso
Fase Interm. Origem: 05 anos, a contar da homologação do resultado final
Fase Interm. COARQ~ -
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Documento: CFT/03-07
Título: LISTAGEM - CANDIDATOS INSCRITOS EM CONCURSO PÚBLICO

Via única: CEFOR - COATA

Fase ativa: Até o término da realização do concurso
Fase Interm. Origem: 05 anos, a contar da homologação do resultado final

Fase Intenn. COARQ: -

Documento: CFT/03-0S
Título: LISTAGEM - DISTRIBUIÇÃO DE CANDIDATOS POR LOCAL DE PROVA

Vwúníca:CEFOR-CORES
Fase ativa: Até o término da realização do concurso
Fase Interm. Origem:
Documento: CFT/03-09
Título: MANUAL - ELABORAÇÃO DE PROVA

Via única: CEFOR - COATA
Arquivamento: Integra a CFT/03-UCA2 (Dossiê - Concurso Público para Provimento de

Cargos na CD)

Observações: É arquivado um manual utilizado em cada concurso, como modelo.

Vias múltiplas: CEfOR - CORES

Fase ativa: Até o término da elaboração de cada prova
Fase Interm. Origem: -

Documento: CfT/03-10
Título: LISTAGEM - CANDIDATOS POR SALA DE PROVA

Via única: Local de realização das provas
Fase ativa: Até o ténnino de realização das provas
Fase Interm. Origem:

Documento: CFT/03-11
Título: CADERNO DE PROVA

Viaúnka:CEFOR-COATA
Arquivamento: Integra a CFT/03-UCA2 (Dossiê - Concurso Público para Provimento de

Cargos na CD)
Observações: É arquivado um caderno utilizado em cada concurso, como modelo.
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Cópias múltipla.5 : CEFOR - COATA
Observações: No caso de prova discursiva ou prática.
Fase ativa: Até o término da realização do concurso
Fase Interm. Origem: 05 anos, a contar da homologação do resultado final
Fase Interm. COARQ: -

Documento: CFT/03-12
Título: ATA DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO

naúnka:CEFOR-COATA
Fase ativa: Até a apuração das ocorrências
Fase Interm. Origem: 05 anos, a contar da homologação do resultado final
Fase Interm. COARQ: -

Documento: CFT/03-13
Titulo: LISTA DE PRESENÇA DE CANDIDATOS

Via única: CEFOR - COATA

Fase ativa: Até o término da realização do concurso
Fase Inferm. Origem: 05 anos, a contar da homologação do resultado final
Fase Interm. COARQ: -

Documento: CFT/03-14
Título: CONTROLE DE FREQÜÊNCIA DE CANDIDATOS

Via única: CEFOR - COATA
Fase ativa: Até o término da realização do concurso
Fase Interm. Origem: -

Documento: CFT/03-15
Título: FOLHA DE RASCUNHO DE PROVA OBJETIVA

Viaúnka:CEFOR-COATA
Fase ativa: Até o término da realização do concurso
Fase Interm. Origem:

.P'
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Documento: CFT/03-16
Título: FOLHA DE RESPOSTAS DE PROVA OBJETIVA

VIQ ú"ica : CEFOR - COATA
Arquivamento: Integra a CFT/03-UCA2 (Dossiê - Concurso Público para Provimento de

Cargos na CD)
Observações: Preservar um fonnulário preenchido, de cada área de seleção.

Cópias múltiplas: CEFOR - COATA
Fase ativa: Até o ténnino da realização do concurso
Fase Interm. Origem: 05 anos, a contar da homologação do resultado final
Fase Interm. COARQ: -

Documento: CFT/03-17
Título: CONSULTA À BANCA EXAMINADORA

Via única: CEFOR - COATA
Fase ativa: Até a resposta da banca
Fase Interm. Origem: Até o término da realização do concurso
Fase Intenn. COARQ: -

Documento: CFT103-18
Título: TERMO DE APREENSÃO DE PROVA E DE EXCLUSÃO

Vwúnka:CEFOR-COATA
Fase ativa: Até o ténnino da realização do concurso
Fase Interm. Origem: 05 anos, a contar da homologação do resultado final
Fase Interm. COARQ: -

Documento: CFT/03-19
Título: GABARITO DE PROVA OBJETIVA

Via original: CEFOR - COATA
Arquivamento: Integra a CFT/03-UCA2 (Dossiê - Concurso Público para Provimento de

Cargos na CD)

Cópia.s múÚiplas : Candidatos
Arquivamento: NACD



29530 Quarta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS Junho de 2001

Documento: CFT/03-20
Título: ESPELHO DA AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA OU DA PROVA PRÁnCA

naúnka:CEFOR~COATA

Arquivamento: Integra a CFT/03-UCA2 (Dossiê - Concurso Público para Provimento de
Cargos na CD)

Observações: Preservar um documento de cada área de seleção.

Via única: CEFOR ~ CORES

Fase ativa: Até o término da realização do concurso
Fase Interm. Origem : 05 anos, a contar da homologação do resultado final
Fase Interm. COARQ: -

Documento: CFT/03-2 I
Título: RECURSO A QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Vwúnka:CEFOR~COATA

Fase ativa: Até o julgamento do recurso
Fase Interm. Origem: 05 anos, a contar da homologação do resultado final
Fase Interm. COARQ: -

Via única: CEFOR ~ CORES
Arquivamento: Integra a CFT/03-UCA2 (Dossiê ~ Concurso Público para Provimento de

Cargos na CO)
Observações: Preservar um recurso de cada ârea de seleção

Documento: CFT/03-22
Título: PARECER - RECURSO À QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO

naorigmm:CEFOR-COATA
Fase ativa: Até o término da realização do concurso
Fase Interm. Origem: 05 anos, a contar da homologação do resultado fmal
Fase Interm. COARQ: -

Via original: CEfOR - CORES
Arquivamento: Integra a CFT/03-UCA2 (Dossiê - Concurso Público para Provimento de

Cargos na CD)
Observações: Preservar um exemplar de parecer de cada área de seleção.

Cópia única:
Arquivamento:

Banca examinadora
NACD
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Documento: CFT/03-23
Título: LISTAGEM - RESULTADO PARCIAL DE CONCURSO PÚBLICO

Vwúnka:CEFOR-CORES
Fase ativa: Até a publicação do resultado
Fase Interm. Origem: OI ano
Fase Interm. COARQ: -

Documento: CFT/03-24
Título: TERMO DE DESISTÊNCIA DA PROVA

na únka: CEFOR-COATA
Fase ativa: Até o término da realização do concurso
Fase Interm. Origem: 05 anos, a contar da homologação do resultado [mal
Fase Interm. COARQ: -

Documento: CFT/03-25
. Título: TABELA DE AVALIAÇÃO EM PROVA PRÁTICA

naúnka:CEFOR~COATA

Fase ativa: Até o término da realização do concurso
Fase Interm. Origem: 05 anos, a contar da homologação do resultado [mal
Fase Intenn. COARQ: -

Via única: CEFOR - COATA
Arquivamento: Integra a CFT/03-UCA (Dossiê - Concurso Público para Provimento de

Cargos na CD»
Observações: Preservar um formulário de cada área de seleção.

Documento: CFT/03-26
Título: TABELA DE PONTUAÇÃO EM PROVA DE TÍTULOS

Via única: CEFOR - COATA
Observações: As cópias dos títulos acompanham esta tabela.
Fase ativa: Até o ténnino da realização do concurso
Fase Interm. Origem: 05 anos, a contar da homologação do resultado final
Fase Inferm. COARQ: -

Viaúnrea:CEFOR-COATA
Arquivamento: Integra a CFT/03-UCA2 (Dossiê - Concurso Público para Provimento de

Cargos na CD)
Observações: Preservar um documento de cada área de seleção.
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Documento: CFT/03-27
Título: LAUDO OE TESTE PSICOLÓGICO

Via única: CEFOR - COATA
Fase ativa: Até o término da realização do concurso
Fase Interm. Origem : 05 anos, a contar da homologação do resultado final
Fase Interm. COARQ: -

Documento: CFT/03-28
Título: MANDADO DE NOTIFICAÇÃO

Via única: CEFOR - COATA
Arquivamento: Integra a CFT/03-UCA2 (Dossiê - Concurso Público para Provimento de

Cargos na CO)

D04:umento: CFT/03-29
Título: LISTAGEM - CLASSIFICAÇÃO FINAL EM CONCURSO PÚBLICO

Via única: CEFOR - COATA
Fase ativa: Até a publicação da listagem
Fase Interm. Origem: Até o término da vigência do concurso
Fase Interm. COARQ: -

Documento: CFT/03-30
Título: LIVRO - REGISTRO DE CONCURSOS PÚBLICOS

Via única: CEFOR - COATA
Fase ativa: Até o término do livro
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ:OS anos
Guarda Permanente : P

Documento: CFT/03-UCAl
Título: PROCESSO - SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO

Via única: CEFOR - COATA
Arquivamento: Integra a CFT/03-UCA2 (Dossiê - Concurso Público para Provimento de

Cargos na CD)
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Documento: CfT/03-UCA2
Titulo: DOSSIÊ - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NA CD

Via única: CEFOR - COATA
Observações: Fica sob a guarda do CEFOR/CORES até o término do concurso.
Fase ativa: Até o ténnino da vigência do concurso
Fase Interm. Origem: 02 anos
Fase Interm. COARQ: 05 anos
Guarda Permanente: P

TABELA DE TEMPORALIDADE

Área: Administrativa Avaliação: 30/04/2001
Função: Administração de Pessoal
Atividade: Recrutamento e Seleção de Pessoal
Rotina: PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE

CARGOS NA CD - CFTJ04 -

Documento: CFT/04-01
Título: EDITAL - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO - INSTRUÇÕES E PROGRAMA

Via original: CEFOR - COATA
Arquivamento: Integra a CFT/03-UCA2 (Dossiê - Concurso Público para Provimento de

Cargos na CD)

Cópia nOOl: CEFOR - COATA
Fase ativa: Até a publicação do edital
Fase Interm. Origem: -

Cópia n Q 01: DlRAD - SETBA
Fase ativa: Até a publicação do edital no Boletim Administrativo
Fase Interm. Origem: -

Cópia n° 03: Internet / Intranet - Página da CD
Arquivamento: Em meio eletrônico
Fase ativa: Até o ténnino da realização do concurso
Fase Interm. Origem:

Vias múltiplas: DOUIDCD/Jornais de Grande Circulação
Arquivamento: NACD
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Cópias múltiplas: Quadro de avisos da Casa
Arquivamento: NMA

Documento: CFT/04-02
Titulo: EXPEDIENTE - ENCAMINHAMENTO DE EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO

PÚBLICO

Via nO 01: Departamento de Imprensa Nacional (DIN)

Arquivamento: NACD

Via n"02: SGM - SEATA

Fase ativa: Até a publicação do edital
Fase Intenn. Origem: -

Via n" 03: DIRAD· SETBA

Fase ativa: Até a publicação do edital no Boletim Administrativo
Fase Interm. Origem: -

Cópia única: CEFOR - COATA

Fase ativa: Até a publicação do edital
Fase Interm. Origem:

Documento: CFT/04-03
Título: ANúNCIO - DIVULGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Via n"Ol: CEFOR- COATA
Acquivámento: Integra a CFT/03-UCA2 (Dossiê - Concurso Público para Provimento de

Cargo naCD)

Observações: A divulgação é feita por meio de avisos. releases e cartazes.

Vias múltiplas: Jomais/Periódicos/Murais
Arquivamento: NACD ..

Documento: CFT/04-04
Título: RECORTES - EDITAIS PUBLICADOS - CONCURSO PÚBLICO

V"ur única: CEFOR- COATA
Arquivamento: Integra a CFT/03-UCA2 (Dossiê - Concurso Público para Provimento de

Cargos na CD)
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Documento: CFT104-05
Título: RECORTES - PERIÓDICOS - CONCURSO PÚBLICO

Via única: CEFOR - COATA
Fase ativa: Até o ténnino de realização do concurso
Fase Interm. Origem: OI ano
Fase Interm. COARQ: -

Documento: CFT/04-0ó
Título: EDITAL - HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIçÃO E CONVOCAÇÃO PARA PROVA 

CONCURSO PÚBLICO

Via original: CEFOR- COATA
Arquivamento: Integra a CFT/03-UCA2 (Dossiê - Concurso Público para Provimento de

Cargos na CD)

Cópia n° 01: CEFOR - COATA
Fase ativa: Até a publicação
Fase Interm. Origem:

Cópia n° 02: DIRAD - SETBA
Fase ativa: Até a publicação no Boletim Administrativo
Fase Interm. Origem:

Cópia n° 03: Internet 1 Intranet - Página da CD
Arquivamento: Em meio eletrônico
Fase ativa: Até o ténnino da realização do concurso
Fase Interm. Origem:

Vias múltiplas: DOUIDCD/Jomais de grande circulação
Arquivamento: NACD

Cópias múltiplas: Quadro de avisos da Casa
Arquivamento: NMA

Documento: CFT/04-07
Título: AVISO - RETIFICAÇÃO DE EDITAL - CONCURSO PÚBLICO

Vworlgma~CEFOR-COATA

Arquivamento: Integra a CFT/03-UCA2 (Dossiê - Concurso Público para Provimento de
Cargos na CD)
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Cópia n"Ol: CEFüR - COATA

Fase ativa: Até a publicação

Fase lnterm. Origem: -

Cópia n"02: DlRAD - SETBA

Fase ativa: Até a publicação no Boletim Administrativo
Fase Interm. Origem: -

Cópia n" 03: Internet / Intranet - Página da CO
Arquivamento: Em meio eletrônico
Fase ativa: Até o ténnino da realização do concurso
Fase Interm. Origem:

Vias múltiplas: DOU/DCD/Jornais de Grande Circulação
Arquivamento: NACO

Cópias múltiplas: Quadro de Avisos da Casa
Arquivamento: NMA

Documento: CFT/04-DS
Título: EDITAL - CONVOCAÇÃO PARA VISTA DE PROVA DE CONCURSO

PÚBLICO

Via original: CEFOR - COATA
Arquivamento: Integra a CFT/03-UCA2 (Dossiê - Concurso Publico para Provimento de

Cargos na CD)

Cópia n"Ol: CEfOR - COATA
Fase ativa: Até a publicação
Fase Interm. Origem:

CÓpitl n" 02: DlRAD - SETBA
Fase ativa: Até a publicação no Boletim Administrativ~

Fase Interm. Origem:

Cópia n" 03: Internet / Intranet - Página da cn
Arquivamento: Em meio eletrônico
Fase ativa: Até o ténnino da realização do concurso
Fase Interm. Origem:

Vias múltiplas: DOU/DCD/Jornais de grande circulação

Arquivamento: NACD

Cópias múltiplas: Quadro de avisos da Casa
Arquivamento: NMA
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Documento: CFT/04-09
Título: EDITAL - CONVOCAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PROVA DE

CONCURSO PÚBLICO

Via original: CEFOR - COATA
Arquivamento: Integra a CFT/03-UCA2 (Oossiê - Concurso Públicopara Provimento de

Cargos na CO)

Cópia nO 01: CEFOR - COATA

Fase ativa: Até a publicação
Fase Interm. Origem:

Cópia n° 02: OIRAD - SETBA
Fase ativa: Até a publicação no Boletim Administrativo
Fase Interm. Origem:

Cópia n° 03: Internet / Intranet - Página da CO
Arquivamento: Em meio eletrônico .
Fase ativa: Até o ténnino da realização do concurso
Fase Interm. Origem:

VIOS múltiplas: OOUIDCO/Jomais de grande circulação
Arquivamento: NACO

Cópios múltiplas: Quadro de avisos da CO
Arquivamento: NMA

Do~umento:CFT/04-10
Título: EDITAL - RESULTADO PARCIAL DE CONCURSO PÚBLICO

Vworigmm:CEFOR-COATA
Arquivamento: Integra a CFT/03-UCA2 (Dossiê - Concurso Público para Provimento de

Cargos na CO)

Cópia n D 01: CEFOR - COATA
Fase ativa: Até a publicação
Fase Interm. Origem:

Cópia n D 02: DIRAD - SETBA
Fase ativa: Até a publicação no Boletim Administrativo
Fase Interm. Origem: -
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Cópia nU 03: Internet / Intranet - Páginas da CO
Arquivamento: Em meio eletrônico· .
Fase ativa: Até o ténnino da realização do concurso
Fase Interm. Origem:

Vias múltiplas: DOUIDCD/Jomais de grande circulação
Arquivamento: NACO

Cópios múltiplas: Quadro de avisos da Casa
Arquivamento: NMA

Documento: CFT/04-ll
Título: EOITAL - CONVOCAÇÃO PARA PROVAS DE CONCURSO PÚBLICO

Via original: CEFOR - COATA
Arquivamento: Integra a CFT/03-UCA2 (Dossiê - Concurso Público para Provimento de

Cargos na CO)

Cópia n"Ol: CEFOR - COATA
Fase ativa: Até a publicação
Fase Interm. Origem:

Cópia ""02: DIRAD - SETBA
Fase ativa: Até a publicação no Boletim Administrativo
Fase Interm. Origem:

Cópia n ll 03: Internet / Intranet - Página da CO
Arquivamento: Em meio eletrônico
Fase ativa: Até o término da realização do concurso
Fase Interm. Origem:

Vias múltiplas: OOU/DCD/Jomais de grande circulação
Arquivamento: NACD

Cópias múltiplas: Quadro de avisos da Casa
Arquivamento: NMA

Documento: CFT/03-UCA2 (#)
Título: DOSSIÊ - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NA CD

Via única: CEFOR - COATA
Observações: Fica sob a guarda do CEFOR/CORES até o término do concurso.
Fase ativa: Até o ténnino da vigência do concurso
Fase Interm. Origem : 02 anos
Fase Interm. COARQ: 05 anos
Guarda Permanente: P

Junho de 2001
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Documento: CFT/04-12
Título: EDITAL - HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO

Via original: CEFOR - COATA
Arquivamento: Integra a CFT/03-UCA2 (Dossiê - Concurso Público para Provimento de

Cargos na CD)

Cópia nOO}: CEFOR - COATA
Fase ativa: Até a publicação
Fase Interm. Origem:

Cópia n° 02: DIRAD - SETBA
Fase ativa: Até a publicação no Boletim Administrativo
Fase Interm. Origem:

Cópia n"03: Internet / Intranet - Página da CO
Arquivamento: Em meio eletrônico
Fase ativa: Até o ténnino da realização do concurso
Fase Interm. Origem:-

Vias múltiplas: DOU/DCD/Jornais de grande circulação
Arquivamento: NACD

Cópiaf múltiplas: Quadro de avisos da Casa
Arquivamento: NMA

TABELA DE TEMPORALIDADE

irea: Administrativa Avaliação: 30.04.2001
Função: Administração de Pessoal
Atividade: Recrutamento e Seleção de Pessoal
Rotina: PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA

PROVIMENTO DE CARGOS NA CO - CFT/OS-

Documento: CFT/OS-Ol
Título: OFÍCIO - DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E DE MATERIAL

DE DIVULGAÇÃO DE CONCURSO PúBLICO

Viaorigma~CEFOR-COATA

Arquivamento: Integra a CFT/05-l)CAl (Processo - Despesa com Publicação de Editais e de Material
de Divulgação de Concurso Público)
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Cópia única: CEFOR - COATA
Fase ativa: Até o pagamento da referida despesa
Fase Interm. Origem: 01 ano
Fase Interm. COARQ: -

Documento: CFT/OS-02
Titulo: OFÍCIO - DESPESA COM LOCAL PARA INSCRIçÃO EM CONCURSO PÚBLICO

Via original: CEFOR - COATA
Arquivamento: Integra a CFT/03-UCA2 (Processo - Oespesa com Local para inscrição em Concurso

Público)

Cópia única: CEFOR - COATA

Fase ativa: Até a obtenção do local
Fase Interm. Origem: 01 ano
Fase Interm. COARQ: -

Documento: CFTIOS-03
Título: OFÍCIO - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA-CONCURSO

PúBLICO

naorigmahCEFOR-COATA
Arquivamento: Integra a CFT/03-UCA3 (Processo - Contratação de Instituição Financeira - Concurso

Público)

Cópia única: CEFOR - COATA
Fase ativa: Até a contratação da instituição financeira
Fase lnterm. Origem: 01 ano
Fase Interm. COARQ: -

Documento: CFT/OS-04
Título: OFÍCIO - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE CONCURSO

PÚBLICO

Via original: CEFOR - COATA
Arquivamento: Integra a CFT/03-UCA4 (Processo - Locação de Espaço para a Realização de Prova

de Concurso Público)

Cópia única: CEFOR - COATA
Fase ativa: Até a locação do espaço
Fase Interm. Origem: 01 ano
Fase Interm. COARQ: -
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Documento: CFT/OS-OS
Título: OFÍCIO - CONTRATAÇÃO DE BANCA EXAMfNADORA PARA CONCURSO PÚBLICO

Via original: CEFOR - COATA
Arquivamento: Integra a CFT/03-UCA5 (Processo - Contratação de Banca Examinadora para

Concurso Público)

Cópia única: CEFOR - COATA
Fase ativa: Até a contrdtação da banca examinadora
Fase Interm. Origem: 01 ano
Fase Interm. COARQ: -

Documento: CFT/OS-06
Título: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BANCA EXAMINADORA-CONCURSO

PÚBLICO

naúnka:CEFOR-COATA
Arquivamento: Integra a CFT/03-UCA5 (Processo - Contratação de Banca Examinadora para

Concurso Público

Documento: CFT/OS-07
Título: RECIBO - PAGAMENTO DE BANCA EXAMINADORA - CONCURSO PÚBLICO

Via única: CEFOR - COATA
Arquivamento: Integra a CFTI03-UCAS (Processo - Contratação de Banca Examinadord para

Concurso Público)

Documento: CFT/OS-OS
Titulo: OFÍCIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

CONCURSO PÚBLICO

na original: CEFOR - ÇOATA
Arquivamento: Integra a CFT/03-UCA6 (Processo - Contratação de Empresa de Processamento de

Dados - Concurso Público)

Cópia única: CEFOR - COATA
Fase ativa: Até a contratação da empresa
Fase Interm. Origem:: 01 ano
Fase Interm. COARQ: -
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Documento: CFT/OS-09
Título: OFÍCIO - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA APLICAÇÃO DE PROVA DE

CONCURSO PÚBLICO

Via original: CEFOR - COATA
Arquivamento: Integra a CFT/03-UCA7 (Processo - Contratação de Colaboradores para Aplicação de

Prova de Concurso Público)

Cópia única: CEFOR - COATA

Fase ativa: Até a contratação dos colaboradores
Fase Interm. Origem: OI ano

Fase Interm. COARQ: -

Documento: CFT/OS-IO
Título: RELAÇÃO DE COLABORADORES PARA APLICAÇÃO DE PROVA DE CONCURSO

PÚBLICO

Via original: CEFOR - COATA
Arquivamento: Integra a CFT/OS-UCA7 (Contratação de Colaboradores para Aplicação de Prova de

Concurso Público)

Cópia única: CEFOR - COATA

Fase ativa: Até o pagamento dos colaboradores
Fase (nferm. Origem : Dl ano
Fase Interm. COARQ: -

Documento: CFT/OS-ll
Título: OFÍCIO - SOLICITA SERVIÇOS DE ÓRGÃOS DE APOIO DA CO - CONCURSO

PúBLICO

Via original: Órgão colaborador
Fase ativa: Até a prestação dos serviços solicitados
Fase (nferm. Origem:

Cópia única: CEFOR - COATA
Fase ativa: Até li aplicação das provas
Fase Inferm. Origem: 01 ano
Fase Inferm. COARQ: -
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Documento: CFT/OS-12
Título: PARECER - DESPESA COM CONCURSO PÚBLICO

Via original: CEFOR - COATA
Arquivamento: Integrd o processo a que se refere

Cópia única: DO - ATEC

Fase ativa: Até a conclusão do processo
Fase Interm. Origem: 01 ano

Fase Interm. COARQ: -

Documento: CFT/OS-UCAl
Título: PROCESSO - DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E DE MATERIAL DE

DIVULGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Via única: CEFOR - COATA

Fase ativa: Até a publicação do edital
Fase lnterm. Origem: 05 anos
Fase Interm. COARQ: -

Documento: CFT/OS-UCA2
Título: PROCESSO - DESPESA COM LOCAL PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO

PÚBLICO.

Viaúnica:CEFOR·COATA
Fase ativa: Até a locação do espaço
Fase Interm. Origem: 05 anos
Fase Interm. COARQ: •

Documento: CFT/OS-UCA3 .
Título: PROCESSO - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA'- CONCURSO

PÚBLICO

Via única: CEFOR - COATA
Fase ativa: Até a prestação do serviço pela instituição financeira
Fase Interm. Origem: 05 anos
Fase Interm. COARQ: -
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Do~umento: CFT/OS-UCA4
Título: PROCESSO - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE

CONCURSO PÚBLICO

Via única: CEFOR - COATA
Fase ativa: Até a locação do espaço
Fase Interm. Origem: OS anos
Fase (nterm. COARQ: -

Documento: CFT/OS-UCAS
Titulo: PROCESSO - CONTRATAÇÃO DE BANCA EXAMINADORA PARA CONCURSO

PÚBLICO

Via única: CEFOR - COATA
Fase ativa: Até a prestação do serviço pela banca exmninadora
Fase Interm. OrigcUl : 05 anos
Fase Interm. COARQ: -

Documento: CFT/OS-UCAó
Titulo: PROCESSO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CONCURSO PÚBLICO

noúnka:CEFOR-COATA
Fase ativa: Até a prestação do serviço pela empresa de processatnento de dados
Fase Interm. OrigclD : OS anos
Fase Interm. COARQ: -

Documento: CFT/OS-UCA7
Titulo: PROCESSO - CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA APLICAÇÃO DE

PROVA DE CONCURSO PUBLICO

Via única: CEFOR - COAT A
Fase ativa: Até a prestação do serviço pelos colaboradores
Fase Interm. OrigelD : 05 anos
Fase InterOl. COARQ: -

LEGENDA

ACSO:
NACD:
NMA :

(#)

A Critério do Setor de Origem
Não Arquivado na CD
Não é Material.de Arquivo
Docwnento de outra rotina

UCA:

P
PIS

Unidade Coletiva de ArquivlU'llento
Descarte por eliminação
Guarda Permanente
Guarda Permanente/Seletiva

Observação: Os prazos destas Tabelas foram aprovados pela CADAR e os demais dados extraídos dos
respectivos Planos de Destinação de Docwnentos de Arquivo (PDDA).

Em 18/06/200 I

GRACINDA ASSUCENA DE VASCONCELLOS
Presidente
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cÂMARA DOS DEPUTAnOS
DIRETORIA-GERAL

CENTRO DE FORMAÇÃO, TREJNAMENTO E APERFEIÇOAMENTO

Edital n.o 7, de 18 dejunho de 2001

A Diretora do Centro de Fonnação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos
Deputados - CEFOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Ato da Mesa nO 4112000, e de
confonnidade com o Edital n° 212000, referente ao concurso público para Analista Legislativo - atribuição
Técnica Legislativa, do Quadro Pennanente da Casa, toma público:

1. A vista da Terceira Prova - Prática de Informática, de que trata o subitem 4.3 do Capítulo V do Edital
nO 212000, será realizada em 8/7/2001, domingo, na Câmara dos Deputados - Praça dos Três Poderes 
Brasília; com entrada exclusiva peja portaria do Anexo lI, a partir das 7 horas. Serão adotados os
seguintes procedimentos:
1.1. Às 8 horas, no Plenário Ulysses Guimarães, iniciar-se-á, à vista de todos os presentes, o deslacre das
provas, de maneira a possibilitar a identificação provisória das provas.
1.2. Encerrado o procedimento de des1acre, as provas serão levadas para os plenários do Anexo li, aos
quais serão distribuídas na ordem alfabética dos nomes dos candidatos que realizaram a prova.
1.3. Feita a distribuição das provas pelos plenários do Anexo n, cada candidato terá acesso à sua prova. A
vista às provas encerrar-se-á às 13 horas.
IA. Ao encerrar a vista de sua prova, i o candidato devolvê-Ia-á ao Encarregado de Plenário, que
novamente a lacrará, à vista do candidato.
1.5. Encerrado o tempo de vista, às 13 horas, o Encarregado de Plenário lacrará as provas dos candidatos
que porventura não tenham comparecido, procedimento que poderá ser acompanhado pelos candidatos
presentes.
2. Somente terá acesso à sua prova e à respectiva avaliação o candidato que tenha participado de sua
aplicação em 6/5/200 1.
3. Os candidatos que fizeram a Terceira Prova - Prática de Informática - por força de medida judicial
somente terão acesso à prova se, no dia designado para a vista, remanescer a respectiva liminar que lhe
possibilitou a continuação no certame.
4. Para ter acesso à prova, o candidato deverá apresentar o documento de identidade com o qual se
inscreveu.
5. Será fornecido ao candidato lápis e o papel necessário a que proceda as anotações que julgar
pertinentes, vedado o acesso ao local de vista com quaisquer outros equipamentos ou materiais. Para fins
de apresentação de recurso, o candidato deverá anotar o número de sua prova.

ANA LÚCIA DE MIRANDA RAMOS
Diretora

Publique-se em 19/6/2001 .
~~~e-lL~ •. ..:n :

ANA LÚCIA DE MIRANDA RAMOS
Diretora do CEFOR
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COMissões

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLÍTICA RURAL

51 8 Legislatura - 38 Sessão Legislativa

Ata da décima quarta reunião ordinária (au
diência pública) realizada em 19 de junho de 2001

Às quatorze horas e cinqüenta e seis minutos do
dia dezenove de junho de dois mil e um, no Plenário
nO 13 do Anexo II da Câmara dos Deputados, reu
niu-se a Comissão de Agricultura e Polftica Rural, sob
a presidência do Deputado Luís Carlos Heinze, para a
realização de Reunião de Audiência Pública destina
da à discussão do Projeto de Lei n° 3.428-B/97, do
Deputado Jaques Wagner e outros, que "dispõe, so
bre elaboração, beneficiamento e comercialização de
produtos artesanais de origem animal e vegetal e dá
outras providências", com a presença dos Senhores
Alda Lerayer - Pesquisadora Científica do Instituto
Tecnológico de Alimentos - ITAL; Márcia Nori - Presi
dente da Associação Brasileira de Engenharia de AU
mentos - ABEA; Alfredo Vitali - Assessor da Associa
ção Brasileira de Engenharia de Alimentos - ABEA;
João Luiz Homem de Carvalho - Professor da Univer
sidade de Brasília - UnB; e Beatriz Cantúsio Pazinato
- Representante da Coordenadoria de Assistência
Técnica Integral da Secretaria de Agricultura de São
Paulo, de acordo com o requerimento n° 32/01, do Se
nhor Deputado Xico Graziano. Compareceram os De
putados - Titulares: Luís Carlos Heinze (Presidente),
Moacir Micheletto (2° Vice-Presidente), Confúcio
Moura, Dilceu Sperafico, Hugo Biehl, Igor Avelino,
Joel de Hollanda, Kincas Mattos, Luiz Durão, Marcelo
Castro, Márcio Bittar, Nilson Mourão, Padre Roque,
Saulo Pedrosa, Silas Brasileiro, Waldemir Moka e
Xico Graziano; - Suplentes: Alberto Fraga, Armando
Abílio, Carlos Alberto Rosado, Euiácio Simões, Jaime
Martins, João Tota, Jurandil Juarez, Orlando Descon
si e Wellington Dias. Justificaram suas ausências os
Deputados Abelardo Lupion, B. Sá, Carlos Batata,
Cleonâncio Fonseca e João Grandão. Deixaram de
registrar suas presenças os Deputados: Abelardo Lu
pion, Adão Preito, Adauto Pereira, Anivaldo Vale, Au
gusto Nardes, B. Sá, Carlos Batata, Carlos Dunga.
Cleonâncio Fonseca, Ezidio Pinheiro, Francisco Coe
lho, Giovanni Queiroz, Helenildo Ribeiro, Jaime Fer
nandes, João Grandão, José Carlos Elias, Josué

Bengtson, Kátia Abreu, Luci Choinacki, Nelson Mar
quezelli, Nelson Meurer, Nilo Coelho, Odílio Balbinot
ti, Osvaldo Reis, Paulo Braga, Pompeo de Mattos, Ro
berto Balestra, Roberto Pessoa, Romel Anízio, Ro

naldo Caiado, Salomão Cruz, Telmo Kirst, Themísto
eles Sampaio e Wilson Santos. Dando início aos tra
balhos, o Presidente convidou os palestrantes a to
marem assento à Mesa e concedeu a palavra à Se
nhora Alda Lerayer. Finda a exposição, o Deputado
Luís Carlos Heinze, necessitando ausentar-se, passa
a presidência ao Deputado Moacir Michelleto, 2°
Vice-Presidente. Prosseguindo, o Presidente em
exercício concedeu a palavra aos expositores Márcia
Nori, Alfredo Vitali e João Luiz Homem de Carvalho.
Em seguida, Deputado Luís Carlos Heinze reassumiu
a Presidência e concedeu a palavra à Senhora Bea
triz Cantúsio Pazinato. Findas as exposições, o Presi
dente concedeu a palavra ao autor do requerimento
de realização desta reunião, Deputado Xico Graziano.
Usaram da palavra, conforme a ordem de inscrição,
os seguintes Deputados: Saulo Pedrosa, Luiz Durão,
Confúcio Moura, Padre Roque e Nilson Mourão. Logo
após, o Presidente concedeu a palavra aos exposito
res para suas considerações finais na seguinte or
dem: João Luiz Homem de Carvalho, Beatriz Cantú
sio Pazinato, Alda Lerayer e Alfredo Vitali. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença
dos expositores, dos parlamentares e dos demais
presentes, e encerrou os trabalhos às dezessete ho
ras, antes, porém, convocou os membros desta Co
missão para reunião ordinária a realizar-se amanhã,
dia vinte de junho, às nove horas, no Plenário 6, para
apreciação das matérias constantes da Pauta n°
13/01. Estes foram inteiramente gravados e, uma vez
traduzidos pela Taquigrafia, integrarão a presente Ata
que, para constar, eu, Moizes Lobo da Cunha Secre
tário, lavrei a presente ATA, que depois de lida e apro
vada, será assinada pelo Presidente e encaminhada

à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
Deputado Luís Carlos Heínze Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos He
inze) - Declaro aberta a reunião de audiência pública
da Comissão de Agricultura e Política Rural da Câma
ra dos Deputados, convocada para discutir o Projeto
de Lei n° 3.428, de 1997, do Deputado Jaques Wag
ner e outros, que "dispõe sobre elaboração, beneficia
mento e comercialização de produtos artesanais de
origem animal e vegetal e dá outras providências".



Peço aos Srs. Parlamentares que essas interpe
lações sejam estritamente sobre o assunto da exposi
ção, pelo prazo de três minutos, tendo, também, os
expositores igual tempo para responder. Facultadas a
réplica e a tréplica pelo mesmo prazo, é vedado ao
orador interpelar qualquer um dos presentes.

Gostaria de combinar com os expositores, talvez,
uns quinze, vinte minutos para cada um, não sei se o
tempo é suficiente para S. S,ss, mas cada um faria sua
apresentação e deixaríamos a palavra à disposição.

Gostaria de comentar, porque acho extrema
mente oportuno e importante, o projeto do Deputado
Jaques Wagner. Já iniciamos a discussão desse pro
jeto na Comissão de Agricultura e daí ter surgido a
idéia do nobre Deputado Xico Graziano, pela impor
tância do tema, de que fizéssemos uma audiência pú
blica, pelo que representa, hoje, a questão dos ali
mentos no Brasil, pelo peso que tem a agricultura em
geral, para tratarmos mais notadamente do processa
mento, beneficiamento e comercialização de produ
tos artesanais de origem animal ou vegetal.

Nota-se, hoje, que grandes grupos já estão tra
balhando nessa área, grandes empresas, muitas de
las multinacionais; temos, também, empresas nacio
nais, e muitas delas são cooperativas. Mas, funda
mentalmente, uma das questões da qual nos ressen
timos é que aos produtores rurais possa ser dado su
porte no âmbito dos seus Municípios, das Prefeituras
Municipais, dos Governos Estaduais.

E é nessa direção que entendo ser o projeto do
Deputado Jaques Wagner. Que possamos, depois de
ouvir as ponderações do nossos expositores, ter uma
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Foram convidados para participar desta reu- legislação que venha - digamos - dar suporte aos pe-
nião, como expositores, os Drs. Arda Lerayer, pesqui- quenos produtores, aos grupos de produtores, para
sadora científica do Instituto de Tecnologia de Alimen- que se organizem em suas comunidades, a fim de fa-
tos -ITAL; Alfredo Vitali, assessor da Associação Bra- zerem o processamento, beneficiamento e comercia-
sileira de Engenheiros de Alimentos - ABEA; Beatriz Iização dos alimentos e, enfim, colocar na mesa do
Cantúsio Pazinato, representante da Coordenadoria consumidor um alimento puro e de qualidade.
de Assistência Técnica Integral da Secretaria de Agri- Nesse sentido, considero extremamente oportu-
cultura de São Paulo; João Luiz Homem de Carvalho, no o projeto e esta audiência pública, para que se
professor da Universidade de Brasília - UnB; e Márcia possa discutir nessa direção.
Nor~, Preside.nte da Associação Brasileira de Enge- No Brasil há um grande salto quantitativo e qua-
nhelros de Alimentos - ABEA. Iitativo na produção de grãos, frutas, lácteos e carnes

. Convido todos para que façam parte da Mesa de todas as espécies. É extremamente importante,
dos trabalhos. (Pausa.) para agregarmos valor aos produtores, aos Municípi-

Esta Presidência informa aos presentes que o os, às comunidades, que se faça o processamento
autor do requerimento para realização desta audiên- desses alimentos, a fim de que dêem grandes lucros.
cia pública é o nobre Deputado Xico Graziano. Infor- Por exemplo, empresas como Nestlé, Parmalat, Sadia
ma também aos nobres Deputados que S. Ex8 s pode- investindo pesadamente nesse sentido, bem como
rão fazer suas inscrições - para isso irá correr uma cooperativas no Rio Grande do Sul e em outros Esta-
lista - a fim de que os expositores sejam interpelados. dos investindo em lácteos, em carnes, enfim, fazendo

o seu trabalho.
Temos hoje de 7 a 8 milhões de produtores rura

is no Brasil, um universo de 5 milhões de proprieda
des rurais, em que muitos deles estão acostumados a
vender seu produto in natura no mercado, sem condi
ções 'de agregar renda ou valor à sua propriedade ou
às comunidades. Há centralização dessas empresas
que já têm projetos integrados, em alguns casos, e
outras que compram diretamente dos produtores ru
rais. Mas é fundamental que possamos, a partir do
projeto que está sendo discutido nesta Casa, do De
putado Jaques Wagner, na Comissão de Agricultura e
Política Rural, ter um norte que venha, efetivamente,
proteger as propriedades - tanto faz que sejam pe
quenas, médias ou grandes -, que queiram fazer o
processamento de seus alimentos.

É fundamental que os senhores, que são do
ramo, especialistas na matéria, possam orientar os
Parlamentares que irão votar esse projeto. É extrema
mente oportuno, independentemente de não sermos
muitos na Comissão, o registro do posicionamento
dos senhores, que serão passados a todos os mem
bros da Comissão de Agricultura e Política Aural, que
depois votarão esse projeto com mais segurança e
tranqüilidade, no intuito de fazer com que os produto
res rurais do País tenham, realmente, condições de
produzir alimentos de qualidade, e ser competitivos
no mundo globalizado.

São extremamente oportunos o projeto e o re
querimento do Deputa~o Xico Graziano referente ao
tema.

Concedo a palavra à D,s Alda Lerayer, que tem o
prazo de 15 a 20 minutos para sua exposição, abor-
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dando aspectos do projeto e analisando o tema que conseguir remédio para diarréia, dor de cabeça ou
estamos tratando. outros sintomas causados por tóxico-infecção.

A SRA. ALDA LERAYER - Boa tarde a todos. Então, o alimento seguro e a segurança alimen-
Agradeço à Comissão o convite, feito em nome tar relacionamos com a incidência de microorganis-

do Instituto de Tecnologia de Alimentos, para vir tratar mos nos alimentos. E esses microorganismos, no
de assunto tão importante. caso da segurança, podem ser causadores de anera-

O Ital, Instituto de Tecnologia de Alimentos ções químicas prejudicais, resultando no que chama-
acredita que esse setor deve ter realmente uma legis~ mos de deterioração microbiana. Essa deterioração
lação edeve continuar com seus produtos artesanais resulta em alterações de cor, odor, sabor, textura e as-
porque é importante fixar o homem ao campo ~ pecto do alimento.
dar-lhe subsídios, a fim de que ele consiga sobreviver. Os microorganismos também podem represen-

Dentro desse enfoque, analisando o projeto de tar risco à saúde, os microorganismos patogênicos,
lei, falaremos mais sobre por que esse alimento tem por meio de intoxicações alimentares, quando se in-
de ser seguro, enfim, sobre a segurança alimentar. gere um alimento que contém um microorganismo

Define-se como alimento seguro aquele em'que ou uma ~oxina pro.duzida_pelo microorganismo. Às ve-
os constituintes ou contaminantes que causam perigo zes, o mlcroorganls,:"o nao está presente, .mas ~st.eve
à saúde estão ausentes ou abaixo do limite de risco. presente naque~e alimento, até pode ter sido ellmlna-
Assim, os produtos alimentfcios estão sujeitos a nor- do,. mas produzIu uma toxina que vai ser prejudicial à
mas legais que visam a estabelecer parâmetros de saude.
segurança. Para tanto são feitas essas legislações, já Enfocamos, sobretudo, os microorganismos
que esses alimentos podem se constituir em veículos nesse grupo: o Clostridium botulinium, Clostridi-
ou substratos adequados à proliferação ou ao trans- um perfringens, Staphylococus aureus e Bacillus
porte de microorganismos patogênicos. cereus que são produtores de microtoxina. E esses

A segurança alimentar concentra-se principal- microorganismos estão preferencialmente presentes
mente no objetivo de reduzir ou de eliminar os perigos em ai imentos de baixa acidez e alta umidade.
da contaminação por microorganismos patogênicos Não vou entrar em detalhes porque os colegas
ou de suas toxinas nos alimentos. da Abea falarão um pouco mais sobre isso. Mas os ali-

As estatísticas brasileiras sobre doenças micro- mentos, de modo geral, estão subdivididos de acordo
bianas de origem alimentar são muito precárias, pratí- com o pH, com a sua acidez, em três grupos: alimen-
camente inexistentes. Sabemos que ocorrem vários tos de baixa acidez, que têm um pH superior a 4,5; ali-
casos no Brasil, mas não se tem dados de quantifica- mentos ácidos, pH entre 4 e 4,5; e alimentos muito
ção. Estes são muito precários, embora acredite-se ácidos, que têm um pH inferior a 4. A faixa de risco
que a incidência seja bastante elevada. para a saúde do consumidor está nesses alimentos

. Mesmo em países desenvolvidos, nos quais o de baixa acidez, com pH superior a 4,5.
abastecimento de gêneros alimentfcios é considera- Essa classificação é fundamentada principal-
do seguro do ponto de vista de higiene e saúde públi- mente nas condições de crescimento do Clostridium
ca, a ocorrência de doenças dessa natureza é signifi- botulinium. Dessa forma, esses alimentos de baixa
cante e vem aumentado, apesar dos avanços nas acidez são mais sujeitos à multiplicação microbiana,
áreas de produção e controle de alimentos. tanto de espécies patogênicas quanto de espécies

Nos Estados Unidos, por exemplo. estima-seque ?et.er~or~ntes .. Já nos alimentos ácidos, temos mais
24 milhões de casos ocorram anualmente, afetando, a IncldenCla de bolores, leveduras.
cada ano, um em cada dez habitantes. No Brasil, es- Portanto, vamos falar mais nesses alimentos
sas estatísticas são muito precárias, temos algo em que podem trazer risco para a saúde: palmito, alca-
torno de oito casos no ano, quando no mesmo ano chofra, charnpignon, milho, todas essas conservas
ocorrem 9 mil casos em outro país desenvolvido. muito comuns nesse setor de alimentos produzidos

Os dados no Brasil são conseguidos com dificul- artesanalmente. Essa categoria de alimentos inclui
dade, tornando-se público apenas alguns deles, onde produtos à base de carnes, peixes, frutos do mar, lei-
se comprova normalmente óbitos causados por botu- te, alguns vegetais e também de misturas de carnes e
lismo. As demais tóxico-infeccões são computadas vegetais.
como diversas outras doenças; em muitos casos, até Dessa forma, o ltal propõe que seja incluído
porque existe a facilidade de se ir a uma farmácia e nesse projeto de lei para produtos artesanais uma



O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche
letto) - Como disse o Deputado Lufs Carlos Heinze,
vamos fazer um revezamento na presidência.

Com a palavra a DrB Márcia Nori, Presidente da
Associação Brasileira de Engenharia de Alimentos 
ABEA.

A SRA. MÁRCIA NORI - Em nome da ABEA,
agradeço à Comissão o convite para participação
desta audiência pública.
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atenção especial com os alimentos de baixa acidez. trado e aprovado, ~ssim com~.a avaliação do produto
Esse proj~to segue mais ou menos outras legislações deve estar claramente especIfIcada.
já existentes, que não cita essa classificação de ali- a processo tem de garantir a qualidade do pro-
mentos. Então, propomos a inserção no texto da le- duto final. Essa é uma visão industrial mais moderna
gislação o termo "Produto de Baixa Acidez", ao invés e engloba, para tal, as boas práticas de fabricação e
de diferenciá-lo apenas pela matéria prima, como é de análises de controle de pontos críticos já previstas
feito atualmente em outras legislações para palmito, na legislação do Ministério da Saúde e que serão de-
pimentão e alcachofra. talhadas aqui pelos colegas que estão representando

Justifica-se essa proposição o fato de que já a Abea.
existem, atualmente, outros "alimentos processados Além da infra-estrutura e tecnologia mínimas,
por pequenos produtores e produtos artesanais, deve ser apresentada como exigência legal a neces-
como champignon, milho em conserva e outros, que sidade de treinamento do pessoal técnico ou o pesso-
estão, igualmente, dentro dessa categoria de baixa ai envolvido na produção, como já existe na legislação
acidez, porém não são englobados pelas legislações para o palmito, por exemplo. Esse treinamento deve-
vigentes, que não os mencionam. ria ser feito em instituições e universidades do Gover-

Dessa forma, devido ao fato de existirem outros no, especializadas nessa área, em cada local e em
produtos artesanais de baixa acidez e alto risco para cada estado onde estiver o produtor.
a saúde do consumidor, e prevendo o desenvolvi- Essa ação não tem o objetivo de complicar a
mento de novos produtos não citados na~ legisla~ vida dos produtores, mas de fornecer subsídios à in-
ções vigentes, é fundamental que esse projeto de lei dústria artesanal para que ela possa desenvolver-se,
se atualize e se modernize, baseando-se, para clas- ter qualidade e, conseqüentemente, competitividade.
sificação, no processo de obtenção dos alimentos e a intuito é o de proteger o próprio segmento, evitando
não na matéria-prima desses alimentos." que caia em descrédito, além de, evidentemente, pro-

a rigor no controle, então, segundo o Instituto teger a saúde pública, evitando surtos de tóxico-infec-
de Tecnologia de Alimentos, deve ser dispensado du- ções e mortes causadas, por exemplo, por botulismo.
rante o processamento e não apenas no produto final, Nosso posicionamento é que esse treinamento
como prevê o projeto de lei. Salientamos que deve ha- seja uma exigência legal para" que possamos manter
ver rigor absoluto em relação aos alimentos desse o homem no campo, na sua propriedade, e ele tenha
grupo. condições de fabricar um produto que garanta sua

Nesse sentido, propomos que a legislação indi- subsistência e seja de qualidade para ser competitivo.
que, clara e detalhadamente, os requisitos mínimos Que ele possa, então, manter-se com um produto que
de infra-estrutura e equipamentos que devem possuir não exija, talvez, tantas letrinhas, tantos selos de ga-

, as propriedades definidas nesse projeto para fabrica- rantia, mas que seja de qualidade.
ção de produtos da c\.asse de baixa acidez. Era isso que tinha a dizer.

Propomos que no art. 6° do projeto de lei seja O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos He-
ac~escentado,? term~ "e de processo", fica~do da ~e- ize) _ Passo a Presidência ao nosso Vice-Presidente,
gumte f?rma: ~ada tipO de ~roduto devera t~r regls- Deputado Moacir Micheletto, para que S. Ex8 conduza
tro de formula e de processo, em separado, Junto ao os trabalhos. Neste mesmo horário está ocorrendo o
órgão de i~speção, se.nde, cada .qu~I, objeto de nor- fórum dos Secretários de Agricultu'ra, em outra sala,
ma especrfl~a a ser edl!ada pelo orgao estadual ou f~- do qual também vamos participar, por isso vamo-nos
deral de agncultura e discutido com os produtores, VI- revezar na Presidência desta Comissão.
sando, dessa forma, não somente à inclusão da des
crição do processo que será utilizado para registro,
mas também o detalhamento da forma de avaliação
do produto fina!."

Quer dizer, aqui não está previsto o detalhamen
to do processo. Achamos que, além da inclusão na
classificação de alimentos de baixa acidez, essa ca
tegoria deve ser considerada separadamente nessa
legislação. "Para que um produtor fabrique esse tipo
de alimento, deve-se ter o processo descritivo regis-
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Cumprimento todos na pessoa do Vice-Presi
dente da Câmara dos Deputados.

Este assunto sobre produtos artesanais vem em
momento muito oportuno, porque hoje, cada vez
mais, além de termos de dar condições ao homem do
campo de ficar próximo a sua área de produção, te
mos de pensar que o consumidor também está mu
dando sua vida. Em função de tanto stress que se vê
hoje nos grandes centros urbanos, os consumidores
cada vez mais querem produtos que lembrem a natu
reza, qualidade de vida. É muito oportuna a discus
são sobre a produção de alimentos artesanais por
que, mesmo tendo o apelo do produto artesanal, nem
sempre é totalmente seguro à saúde. O consumidor
pode estar comprando um produto, achando que está
garantido e não está.

Através da regulamentação de alimentos 
apresentarei uma transparência -, é muito fácil avali
armos qual foi a evolução tecnológica do setor que
ocorreu durante o século XX e ainda avaliarmos, atra
vés dos estudos recentes sobre segurança alimentar,
quais são as principais necessidades de mudança
para que esse setor continue se posicionando como
segundo segmento mais importante da economia
brasileira, que é o lugar ocupado hoje pelo setor de
alimentos.

A Drt Alda Lerayer citou alguns números, de 7 a
8 milhões de produtores rurais. O setor de alimentos
tem hoje 40 mil indústrias, sendo que 90% são micro
e pequenas empresas e 10% entre grandes e médias.
Vemos hoje pela legislação que essa necessidade de
se controlar o processo e não o produto final já vem
ocorrendo dentro das indústrias de médio e grande
portes. Porém, esse conhecimento precisa ainda ser
passado para as pequenas empresas e para as agro
indústrias de introdução artesanal.

Nós temos algumas estatísticas de 1995 que
mostram os principais microrganismos patogênicos
que poderiam causar algum tipo de doença e quais
seriam os números de casos estimados; os números
de mortes estimadas e o quanto isso custa para o pro·
dutor. Cito como exemplo o caso que ocorreu há uns
três anos, em Belo Horizonte, onde quatrocentas pes
soas foram intoxicadas com palmito, por meio do
Clostridium botulinium, em um jantar de casamen
to. Nos Estados Unidos a estimativa foi de 10 mil ca
sos, sendo que estimavam cem mortes, o que causa
ria um custo de 0,1 bilhão de dólares. O custo de se
ter uma tóxico-infecção alimentar é muito alto.

Quando nos pediram para dar subsídios para
esse projeto, tentamos, ao máximo, fazer com que
ele fosse exeqüível. E para tanto teremos de mudar

uma cultura milenar, que é a fabricação de produtos
caseiros. E isso só vamos conseguir através de trei
namento.

De todos os principais patogênicos, vimos que a
incidência ocorre em quase todos os produtos de ori
gem anima', aves, pastéis de carne, galinha, peru, lei
te cru, vegetais e produtos lácteos, principalmente. A
Iysteria é um microorganismo patogênico que requer
cuidado; a salmonela também é muito problemática.
O estafilos já é um pouco mais comum. Já o encon
tramos em vários alimentos e também pode causar a
morte.

Esses dados são estatísticas da Holanda 
acusam o número de surtos e os casos simples de
tóxico-infecções alimentares, que seriam aqueles in
dividuais.

Em alimentos chineses, eles tiveram, em um
ano, 174 surtos; produtos de carne, 62 surtos; produ
tos de laticínios, 37; refeições holandesas, 30; refei
ções domésticas, 21; peixes e mariscos, 23; produtos
de padaria, 20; frutas, 9; saladas, 11; alimentos em
geral não fabricados na Holanda, 46; bebidas, 10; ou
tros alimentos, 71; desconhecidos, 27. Quer dizer,
não estamos livres de termos surtos. Muitas vezes, no
Brasil, não é registrado e identificado, mas as estatís
ticas mostram que corremos riscos todos os dias.

A legislação brasileira, na verdade, está sofren
do uma grande mudança. Até 1960, todos os contro
les de alimentos eram feitos no conceito pós-proces
so. Se determinado lote apresentava riscos de saúde,
era eliminado..

Em 1961, com o Projeto Apolo, da Nasa, foi soli
citado que se estudasse um sistema que garantisse
segurança à saúde dos astronautas. Foi identificado
que o único jeito de garantir a saúde seria com ali
mentação adequada, porque seria a única fonte que
poderia causar doenças aos astronautas. Então foi
desenvolvido o Programa de Avaliação de Perigos e
Pontos Críticos de Controle, em que se fazia o contro
le durante o processamento do alimento e não mais
no produto final.

Até 1973, no Brasil, o controle era feito pós-pro
cesso. A partir de 1973, os Estados Unidos adotam o
novo conceito de avaliação de pontos críticos.

Desde 1975, no Brasil, o ITAL -Instituto de Tec
nologia de Alimentos é credenciado pelo FDA - Food
and Drug Administration, órgão regulador de alimen
tos dos Estados Unidos, para habilitar profissionais
em HACCp, Sistema de Avaliação de Perigos e Pon
tos Críticos para a exportação de produtos brasileiros.
Porém a nossa legislação não foi mudada, mesmo já
estando o Ital fornecendo esse tipo de curso.
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E~ 1990 é.apro~ado O Cócli~o de Defesa do Quanto ao projeto de lei em si, o mérito é perfei-
Consumidor. A eXlgencla do consumidor acaba sendo to. Constitui realmente uma forma de viabilizar a de-
maior, e a responsabilidade em relação à produção manda de tirar da marginalidade pessoas que traba-
passa para o produtor que começa a se preocupar um Iham séria e honestamente.
pouco mais. Na verdade vou apresentar a parte técnica a fim

Em 1993, o Ministério da Saúde acata o método, de elucidar, de tornar mais claro o que disseram as
como o melhor, e publica a Portaria n.o 1.428, obri- Dr"s Alda Lerayer e Márcia Nori, para entendemos o
gando todas as empresas a implantar boas práticas porquê dessa insistência em alimentos de baixa aci-
de fabricação e o APPCC. dez e do cuidado para o processamento desse tipo de

Em 1994, devido ao Código de Defesa do Con- alimento. Esse projeto de lei, quando foi elaborado,
sumidor, torna-se obrigatório colocar a data de valida- em 1997, não contemplou a Portaria n° 1.428, do Mi-
de no produto, exigência que antes não havia. nistério da Saúde, em que está claro que o controle

Em 1998, o Ministério da Agricultura e Reform~ dos alimentos tem de ser feito não post-mortem -
Agrária publica a Portaria n.o 46, que obriga também depois de processado, verificar-se se é seguro ou
as indústrias por ele fiscalizadas a implantar a BPF e não; se é bom ou não -, mas durante o processo de
o APPCC. fabricação. Esse somatório de ações de controle é

Em 2000, no ano passado, em razão do Código que vão garantir a integrid?de d? ~roduto e a sua se-
de Defesa do Consumidor, o Brasil edita portaria em gurança em termos de saude publica.
que se obriga que, nas embalagens dos produtos ali- Minha apresentação é bem didática e vou divi-
mentrcios, constem informações nutricionais. dí-Ia em duas partes.

Temos, então, dois grandes marcos que ocorre- Na verdade. eu também sou do Ital, mas no mo-
ram nos Estados Unidos, aonde se desenvolveu esse mento estou aqUi como assessor da Abea para esse
sistema específico, que controla os riscos durante a assunto. Vamos falar de dois aspectos, consubstanci-
produção, e o Código de Defesa do Consumidor, que ando o q~e a DI'" Alda disse: microorganismos, de um
busca garantir a inocuidade de produtos alimentícios. lado, e alimentos, do outro, para entendermos, de for-

Sabemos que a implementação da nossa pro- ma b~stant.e básica, o que está envolvido nessa
posta não é fácil, envolve realmente mudança de cul- . questao e: finalmente, podermos faz~r nossa propos-
tura, mas esse conhecimento tem que ser dissemina- ta nessa area de empresas artesanais.
do, tem que ser passado a quem produz no campo. .Existem doisypos de b?ctérias: as bactérias ve-

Para fundamentar a conveniência da fabricação getatlv~s, as bactenas em SI, e os esporos, uma for-
dos produtos no campo, diante das limitações tecno- ma reSistente, a~ cham~das espor~ladas.
lógicas, gostaria de convidar o nosso assessor Alfre- As vegetativas sao as fraqUinhas, destruídas
do Vitali, especialista nessa área, que pode exemplifi- por qualqu~r c~'or como no processo que chamamos
car mais tecnicamente o que pode ser feito. Antes po- de p~steunzaçao, ~m que u~a pequena intensidade
rém, quero chamar a atenção para um aspecto inte- térmica mata os microorganismos.
ressante. A indústria farmacêutica categorizou os . Já as esporoladas são bastante resistentes e,
seus remédios pelos riscos, que são identificados daI, temos de ter um calor forte, o que chamamos de
pela tarja colorida. Estamos propondo que também esterilização, um tratamento térmico intenso. Mas,
na indústria alimentlcia os produtos, os alimentos, se- por sorte, também podemos ter uma inibição com áci-
jam caracterizados pelos riscos que possam acarre- dos.. Colocamos ácido no produto e inibimos o desen-
tar à saúde do consumidor. Esta seria a grande mu- vo~vlmento desses microorganismos. Vamos ver mais
dança que merece a nossa reflexão neste momento. adiante alguns exemplos dessas tecnologias.

Obrigada a todos. Os microorganismos também podem ser inibi-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos He- dos?e outras,formas: por eXempl?,. p~r f~lta de ág~a.

inze) - Agradecemos à Dr" Márcia Nori a exposição Se tiramos a agua, que é necessana a VIda, eles nao
Passamos a palavra ao Dr. Alfredo Vitali. . s~ ~es~~volvem. Também nã? se ?esenvolvem pela
S sa d' - d' . dlmlnUlçao de temperatura, e e por ISSO que todos nós

. Ispoe e vinte minutos. em casa temos geladeira, cuja função é baixar a tem-
. . O_SR. ALFREDO VITALI =- Agradeço à Abea a p~ratura para evitar o desenvolvimento de microorga-
Indlcaçao para ~st~ apresen~açao; agrad~~o também msmos. Da mesma forma, há inibição do desenvolvi-
à Ca.sa e à.Comlssao de Agncultara e Polltlca Rural o mento por adição de conservantes qulmicos, sejam
gentil convite para explanar este assunto. naturais, sejam artificiais.
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Então, este é o elenco de tecnologias ou de
ações para controlar os microorganismos.

Vejamos, então, a classificação dos alimentos,
conforme expôs a Dr3 Alda, aqui de forma mais resu
mida. Destes dois termos técnicos, o primeiro é cha
mado de "pH", que é o mais comum, e indica a intensi
dade de ácido, a acidez do alimento. O outro termo,
menos comum na área não técnica, chama-se "Aa",
Atividade de Água, e expressa a quantidade de água
disponível para o microorganismo se desenvolver.
Então, com esses dois parâmetros - água disponível
e acidez - podemos fazer a divisão entre alimentos de
baixa acidez, que comporta a maioria dos alimentos,
como a carne, uma série de vegetais (palmito, cham
pignon e outros), e os alimentos naturalmente áci
dos, em geral frutas como laranja, limão, maracujá.
Os alimentos desidratados são os secos, como, por
exemplo, carne seca, peixe seco, frutas secas. E exis
te uma zona meio cinzenta entre os alimentos de alta
umidade e os desidratados, que se chama de "umida
de intermediária".

Nessa classificação, que processamentos po
demos aplicar a fim de inibir o desenvolvimento de mi
croorganismos, para que os alimentos não se deterio
rem e não tragam problemas de saúde pública? Ve
mos nessa projeção, pela indicação das flechas, que
podemos ir no sentido vertical, para baixo, que se
chama desidratação: tirando água do alimento, se
cando e conservando os alimentos. Podemos ir para a
esquerda, usando a acidificação: adicionando, inten
cionalmente, ácido a um produto de baixa acidez.
Essa é a tecnologia usada, por exemplo, na conserva
ção do palmito que, pela sua delicadeza, não pode
ser tratado termicamente, senão vira creme e se dis
solve. Então, adicionamos ácido para inibir microor
ganismos, o clostridium botulino, principalmente. E
podemos ir na diagonal, fazer uma combinação de
procedimentos até chegar a um meio termo. O sala
me é um exemplo muito representativo disso, pois o
seu pH é um pouco modificado e o alimento passa por
uma secagem. Estas foram as forma mais fáceis de
conservação.

Este quadro mostra outro tipo de processamen
to, os térmicos: a pasteurização, que se utiliza, por
exemplo, com o suco de laranja, que compramos em
caixinhas, e o le~e; a esterilização, com os alimentos
que naturalmente têm baixa acidez. Todos os enlata
dos que temos no mercado, como salsicha, ervilha,
seleta de vegetais estão nessa categoria e precisam
de tratamento térmico intenso.

Por que isso? Porque existe uma classificação
de riscos, que é adotada pela U.S. Food and Drug
Administration - FDA, citado pela Dr3 Márcia.

Neste gráfico, a região em vermelho mostra cla
ramente que as operações de acidificação são de alto
risco de segurança para a saúde pública. Portanto, os
alimentos têm de ser processados de forma adequa
da, e s6 há um jeito de fazê-lo: com a análise de peri
go e pontos críticos de controle, o que significa con
trolar cada passo do processo. Se estou colocando
ácido, por exemplo, tenho que saber quanto exata
mente de ácido é necessário para se obter certo nível
de acidez que seja seguro no processamento. Se não
tenho esse controle e adiciono pouco ácido, corro o
risco de algum acidente grave, como o botulismo.

No caso da área azul, entre aspas, "seguros" são
aqueles alimentos que não vão trazer risco de vida
eminente para as pessoas, desde que bem processa
dos. Existe a BPF - Boas Práticas de Fabricação.

Vemos aqui dois exemplos tristes para o País
que ilustram a gravidade do problema, dois episódios
com botulismo, que geraram sérios problemas tanto
de imagem, quanto de saúde, até de saúde financeira
do setor, que fica abalado, fica queimado. É uma ope
ração critica e complicada.

Vemos aqui um segundo caso de botulismo com
o palmito, num intervalo de dois anos. A situação é
muito séria e envolve produtos tradicionalmente fabri
cados por pequenos produtores de forma artesanal.

É preciso deixar claro que o palmito não é o úni
co vilão da história. Ele foi simplesmente "a bola da
vei', usando um termo bastante comum. Na legisla
ção se diz palmito, pimentão e alcachofra. E eu digo:
todos os alimentos na categoria de baixa acidez, e
não só os restritos a eles. Temos um exemplo bastan
te claro: cogumelos em conserva, que são tão poten
cialmente perigosos quanto palmito, alcachofra etc.

Qual é a proposta da Abea?

Com base no que foi dito pela Dr3 Alda, pela Dr3
Márcia, eu encerro esta apresentação dizendo o se
guinte: para não termos acidentes, problemas inespe
rados, como tivemos em alguns casos, precisamos
seguir exatamente a classificação. A fabricação dos
alimentos da área vermelha seria autorizada para
quem realmente está capacitado.

O que é estar capacitado?

A empresa é registrada em algum órgão; o seu
processo é registrado; existe um responsável técnico
que conhece o que fez, o que está fazendo, que se
submeteu a um curso de qualificação que o habilita a
produzir esse tipo de alimentos.
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. Essa ação foi tomada - os senhores conhecem adequação ao processamento de alguns alimentos,
mUito bem - no caso específico do palmito, numa situ- que são seguros e outros não.
ação de e~ergência, e te~. funcionado. O pessoal Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
tem-se registrado, tem participado de cursos, tem-se Ob' d

('f' d t' nga o.qua Ilca o, e aparen emente a cOisa está andando.
Esta é a sugestão para esse tipo de alimento indicado O SR. PRE~~~E~TE (Deputado Moacir Miche-
na zona vermelha, tanto pela seta, quanto naquela let~o) - Dando sequencla, passo a palavr~ ao ~r. João
área de alimentos de baixa acidez. LUIz Homem de Carvalho, pelo prazo de vinte mmutos.

Quanto aos outros, está "liberado" _ entre aspas O SR. JOÃ<? LUIZ HOMEM DE C~RVALHO -
_, significa estar de acordo com as Boas Práticas de Agradeço o. convite. desta C~sa.' especialmente ao
Fabricação. Pessoas que sabem o que estão fazendo Depu~ado XICO Grazl~no, que indicOU m~u nome. Sin-
estariam autorizadas para o processamento do ali. to mUito prazer e ~UltO ~rgul~o por aqUi estar, sobre-
mento, segundo as boas práticas, para colocá-lo no tudo na companhia de tao bnlhantes colegas.
mercado. Este é justamente o pleito do projeto de lei: Há sete anos eu estaria sentado ali, tranqüila-
que se saia da grande malha da legislação industrial, me~t.e, ao lado dos colegas, porque fui chefe de labo-
em que o apicultor se sujeita a ser vistoriado por um ratono da Embrapa e, depois, da Universidade de
sistema de inspeção para poder comercializar o mel Brasllia, e trabalhei com microorganismos. Em 1995,
que fabrica. São produtos de risco bem inferior, que, fui ~ecretário d.e E~ta?o de Agricultura, iniciamos um
com uma boa prática poderiam ser fabricados sem projeto de agromdustna para pequena produção fami-
nenhum risco. Porém, a área vermelha é o ponto que, Iiar, e, de lá para cá, eu me transformei num técnico
tecnicamente, deixamos muito claro, representa área mas com sensibilidade político-social em relação ao
de risco com a qual temos de tomar muito cuidado. que sempre fiz com uma visão pura e estritamente

Vemos aqui, simplesmente, a capa de um livro técnica.
de um curso que tem sido ministrado há vinte e pou- . As questões apresentadas tecnicamente são fá-
cos anos por instituto credenciado pela FDA, justa- cels de d~f~nder, e temos de fazê-lo, mas temos de
mente sobre a análise de perigo e pontos críticos de ter uma vlsao de a quem está servindo essa técnica e
controle nessa categoria de alimentos perigosos. O para que serve essa técnica.
Brasil e o Ital têm competência no treinamento de Estou aqui hoje para falar sobre pequenas agro-
pessoas. Não só o Ital, como propaganda do nosso indústrias familiares, agroindústrias de pessoas ex-
Instituto, mas também ou~ros institutos no Brasil têm cluídas socialmente no campo, pessoas que estão
competência para treinamento. com um pezinho em sua propriedade e o outro na pe-

O último exemplo foi essa ação do projeto de riferia das cidades.
palmito. O Ital também tem um curso específico para Assim, como muito bem disse a colega Márcia,
os produtores de palmito, com a adequação dessa os custos decorrentes de uma intoxicação são muito
tecnologia para os fabricantes. E eu insisto em que altos, bem como o são os custos de migração do ho-
não se trata de especificar o produto pelo nome - pal- mem do campo para a cidade. Para citar um exemplo,
mito, pimentão, alcachofra -, mas do tipo do produto, um preso na Papuda custa atualmente ao Governo 2
genericamente: todos os produtos de baixa acidez mil reais por mês. E há outros custos sociais envolvi-
que sejam acidificados artificialmente. dos na questão.

Basicamente é esta a nossa proposta. Então, o projeto, diga-se de passagem, é extre-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Miche- mam.ente oportuno. -_ e ~itej V. Exa, Deputado Xico

letto) - V. sa ainda dispõe de cinco minutos e pode Grazlano, pela pe~lnencla de conv~car esta reun~ão
continuar, se quiser. -, e t~mos de conSiderar o lado téCniCO, com o deVido

. . respeIto, mas também temos que levar em conta o as-
O SR. ALF~EDO VITALI - Obngado, Sr. Presl- pecto da sensibilidade social, diante do que está

dente. Estou terminando. ocorrendo ultimamente no Pafs.
Minha mensag:m como técnico .~ pe~soa qu~ Queremos aqui falar rapidamente sobre os pon-

trabalha nessa área e a de que a c1asslfl~çao de all- tos de acumulação na agricultura e o que faz a pobre-
mentos .de~e s.er pensa?a de forma ~en~nca para to- za rural: ou seja, 30% a 35% do dinheiro, do produto
das as Industnas de alimentos, e n.ao s~mplesmente final ficam na agroindústria; 23% ficam com insumo;
pa~a o .caso. Mas no caso da fabncaçao artesanal, 27% ficam com a comercialização; e 15% ficam com
eXiste nsco quanto ao tamanho da empresa e de sua quem produz. Esse volume vai para o banco e, quan-
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do retoma, não vai para o produtor, mas para o insu- bem, desde que lhe seja dada a oportunidade de
mo, a agroindústria e a comercialização. Esta é a es- aprender. Este é o nosso público.
trutura da pobreza. É preciso dar condi~ões não ape- Vemos aqui um jeito de fazer farinha, e farinha
nas ao pequeno, ma~,também ao m~,lo e.ao grande é um meio de cultura fraco; não é dos piores, e os
prod~to~ depoderem dar u~~ bo:sda no Insumo, ~a companheiros que estão ali sabem disso. - "Mas isso
agroln~ustrla e na come~clallzaç~~. Caso contrário, não é maneira de fazer polvilho de farinha! Eu flagrei
ele~ nao ,~em desse circulo VICIOSO ~a pobreza. ali a vaca bebendo o liquido." Este é o público no qual
Entao, ~. faclr; ,ba~ta ter prowamas, soluço~s p~ra que precisamos intervir; este é o público que mata gali-
se faça ISSO. E so querer, aliar o aspecto tecnlco com nha assim mas nós queremos que ele mate dessa
a sensibilidade. outra form~.

No Distrito Federal, nós criamos o Programa de Os senhores sabem o que é isso? Isto é um
Verticalização da Pequena Prod~ção, que tinha, pelo abatedor de suínos. E os senhores sab~m o que é
m~nos, ~u~tro pon~o~ que conslde~amos fundam~n- isso aqui? Quando eu saí da Secretaria de Agricultu-
taiS, o o~Jetlvo, o publico, a agregaçao de valor e a In- ra, fui convidado para implantar o Prove em vários
tervençao .d~ Estado. . ... Estados e outros países também. Pois bem, isso é em

C! ob~etlvo ,era o seguinte: o sUJelt~ tinha de ga- Cuba, como se processam e se vendem produtos
nhar dinheiro. Para com outro papo: ele tinha de meter acabados. Esta é uma feira em Cuba.
o dinheirinho no bolso. A vaca podia estar dando leite V I d P rt I A
bom, o milho crescendo bem, mas, se no fim ele não emo~ ago~a ~m exe~p o e o uga. pesso~
ganhasse dinheiro, nada disso valeria. abate o peixe ali, limpa, poe para secar e vende ali

. mesmo.
O outro ponto era o público. Nós que estudamos . .' .

muito à custa do Estado - eu fui pago para estudar Esta Ima~?m é de ~u,ito. O Prove está em Quito.
até os trinta anos de idade - temos de nos virar e re- Sabem o que e ISSO aqUi? Epele de porco, que o pes-
solver o problema desse po~o. Então, eu tenho de ir soai ti~a para sec~r e depois coloca num ~rande saco
atrás daquele que mais necessita prioritariamente. de amagem e,sal vend~nd~. V~mos aqUI onde está
Posso atender a todo mundo, mas, prioritariamente, sendo constrUlda a agrOlndustna do Prove.
os que mais necessitam. Esse é o nosso público, ou Este é o nosso público que vende carne-seca
seja, na agroindústria, aquele carente mesmo. desse jetto. Aliás, eu estava falando para um amigo

O ponto seguinte era a agregação do valor. O q~.: não como mais ca~n~-seca. Ad~ro carne-seca no
sujeito pode ser carente de tudo, mas ele tem uma felJao, apesar de ser mineIrO, mas nao ~ou comer .uma
mão-de-obra ociosa à sua volta que pode ser aprovei- carne-s~ca daquelas, que pe~a ~oelra, mo~qUlto e
tada numa pequena agroindústria, agregar valor ao tal. Ele dIsse que na sua terra nao tinha mosquito. Per-
produto e dar aquela "bocada" nos outros pontos de gu~t?i por q~ê. A~, porqu.e a gente joga de longe o in-
acumulação. Com isso, pode gerar renda e ter ocupa- s~tl~lda e nao vai mosqUIto. Portanto, esse é o nosso
ção de mão-de-obra. É importante a agregação de va- publico.
lor para esse público, e essa mão-de-obra ociosa lhe Esta é a agregação de valor que eu citei. Este é
dá uma vantagem competitiva no mercado. um doce cristalizado de jerimum, de abóbora. A abó-

Por fim, a intervenção do Estado, e aí falamos bora custa, historicamente, 35 centavos o quilo. Qu-
como técnico. Quem é o nosso público? Vejamos nes- ando s,e faz doce cristalizado, passa a custar 8 reais o
sas transparências. O nosso público é este aqui. quilo. E uma agregação de valor fantástica. A cenou-

Este aqui é o "Seu" Antônio Paraíba. Aqui é a ra,. ap6~ ser ralada, p~ssa de 5 reais ~a~a 30 reais a
casa dele. Aqui é a agroindústria que nós estamos fa- caIX?: E uma agregaçao de valor fantastlca que essa
zendo para ele. Pois bem, depois que a agroindústria famlha consegue.
do "Seu" Antônio Paraíba ficou pronta, ele foi visitado Em relação à intervenção do Estado, não adian-
pelo Governador Cristovam Buarque e pelo Vice-Pre- ta resolver apenas o problema da legislação. Esse é
sidente Marco Maciel. Na hora em que o Vice·Presi- um degrau. Tem se que resolver o problema da moti-
dente da República foi entrar na agroindústria, o "Seu" vação institucional. Há técnicos públicos que não gos-
Antônio Paraíba disse o seguinte: "Não pode entrar'. tam de trabalhar com pobre, mas eles ganham para
E o Vice-Presidente perguntou: "Como não pode en- trabalhar, primeiro, com pobre. Portanto, o primeiro
trar?" E o "Seu" Antônio respondeu-lhe: "Não entra, degrau: motivação do público, em seguida vem o capi-
não, porque contamina". Esta é, então, a primeira li- tal. O Brasil tem dinheiro, o problema é conseguir o di-
ção registrada nessa foto. O pobre aprende e. aprende nheiro. A legislação é outro degrau. Depois vêm:



JWJho de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouarta·feira 20 29555

construção da agroindústria, capacitação e treina- ele se trocar, se limpar adequadamente. Aí fizemos
mento, disponibilidade e insumo. uma fábrica para produzir fábricas etc.

Aqui há um grande problema: as pessoas não O abatedouro tem que ter uma sala suja e uma
têm capital de giro. Não adianta dizer que são neces- sala limpa. Aí, o produtor me diz assim: ''Você quer fa-
sários 10 mil vidros para geléia de cada vez. Elas não zer um abatedouro de frango de 32 metros quadra-
têm capital de giro. Portanto, é preciso viabilizar isso a dos? Você não é louco não, João Luiz? Perguntei por
preço de mercado, não é dado, mas viabilizar e demo- quê. "Não pode. Você tem que ter aquilo, isso, três ba-
cratizar oportunidades, isto é, dispor quantidades nheiros, 4 metros de pé-direito..." Aí eu disse: olha, o
acessíveis para o produtor poder comprar. Há jeito problema é escala. O fundamental desse projeto,
para isso, fizemos isso aqui. além disso, é a questão da escala.

Propaganda e marketing, algo que nunca ouvi- Podem argumentar que um hospital com duzen-
ram falar, mas é preciso ter; comercialização, fiscali- tos leitos, com gente que contamina, com problema
zação e o acompanhamento. Portanto, esta é a inter- de saúde, passa a doença para a frente, não é? Esse
venção do Estado. hospital tem que ter uma lavanderia, uma caldeira,

O funcionamento do Prove no Distrito Federal. condições especiais muito bem fe~as. Agora, todo
Vejam bem, aqui está o ")(" do problema. Primei- mu~do, pelo menos na ~inha faixa etária, conhece

ro peço licença, caros colegas, não somos quadra- mUlt~ bem casos de famlhas ~ue levam o se.u do:nte
dos; temos de nos virar para fazer algo pequeno que terml~~1 p~ra casa, cor:n alto nsc,o d_e contamlna~ao, e
atenda o consumidor final. Esse é o nosso grande de- a famlh~ nao é ~onta!,"lInada, e la ,nao tem caldeira, la-
safio. Nosso desafio não é dizer que a salmonela vandena especial. La!erve-se a agua~os talheres, se
pode causar isso ou que a bactéria ")(" pode fazer isso. separa a caneca. Entao, é uma questao de escala.
É dizer: olha, meu amigo, tenho 15 mil reais para fazer No caso de um abatedouro de 10 mil frangos por
uma agroindústria. Você terá que fazê-Ia nos trinques, hora, o que o Alfredo disse aqui é fichinha, tem de do-
sabe por quê? Passou de 15 mil reais, você pode ser brar. Agora, um abatedouro para 150,frangos caipiras
mandado para a prisão. Ele sai de lá, vem para a peri- por semana, isso não precisa! Ah, mas não é fácil ins-
feria da cidade, a filha vai se prostituir, o menino tor- talar isso aqui, e a minha experiência, infelizmente, é
na-se delinqüente, vira ladrão, vai para a Papuda, e muito mais negativa do que pos~iva. Então, essa é a
isso vai causar um prejuízo maior do que intoxicar agroindústria padrão: um abatedouro para 150 frangos
toda a família dele no campo. caipiras.

Portanto, aí é que temos que nos virar e esta· Pode-se perguntar: mas 150 frangos caipiras
mos contando com a boa vontade dos Srs. Deputa- por semana desenvolvem alguma coisa? Claro. Sa-
dos. Esta é a hora de resolver essa questão, porque o bem quanto está custando o quilo de frango caipira
clamor popular sobre isso é muito grande. Isso não em Campo Grande? Quatro reais o quilo. Imaginem
significa termos de abrir mão do que disse o Alfredo só: dois quilos a 8 reais, multiplicados por 150, signifi-
Vitali, mas também não significa que, para fazer isso ca que ele está tirando de 800 a 900 reais livres por
tudo, temos que gastar 100 mil reais. Esse é o ponto. mês. Na roça, isso é dinheiro que não acaba mais.

Eu estava dizendo para o Deputado Xico Grazi- ~cho q~e nem. os gràndes fazendeiros estão tirando
ano que fui convidado para dar uma palestra em Pau- ISSO hOJe em dia.
Iicéia para seiscentas pessoas. Quando vi essas pes- .Outra coisa: quando o pequeno produtor come-
soas, pensei: não sou lá uma "brastemp" para chamar ça ganhar um dinheirinho, como se diz lá em Minas
seiscentas pessoas. Mas lá estavam seiscentas pes- Gerais, ele aumenta. Esta aqui era pequenininha, já
soas e dezesseis prefeitos, sabem porquê? A peque- aumentou. Esta é a dona do doce cristalizado de abó·
na agroindustrialização é uma luz no fim do túnel no bora. A 8 reais o quilo, tem de aumentar mesmo, não
momento atual, o assunto tem um apelo popular mui- é.? Então, aumentou.
to grande, e temos que resolver essa questão. Ah, João Luiz, você agora exagerou no tama-

O que propusemos aqui no Distrito Federal? O nho. Mas, sabem o que é isso? Ela vende frango cai-
sujeito que já fazia doce de leite, que já fazia embuti- pira. Então, a gente exige que tenha uma pequenini-
do, continuaria produzindo, mas numa cozinha "meti- nha para ela lavar, empacotar o ovo, usaro ovoscópio
da à besta", que chamamos de agroindústria. Pelo para dar garantia ao consumidor final. Só isso. É im-
menos, deveria ter uma sala de recepção, uma sala portante? Importantíssimo. Sabem quanto custa?
de processamento, um depósito e um banheiro para Dois mil reais, mas é importante.
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Bom, nessa fotografia, não são empregados, são Falando com o indivíduo, dizendo que se ele
os donos da agroindústria, que estão fazendo uma se- não fizer assim, assim, o produto vai se contaminar,
leção de couve em uma mesa de vidro iluminada por ele faz. O pobre não é burro; ele nunca teve oportuni-
baixo para que o trabalho seja mais bem feito. dade. Quando se dá uma oportunidade, ele agarra.

Ah, outra coisa. A agroindústria familiar peque- Então, lembram-se daqueles produtos que n6s mos-
nininha exige também que a indústria grande produza tramos, feitos no mundo inteiro? Não é só no Brasil
utensílios pequenos, que não existem no Brasil. Hoje, não; são três parses: Portugal, Cuba e Equador. Os
estou indo a São Paulo, a Vila Formosa, visitar um su- produtos podem ser feitos desse jeito.
jeito que faz uma nhoqueira artesanal. Não existe Aqui é o de Minas Gerais. Essa é a inauguração
nhoqueira pequenininha, só existe nhoqueira que de uma agroindústria, que é como se fosse a inaugu-
produz duzentos quilos de nhoque por hora, e essa ração da Fiat, aquela farra, festa dois dias antes e
não serve. dois dias depois. Essa agroindústria em Betim é fan-

Essa foi uma agroindústria que inventamos in- tástica - é uma daquelas que se põe no caminhão e
clusive para peitar a questão do financiamento. O su- leva. Bom, dessas três mulheres, uma tinha 35 gali-
jeito precisa de garantia, então dá a própria agroin- nhas, e tirava duas dúzias de ovos; a outra tinha duas
dústria como garantia. Se ele não paga, pega a agro- vacas, e tirava cinco litros de leite, e a terceira, o mari-
indústria, põe no caminhão e leva para o banco. do abandonou, ela não tinha nada de nada, s6 aquela
Então, é questão de a gente se virar para viabilizar o filharada lá do lado. Elas fizeram uma fábrica de bis-
produtor. Agora, não esqueçam o Alfredo. coito de nata. Eu passei lá outro dia, e elas estavam

Essas aqui são as 182 agroindústrias que deixa- vendendo cem pacotinhos de biscoito de nata a 80
mos aqui no Distrito Federal. centavos. Isso significa 80 reais de faturamento bruto

Isso aqui já é no Mato Grosso. Ar, foi para o Mato por dia, o que dá 2 mil e 400 reais ao mês. Elas estão
Grosso do Sul. Lá, se tem o selo Prove, eo pessoal já tirando em torno de 1 mil e 500 reais líquidos, pesso-
começou a se especializar na agroindústria. As agro- as que estavam na pior, com uma agroindústria pe-
indústrias pequenininhas parecem uma sala de cirur- quenininha. Evidentemente, aquela escadinha funcio-
gia. Olhem que chique. Não se oferece garantia ao na: todo o assessoramento sem dar dinheiro, porque
consumidor ter os equipamentos decentes lá dentro? o financiamento é delas.
Aquilo é uma chapa de aço com isopor no meio que Aqui é uma inauguração em Luz e outra em Be-
dá um acabamento maravilhoso, parece realmente tim, Minas Gerais.
uma sala de cirurgia. Esse é o acabamento dentro de uma agroindús-

Agora, temos de fazer um projeto para liberar tria dessas. Quando se mostra isso para os nossos
isso. Sabem quanto custa tudo isso? Oito mil reais a colegas fiscais, eles dão um pulo desse tamanho.
agroindústria, mais 4 mil de equipamentos, sai por 12 "Não, tem de ter mais um banheiro, tem de ter caldei-
mil reais. O nosso projeto tem de ter tudo isso que o ra, tem de ter não sei o quê." Então, o pobre não pode
Alfredo disse, mas não pode passar de ·15 mil reais. fazer. A coisa não é fácil como eu estou dizendo aqui
Senão, inviabiliza, faz ao contrário, exclui, como até não. Estou mostrando s6 a cachaça que eu bebo, mas
hoje excluíram as pessoas. os tombos que eu levo eu não mostro.

Aqui, só um detalhe. Isso é lá no Mato Grosso do Isso aqui é chegando lá em Luz. Aí, alguém diz:
Sul. Claro, tem que ter tudo isso: tem que ter o pedilú- essa já é o gerente que está tomando? Não, essa es-
via para desinfetar, exame de seis em seis meses nas tava chegando lá.
pessoas, uma série de coisas. Ar estão os produtos, Essa aqui é em Sacramento, lá perto de São
hortaliças pré-processadas. Paulo. Essa aqui é em Betim também.

Esse é o Prove Pantanal. Olhem os detalhes. Como o sujeito faz doce de
Lembram-se das fotografias iniciais, que mos- leite? Ele pega o leite no curral, leva lá, despeja e tal.

travam como eram vendidos os produtos? Eles pas- Não pode! A lata que estava no curral não pode entrar
saram a ser vendidos assim, com poUco esforço. na sala de processamento. Então, fazemos um negó-
Esses produtos são do Mato Grosso do Sul e esses cio para ele colocar aqui do lado. Damos todas as re-
aqui são os produtos que mandamos para a Alema- gras. Parece uma casinha de boneca, s6 que com
nha, para a Feira de Hannover. tudo certinho.

Outra coisa: o Estado tem de fazer uma fiscali- O que o Alfredo disse é cumprido, e tem de ser
zação. Seja no processo, seja no produto final, mas cumprido. Agora, a coisa tem de ser viável para ele lá.
tem de fazer uma fiscalização. É dever do Estado. Senão, não se ajuda nada. Você fica mostrando erudi-
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ção e não adianta nada. Erudição para uma pessoa "I - até 40 toneladas para produtor in-
igual a mim não tem vantagem nenhuma, porque eu dividual e 120 toneladas para grupos de
já disse que fui pago para estudar até os trinta anos. produtores associados, quando os produtos
Isso é privilégio. forem originados de pequenos, médios e

Aqui é coisa de Quito. grandes animais;"

Bom, treinamento e capacitação tem de ter, lógi- Nós sugerimos a inclusão da palavra "peque-
co. É óbvio que a exigência é muito grande. nos", devendo-se determinar quantidades máximas

Aqui é aquilo que eu disse, a viabilização em pe- de áreas a fim de se manter a escala da produção
quenas quantidades para eles, porque eles não têm artesanal.
capital de giro para comprar em grandes quantidades, Essa quantidade poderia ser até quinhentos
a questão do marketing, a comercialização. quilos por dia, no máximo. Em função disso, nós suge-

Aqui, não estamos brincando de dizer essas coi- rimos que seja suprimido o inciso 11 do art. 2°, que diz:

sas. Agradeço imensamente a oportunidade, e vejo a "11 - até 60 toneladas para produtor in-
sensibilidade dos Srs. Deputados que abraçaram dividual e 180 toneladas para grupos de
essa causa, que estão em direção ao clamor popular produtores associados, quando os produtos
que temos visto por ar. Temos percorrido muito o Bra- forem originados de pequenos animais;"
sil e viajado muito.

• • A' • • • Pois nós já incluímos os pequenos animais até o
Para concluir, em Sldrolandla, MUnlClplO de limite anual de 40 a 120 toneladas mencionados no

Mato Grosso do Sul, estão construindo cem peque- inciso I '
nas agroindústrias na base de 10 a 15 mil reais. Nós A: d I - à . d d I' .
fizemos o cálculo que essas cem agroindústrias vão . In a com re aç.ao . s quantlda es e Imites
jogar no comércio local de 250 a 300 mil reais por mês an~al~, ~emos a sugem ate 10 toneladas para produ-
de giro. Imaginem o que é isso. É a dinamização da tor Indlvld~al e 30 toneladas para grupos de p~oduto-
economia local pela base social, a mobilização das res aSSOCiados, quando os produtos forem orrgmados
pessoas excluídas para dinamizar a economia local. de ovos. . . ... ,
Em Minas Gerais em 1999 eu tive contato com 110 No mClso V, sugenmos InclUir os produtos aplco-
Prefeitos, que m~ disseram' que o dinheiro havia su- las, que ficaria com a seguinte redação:
mido do municfpio. Não há condições de se dinami- "V - até 5 toneladas para produtor indi-
zar, se não se mobilizar as pessoas exclufdas. Essa vidual ou 15 toneladas para grupos de pro-
lei vai dar uma solução, porque uma das coisas que dutores associados, quando os produtos fo-
impede a concretização desse projeto das pequenas rem originados de microorganismos e tam-
administrações é a legislação. bém produtos apfeolas."

Srs. Dep~t~?oS, parabenizo y. Exas Nós !éc~i- Com relação aos documentos exigidos para re-
cos~ <:,om sensibilidade para o social, estamos a dls- gistro do estabelecimento processador artesanal de
poslçao dos senhores. alimentos, mencionado no art. 3°, sugerimos a inclu-

Muito obrigado. são da análise da água.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Ao final do parágrafo único do art. 4°, nós sugeri-

Heinze) - Passo a palavra à Ora Beatriz Cantúsio mos que seja incluída a expressão: "objetivando ocon-
Pazinato. trole de qualidade em benetrcio da saúde pública".

A SRA. BEATRIZ CANTÚSIO PAZINATO - Boa Com relação às instalações do estabelecimento
tarde a todos. processador artesanal de alimentos, mencionadas no

NaCATl, Coordenadoria de Assistência Técnica art. 7°, sugerimos, no inciso IV:
Integral, órgão de assistência técnica e extensão rural "IV boas práticas de higienização e de.
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do sinfecção dos equipamentos e utensflios;"
Estado de São Paulo, vimos discutindo e analisando
projetos de lei semelhantes, e temos algumas suges- Não adianta desinfetar se antes não se passar
tões a fazer, que são pontuais, ao Projeto de Lei nO pelos processos de higienização.
3.428, de 1997. Ainda no art. 7°, sugerimos, no inciso VII:

Com relação aos limites anuais, mencionados "localizar-se distante de fontes de con-
no art. 2° do projeto, nós sugerimos, no inciso I: taminação, mau cheiro e esgoto;"



Essa matéria exige técnica, qualidade, mas
também vontade política - aquela famosa vontade
política. Sou casado com uma engenheira de alimen
tos, formada na UNICAMP juntameqte com a Dr'l.
Márcia, que preside a Associação Brasileira de Enge
nharia de Alimentos. Essa matéria não é fácil de ser
discutida, especialmente sob o ponto de vista da qua-

"dispor de pisos e paredes laváveis,
impermeáveis, sendo os pisos com declivi
dade e canaletas adequadas para escoa
mento dos resíduos;"

O outro inciso a ser incluído seria:

"Caberá ao Serviço de Vigilância Sani
tária da Secretaria de Saúde Estadual ou
Municipal a fiscalização da comercialização
dos produtos artesanais, das casas ataca
distas e dos estabelecimentos varejistas."

Sugerimos ainda que seja dado um destaque
especial às conservas de baixa acidez, que devem re
ceber normatização específica, a fim de se evitar ris
cos à saúde pública, tais como o botulismo.

Estas foram algumas sugestões pontuais, além
das citadas por outros colegas, que devem ser estu
dadas.
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Não "distância mínima". Que seja mudado o tex- Pensamos ser muito importante que uma lei
to para "localizar-se distante". como essa, de âmbito federal, seja aprovada com a

Além disso, sugerimos a inclusão de dois inci- máxima urgência, a fim de beneficiar os produtores
sos no mesmo art. 7°: rurais, que precisam agregar valor a sua produção e

gerar renda através de poucos investimentos, garan
tindo, assim, a sua fixação no campo.

Muito obrigada pela oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos He
inze) - Concedo a palavra ao autor do requerimento,
Deputado Xico Graziano.

O SR. DEPUTADO XICO GRAZIANO - Caro Sr.
Presidente, nobres convidados, meus colegas, sin
to-me cumpridor do meu papel de representante po
pular por ter sugerido a realização desta audiência
pública.

Estávamos, na Comissão de Agricultura, pres
tes a aprovar um projeto de lei com essa complexida
de toda sem estarmos devidamente informados da
relevância do tema ou sobre suas conseqüências e
implicações. A Comissão de Agricultura permitiu que
técnicos experientes, renomados, pertencentes a ins
tituições de pesquisa, de assistência técnica, repre
sentantes de entidades profissionais, pudessem vir
aqui expor suas opiniões aos membros desta Comis
são. Mesmo os Deputados que não estiveram presen
tes, tendo acesso às degravações, vão poder tratar a
matéria de forma mais apropriada, com um olhar mui
to decidido - e pretendo convencer a Comissão de
Agricultura, se é que isso é necessário - no sentido
de aprovarmos uma lei.

Com a minha experiência como Secretário de
Agricultura, ao lado do meu amigo João Luiz - que,
como sempre, foi brilhante na sua apresentação, por
que é um idealista, como nós somos -, há algum tem
po procuramos uma forma de trabalhar essa matéria,
seja com a Secretaria de Agricultura de São Paulo,
seja com especialistas, mas ainda não obtivemos
êxito.

Quais são os nossos marcos, as nossas dificul
dades? Como garantir a existência de pequenas
agroindústrias ao mesmo tempo em que se garante a
segurança alimentar? Segundo as apresentações
que ouvi, com nuanças ali e aqui, há como se fazer
isso.

"altura do pé direito adequada e com
patível com os equipamentos necessários,
destacando-se, quando for o caso, um su
porte aéreo, que deverá possibilitar a mani
pulação de carcaças de animais sem que
haja contato direto com o piso, para evitar
contaminações;"

Também sugerimos, após o art. ao, a inclusão
dos seguintes artigos:

"É vedado poluir o meio ambiente com
produtos e subprodutos do processamento."

Outro seria:

"As instalações deverão ser mantidas
limpas e organizadas antes, durante e após
o processamento dos produtos. Imediata·
mente após a utilização, os utensílios e
equipamentos deverão receber os proces
sos adequados de higienização."

E, finalmente:

"Toda unidade processadora de ali
mentos deve dispor de um manual de boas
práticas de manipulação e processamento
adequado a sua realidade. Esse manual
deve ser colocado em prática e periodica
mente revisto."

Após o art. 11, sugerimos também a inclusão de
um artigo:
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lidade. Ninguém aqui foi mais efusivo ao tratar dessa
questão do que João Luiz de Carvalho.

Não consegui que alguém da UNICAMP esti
vesse aqui presente. Referendado pelos meus pares,
sugeri à Mesa da Comissão de Agricultura esta Mesa
seleta que está aqui.

Há uma idéia de que a pequena é ruim; para ser
bom tem que ser grande. É aquilo que falávamos,
desde a época dos nossos bancos escolares - quem
é da mesma geração, uns mais carecas, outros me
nos -, que precisamos tomar cuidado com essas mul
tinacionais, que vêm aqui e realmente... Tenho abso
luta certeza de que é possfvel ser pequeno e ser bom,
mas ainda não estou totalmente convencido de que
os técnicos da matéria concordem com isso. Eles ain
da estão raciocinando muito sob o ponto de vista do
perigo alimentar.

Por ser engenheiro agrônomo e trabalhar um
pouco com esses assuntos, sei o que é salmonela, bo
tulismo. Sei que morrem muitas pessoas de outras do
enças também. Mas, se nos apegarmos demais à se
gurança alimentar e tomarmos muito cuidado, teria
também a absoluta certeza de que deveríamos proibir
o.processamento de alimentos para os pequenos, mé
diOS e grandes produtores, já que risco sempre vai ha
ver. Isso para não dizer que deveríamos proibir as pes
soas de comerem, depois que inventamos as formas
de combater as pragas, as doenças com os agrotóxi
cos etc. Uma polêmica nesta Casa é sobre o risco dos
transgênicos. Como dizer que não há riscos? Claro
que há. Há maiores riscos em outras técnicas, mas to
das elas têm riscos. O outro perigo é aceitarmos qual
quer produção e começarmos a matar as pessoas.

Temos - como aqui foi ressaltado - de nos preo
cupar com a garantia da segurança alimentar, com o
bom produto e com o controle do processo, mas viabi
Iizando a pequena agroindústria e a produção artesa
~I. Vamos conseguir fazer isso nesta Casa. Afinal,
dispomos da experiência e das informações dos ta
lentosos técnicos que estão nos auxiliando a partir
desta audiência pública. Se ficarmos muito na conver
sa das Unicamp da vida nada faremos.

Eu conversava sobre o assunto com outras pes
soas e o achava complicado. Sou descendente de ita
lianos. Será que há SIF na Itália? Por que todo o mun
do tem de ter SIF? Não serve um pequeno SIF?

Inventaram uma coisa absurda: SIF do Municí
pio, do Estado e da União. Há o SIF; o SISP, em São
Paulo; o SIM - Sistema de Inspeção Municipal. Então,
há o bom para o Estado e o bom para a Federação.
Que absurdo! Ou é bom ou não é.

o Brasil é o único lugar do mundo que tem leite
tipos A, B e C. O tipo A tem coliforme fecal; o C pode
ter até mil; o médio, mais ou menos. Ou o leite é bom
ou não. No entanto, a pasteurização está sendo mu
dada agora por este Governo, com o apoio das cadei
as produtivas. Existe o problema de competição: o pe
queno só tira o C; o grande, o A. Isso n'os preocupa.

Parabenizo todos pelas excelentes exposições.
A Comissão de Agricultura e Política Rural exer

cita democraticamente, de forma muito salutar, o deba
te entre técnicos e políticos. Queremos que os técnicos
nos ajudem a resolver o problema do Brasil. Os peque
nos têm de ter o direito de ir para frente com qualidade.
Sabemos dos riscos de contaminação em todos os lu
gares. Temos de evitá-los a todo custo. Já encontrei bi
cho dentro de garrafa de refrigerante - não sei se al
guém aqui teve esse azar. Na Bahia encontrei uma ba
rata; em São Paulo, um bicho bem maior.

Há riscos, mas não nos podemos ater somente
a eles. Temos de encontrar solução para os proble
mas. A Abea e o Ital sugerem categorizar os produtos
de baixa acidez ou não, estabelecer padrões para os
artesanais de uma só forma: tipos A e B, para que a
legislação seja moldada nesse requisito técnico.

A representante da Coordenadoria de Assistên
cia Técnica Integral da Secretaria de Agricultura de
São Paulo traz sugestões mais pontuais, à primeira
vista bastante razoáveis.

Precisamos definir o que é artesanal e garantir
que ele seja bom. Os políticos querem isso. Os técni
cos têm de nos dizer como isso será feito. Não podem
simplesmente dizer que não dá, que pequeno não
presta, mas apenas o grande. ~ fácil provar que os
grandes também têm muitos defeitos, para não dizer
que têm mais do que os pequenos. Devemos base
ar-nos na capacidade de fiscalização das Secretarias
nas cadeias produtivas.

Sou um pouco menos estatizante do que o meu
amigo João Luiz. Não apenas o Governo tem de fisca
lizar t~do para garantir a qualidade do produto, como
tambem quem o produz. O Estado deve fiscalizar
quem fiscaliza. Quem produz tem de assumir a res
ponsabilidaqe pelo que faz. E se fizer mal feito, que
pague o preço por isso. A legislação nesse sentido
tem de ser muito clara.

Por fim, solicito ao nosso Presidente tempo ne
cessário para a incorporação das sugestões ao proje
to. Queremos que ele retorne com a maior brevidade
possível à discussão da Comissão de Agricultura e
Política Rural e seja contemplado com as emendas e
sugestões apresentadas. Certamente, os técnicos
ainda serão consultados por nós. Afinal, algumas idéi-
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as foram dadas, mas não se sabe como redigi-Ias. Conheço pessoas trabalhando arduamente no
Ainda é preciso o passo seguinte. Sugiro que em sentido de viabilizar seu negócio, mas que encontram
agosto - na minha terra dizem que é o mês do cachor- sérias dificuldades. É o caso, especialmente, dos pe-
ra louco -, esta Comissão dê o importante passo, quenos produtores de leite, que querem vender os
aprovando a lei que permite a produção artesanal. subprodutos: queijo, doce de leite e demais derivados.

Agradeço-lhes a oportunidade de ter sido brin- Em razão disso, pergunto ao Dr. João Luiz Ho-
dado pelas palavras dos técnicos presentes. mem de Carvalho qual a solução que se dá para re-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos He- solver a questão do licenciamento para a venda dos
inze) - Complementando as palavras do nobre Depu- produtos desse pequeno produtor.
tado Xico Graziano, faço um pedido aos expositores, Como ele poderá levar seu produto, fabricado
Drs. Alda Lerayer, Márcia Nori, Alfredo Vitali, João no seu quintal ou na sua fazenda, ao supermercado
Luiz Homem de Carvalho e Beatriz Cantúsio Pazina- ou à feira para vendê-lo, se não tiver esse tal de SIF,
to, no sentido de que encaminhem as sugestões à conforme bem disse o Deputado Xico Graziano?
Comissão, para que as distribuamos a todos os seus Qual seria a solução para esse problema? Já vi
membros, a fim de que eles possam, aproveitando-as vários produtores desses subprodutos do leite fica-
- isso no prazo sugerido pelo nobre Deputado Xico rem impossibilitados de comercializá-los em função
Graziano, mês de agosto -, examinar as alterações a de impedimento da legislação, especialmente da vigi-'
serem feitas no projeto. Inicialmente, passo a palavra lância sanitária e de uma série de outros órgãos.
~o nobre ~Deputado ,Saulo Pedr~sa, para fazer a sua O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos He-
Intervençao a respeito da matén~. inze) _ Com a palavra o Deputado Luiz Durão.

O SR. DEPUTADO CONFUCIO MOURA - Sr. O SR. DEPUTADO LUIZ DURÃO - Após ouvir a
Presi~ente, como há três oradores inscr~tos~ V. Ex

a
explanação de cada técnico - também sou produtor

p?d~na conce~er-Ihes a palavra, e, depoiS diSSO, ~s rural- cheguei à conclusão de que precisamos en-
tec~lcos podenam responder. ~aço essa sug~s~ao contrar urgentemente uma solução para o pequeno
deVido ao pouco tempo de que dispomos. A Preslden- produtor rural.

cia j~ ~stá chamando os membros da Comissão ao Foi divulgado recentemente, por intermédio dos
plenano. . meios de comunicação, que a área de matas no Rio
. O SR. PRESIDENTE (Dep~tado LUIS Carlos H:- Grande do Sul foi triplicada em função do abandono
Inze) - Nobre ~eputa~o ~onfucl? Moura, em f~nça? dos pequenos agricultores. Se o problema deles não
do nosso horáriO, .pedlrel aos sel~ Deputa~os InSCrl- for solucionado o mais rápido posslvel, isso acontece-
tos que façam rapidamente suas mtervençoes. A se- rá também nos outros Estados do Pafs. O agricultor
guir os técnicos as responderão. não consegue sobreviver porque sua produção é pou-

O SR. DEPUTADO SAULO PEDROSA - Sr. ca e ninguém irá querer buscar a sua produção por-
Presidente, S~s. e Srs. Deputados, senhores ~écni- que não compensa. O que faz ele então? Vai para as
cos que se dignaram a vir aqui nos prestar esclareci- cidades onde o problema é muito maior.
mentos prontos e necessários sobre as barreiras pro- O Sr. João Luiz foi muito feliz na sua explanação.
tecion~st~s que o mundo nos impõe; por !s.so, estamos S. sa apontou a salvação para este PaIs. O homem do
espeCializados em exportar commodltles..Apenas campo não agüenta mais sair do interior para os gran-
as grandes indústrias de escala têm consegUido rom- des centros. Em chegando lá, torna-se mais um a ir
pê-Ias em alguns momentos. P~ra ag.reg~r~os valor, para a cadeia, a matar ou morrer.
gerar em.prego e renda, a sol~ça? é~ Ind~stna de fun- A preocupação dos técnicos também é louvável.
do de qUintal. Essa ~equ~na mdustna - tao bem ap~e- Precisamos chegar a um denominador comum. Te-
s~~tada pelo Dr. Joao L~I~ ~omem de ~a.rvalho - VI~- mos de dar oportunidade ao pequeno agricultor.
b~h~a os p~q~enos MunlclploS: Na ma~ona dos munl- SR. PRESIDENTE (De utado Luis Carlos He-
ClplOS braSileiros - e percebo ISSO mUito bem na Ba- . O p. .
hia, onde há mais grotões do que cidades -, há dificul- mze) - Com a palavra o Deputad? Confuclo Moura.
dade de gerar emprego e renda. Neles, grande parte .O SR. DEPUTADO CONFUCIO MOURA - Sr.
dos Prefeitos administra o Fundo de Participação, o PreSidente, peço desculpas pelo atraso. Estava em
ICMS e a aposentadoria dos velhinhos, o antigo Fun- outra Comiss~o e apenas assisti a praticamente duas
rural. A idéia da indústria de fundo de quintal é, com palestras aqUi.
os cuidados apresentados, a luz no fim do túnel para Sou do PMDB de Rondônia, adversário do PT do
realmente resolvermos esses problemas. Distrito Federal. Contudo, quero dizer que o ex-Gover-
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nador Cristovam Buarque foi um grande semeador de ta-se de matéria complexa, conforme já discorreu
modelos bem sucedidos. O Prove foi um deles. Trouxe aqui o Deputado Xico Graziano.
várias comissões de pequenos produtores a Brasília O Presidente da Comissão pediu aos senhores
para conhecer toda a sistemática da implantação do que nos enviassem as sugestões por escrito. Quere·
programa de verticalização da agricultura familiar do mos incorporá-Ias ao projeto.
Distrito Federal. É um modelo arrojado e só poderia Tive oportunidade de participar de reunião com
sair de um revolucionário diferenciado, que incorpora o Cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns. À
ao sistema produtivo as massas abandonadas. ocasião disse-lhe: "Dom Paulo, o senhor já andou o

Tiro o chapéu para o Dr. João Luiz Homem de mundo todo e tem muita experiência. O senhor pode
Carvalho, uma pessoa de visão. dar-me três lições de vida?" Dom Paulo baixou a ca-

Muito obrigado. beça e disse: "A primeira delas é que só acredito em
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos He- coisas pequenas, de dimensão humana, mas que te-

inze) ...:. Com a palavra o Deputado Padre Roque. nha hoje tecnologia." Depois, falou em mais outras
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE _ Sr. Presi- questões, a ambiental etc. Essa vem a calhar.

A preocupação hoje é buscar a viabilidade para
dente, na verdade, vou ser brevíssimo. os pobres, os trabalhadores, essa grande multidão de

Parabenizo todos pelas brilhantes exposições. mais de 100 milhões de brasileiros. Vejam a tragédia
Gostei de ver hoje o depoimento do Deputado Xico social. Não é somente um desafio dos técnicos, como
Graziano. Na verdade, posso dar meu testemunho muito bem salientou o João Luiz. Os técnicos também
concreto sobre essa questão porque conheço inúme- têm obrigação. Todos nós somos pagos com os recur-
ras dessas pequenas agroindústrias de dimensão fa- sos públicos para estudar o assunto. Os políticos.
miliar que efetivamente dão uma contribuição notável esta Casa. os Vereadores e os Governos têm esse
para a melhoria da qualidade de vida do homem do desafio concreto que não pode ser escondido. Não se
campo. Não vou fazer a mesma afirmação do compa- pode tapar o sol c9m a peneira. São milhões de de-
nheiro que me antecedeu há pouco. Ainda não é a serdados que vivem uma tragédia social sem nome e
salvação da lavoura, mas um notável avanço. que buscam uma saída de vida.

Parabenizo mais uma vez o Sr. João Luiz Ho- Precisamos buscar uma saída produtiva. Eles
mem de Carvalho. S. sa faz um trabalho maravilhoso têm capacidade. sim; mas não tiveram oportunidade.
no Distrito Federal e, de alguma forma, foi o incentiva- Eles têm coragem demais, muito mais do que todos
dor desse projeto e de muitas outras experiências em nós, de enfrentar o trabalho, as dificuldades e os pro-
andamento neste País. blemas. Eles têm anseios e sonhos de viver - e essa é

Sr. Presidente, parabenizo-o por esta audiência uma saída. Nesse sentido, o projeto acrescenta e traz
pública. Tinha de vir aqui para dizer da minha felicida- novidades.
de em ver essa matéria aprovada. Vamos levá-Ia adi- Há vários Deputados desta Comissão com bas-
ante. Queremos aprová-Ia até o final do ano, eviden- tante experiência no assunto e relevante serviço pres-
temente, com todas as melhorias que ainda nela po- tado ao desenvolvimento rural _ o Deputado Xico
dem ser feitas. Graziano é um deles. Com a ajuda dos técnicos que

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos He- estão hoje nesta Comissão, poderemos aprovar ma-
inze) - Com a palavra o Deputado Nilson Mourão. téria de interesse para a grande multidão de pobres,

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Depo- deserdados e humilhados deste País, que precisam
is dos cumprimentos públicos dos Deputados Xico de uma saída que resgate sua dignidade.
Graziano e Padre Roque, quero, em primeiro lugar, O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos He-
cumprimentar o autor do projeto, Deputado Jaques inze) - Vou passar a palavra ao Dr. João Luiz, para res-
Wagner. S. EXS discutiu a matéria profundamente com ponder às indagações do Deputado Saulo Pedrosa.
os técnicos da área. O SR. JOÃO LUIZ HOMEM DE CARVALHO _

Parabenizo igualmente o Deputado Xico Grazia- Deputado Saulo Pedrosa, concordo que uma das so-
no por ter promovido esta audiência pública. Lamento luções é a agregação de valor, porque mexe com a
não estar aqui presente o próprio autor, Deputado Ja- cabeça das pessoas, e a outra é a intervenção do
ques Wagner, e o Relator da matéria, Deputado João Estado. Nós, da área acadêmica, somos muito culpa-
Grandão. dos por formar técnicos que só vêem a questão pon-

A exposição dos técnicos foi bastante enrique- tual da solução. Por exemplo, cito o Programa Pró-Le-
cedora. A sugestões foram bem-vindas; afinal, tra- ite. Então, vamos importar vacas. O produtor, que es-
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tava tirando cinqüenta litros de leite, passa a tirar du- Muito obrigado.
zentos, mas vende ~ litro ~ 10, 15, 2~ :entav~s ~ não O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos He-
ganha nada. O técnico nao tem a Vlsao do eXlto do inze) - Com a palavra o Deputado Xico Graziano.
produt~r, ~s a visão pontual. Isso ~ culpa ~os~a e O SR. DEPUTADO XICO GRAZIANO _ Sr. Pre-
das untverslda~~s que formam esse .tIP~ de. tecnlco. sidente, como estamos caminhando para o final desta

Quando e ,lnstal~da uma a~roln~ustrra, _a per- reunião, quero fazer uma consulta aos que ainda vão
gunta é: ela esta ou nao dando dinheiro? Entao, ~Ie se expressar. Antes disso, quero discordar do Sr. João
tem de se preocupar com tudo. Ele está na questao Luiz. Que ousadia a minha! Temos de fazer uma
de fazer da agroíndustrialização e da comercialização agroindústria a partir de 15 mil reais mas se quiserem
uma solução para mudar este País. gastar 60. melhor. '

Qual a solução do licenciamento para vender? A O SR. JOÃO LUIZ HOMEM DE CARVALHO _
solução começa na liberação do projeto da pequena Quero fazer um aparte Deputado.
agroindústri~: Não é.fácil. . O SR. DEPUTADO XICO GRAZIANO...,; Concor-

Estarei Indo hOJe à nOite a Mato Grosso Sul para da? Então concordamos
dar um auxílio a eles. Mas não é fácil. O sujeito vai fa- '-'
zer um abatedouro de um porco por semana! Umpor_O S~. JOAO LUIZ HOMEM DE C~RVALHO -
co por semanal O técnico diz o seguinte: "Tem de ha- Data venla, quero ~azer. ~m _apa~e. Deixe-me ~?Iar
ver o recipiente de aço inoxidável, no qual vai mergu- algo. Se V. Ex" me dIsser. Joao LUIZ, eu te dou...
Ihar o porco, que depois sai dependurado num gan- O SR. DEPUTADO XICO GRAZIANO - Por
cho. Depois, tem um maçarico que rola, e tal". Daí, o exemplo, uma miniusina de leite, em São Paulo, para
projeto vaia 30 mil reais, quando há viabilidade de fa- proces~ar e pa:teurizar 5 mi~ litros diá.rios de leite, I

zer isso muito mais barato. com a mstalaçao, a Secretaria de Agricultura, num
Então, a pessoa sem recurso não obtém o Iicen- prog~ama. desenvolvido na nossa época, f~nanciaria

ciamento. As tecnologias são caras. Nem todos os 70 mil ~eals. Éo que custa: Con!orme o e~ulpamento,
Municípios podem pagar por elas e improvisam. custa as vezes até 50 mil reais. Quer dizer, vamos
Assim, um Município tem o licenciamento; outro não. pensar. O senh~r concorda?

Quando se libera uma pessoa para fazer uma O SR. JO~O LUIZ HOMEM DE CARVALHO -
agroindústria, ela já tem meio caminho andado para Deputado, com licença. Concordo plenamente.
vender seu produto. Sabe por quê? Porque ela sabe O SR. DEPUTADO XICO GRAZIANO - Temos
vender. O problema não é a produção, ou a comercia- de viabilizar o pequeno negócio, seja pequeno, micro,
lização; são as externalidades. Ela está na rua ven- ou médio.
dendo e o fiscal chega e pergunta: "Onde está a Iicen- O SR. JOÃO LUIZ HOMEM DE CARVALHO -
ça? Se a pessoa não a tem, ele toma o produto. Ape- É exatamente isso. Sabe o que faço, até por brincade-
sar de o produto ser bemfeito não pode ser vendido. ira? Por exemplo: exijo, para abater um frango, 4 me-

Qual a solução do licenciamento para vender? A tros de pé-direno. Se fosse girafa, estaria tudo bem,
solução começa com a aprovação do projeto da pe- mas um franguinho não tem sentido. Agora, se eu ti-
quena agroindústria. Quando o serviço de inspeção vesse dinheiro sobrando, faria com 4 metros de pé-di-
aprova sua criação, já está com meio caminho anda- reito. Sabe por quê? Porque dá um conforto térmico
do. Evidentemente, se o prefeito ou o deputado for melhor. Não sou contra se fazer uma coisa maravilho-
conversar com o dono do supermercado, ajuda, e não sa. Sou contra a estipulação de alguma coisa que ex-
custa nada fazer isso, para abrir um quiosque lá. c1ui. O sujeito está fazendo o queijo e quer vender. Ele
Então, a pergunta diretamente é essa. só quer melhorar. Mas, não pode.

Agradeço a todos pelos elogios. Não estou aqui O SR. DEPUTADO XICO GRAZIANO - Qual é
rasgando seda, mas convicto de que os senhores a escala do artesanal? Não entendi isso muito bem.
aprovarão lei para viabilizar essa situação. Não adian- Fiquei com a impressão, talvez pela exposição da Sf'l
ta fazer uma lei pela qual o sujeito tem de gastar 50, Beatriz, de que as escalas devessem ser diárias.
60 mil reais para fazer uma agroindústria. Não adian- Essa coisa de ser limite anual... Posso trabalhar um
ta. Mas se os senhores viabilizarem a pequena agro- mês, vencer o anual, fazer um monte por dia e ficar
indústria neste País, isso vai ser uma coisa de alcan- grande. Cai no problema dos controles de risco da ca-
ce popular, de uma transformação inimaginável. Agra- deia. O projeto poderia ser de até 220 mil litros por
deço-Ihes e chego até a implorar atenção especial ano. Por ano! Não sei se não deverfamos. Imagino
pela sua aprovação. que o Presidente me autorizará a pedir às várias insti-
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tuições e aos técnicos sugestões acerca dos limi- como já se falou, qualquer um pode aprender. Se se
tes.Não seria melhor o limite diário, se é que precisa ensina à pessoa como fazer, os cuidados que se deve
haver limite de alguma forma? Enfim, não sei como ter, por que tem de ter aqueles cuidados, ela vai fazer
melhorar um pouco isso. Por que anual? É esquisito direitinho. O que falta, às vezes, na maioria dos casos,
essa coisa de tanto por ano. Se eu processo isso em é a informação de como fazer bem feito.
uma semana, é artesanal. Está certo isso? Então, Os italianos têm a informação e se orgulham de
gostaria de ouvi-los. fazer um produto de qualidade. Na medida em que se

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luís Carlos lhes dá informação e as condições para o trabalho,
Heinze) - Vou passar a palavra à DJ"l Beatriz e depois como a terra é deles e eles é que estão produzindo,
à DJ"l Alda, que também pediu a palavra. passam a ter orgulho do próprio produto e vão cuidar

A SRA. BEATRIZ CANTÚSIO PAZINATO - A para que seja de boa qualidade.
escala diária garantiria uma escala mesmo na produ- Por isso é tão importante esse treinamento. Daí,
ção, mas existem produtos sazonais. Essa questão talvez,possa-sedispensaroSIM,oSIFetudoomais.
deveria ser melhor discutida e analisada. Mas, fixan- Mas, no início, dependendo dos tamanhos que forem
do a produção por escala, uma meta diária de produ- estabelecidos aqui, há necessidade de que os produ-
ção, garantir-se-ia uma produção pequena, impedin- tos passem, pelo menos, por uma análise do órgão
do a produção de unidades processadoras em quanti- municipal - não que tenham um selo especial-, en-
dade excessiva, em uma semana. Aí descaracteriza- fim, do órgão mais próximo, para se ter um controle do
ria uma unidade artesanal de processamento de ali- processamento, se está tudo em ordem, mas sempre
mentos. Seria uma grande indústria. com acompanhamento em termos de informação, en-

Então, concordo que a questão da escala diária sinamento, e treinamento de pessoal.
seja mais bem estudada. Nós propusemos até, con- O SR. JOÃO LUIZ HOMEM DE CARVALHO-
forme já esclareci, algumas quantidades, pensando Deputado, permita-me, só para dar uma sugestão e
nisso. trazer minha experiência. Quando iniciamos o traba-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luís Carlos lho aqui em Brasília, no Governo anterior, aliás, eu
Heinze) - Com a palavra a ora Alda. contribui, antes do nosso Governo, com as chamadas

A SRA. ALDA LERAYER - Nós ficamos com leis para estâncias leiteiras. Então, estabelecemos
dúvidas também, inclusive quando discutimos aqui,· que a estância leiteira poderia produzir trezentos Ii-
com os colegas, o que seria artesanal. Para alguns ti- . tros de leite por dia. Ocorreu que alguns oportunistas
pos de produtos, há casos em que essas quantidades passaram a produzir 2 mil litros de leite. O resultado
já não são pequenas: um frango, um porco, dois por- foi que tivemos de fechar todas.
cos; não, já aumentam bastante, para mais de 2 mil Ii- A questão da escala é fundamental quando se
tros de leite, por exemplo, por dia, quando se junta fala em pequena agroindústria. Outra coisa: o sujeito
tudo. Nesse caso, nesses limites superiores que es- quer crescer, entra em outra lei. Essa é uma prática
tão aqui, já exigiria uma infra-estrutura mais elabora- que temos de examinar. O grande problema é estipu-
da, que não é bem esse sistema que o senhor nos lar uma escala para a produção. Caso contrário, tam-
mostrou aqui. Já precisaria de mais alguma coisa e bém não se consegue garantir o produto final ao con-
um controle de qualidade maior. sumidor. Por exemplo, estipula-se a produção de tre-

Então, já sai um pouquinho do que entendemos zentos litros, e o sujeito passa a produzir 2 mil litros -
por artesanal, em alguns casos. Podemos até mandar começam a ser encontrados coliformes fecais por
isso como sugestão aos senhores, para que sejam re- toda parte. Esse é o problema da escala.
discutidos esses limites, porque também não tivemos Uma sugestão que tenho a dar é que seja elabo-
acesso aos parâmetros em que o Deputado se base- rada uma escala até determinado valor para a agroin-
ou para estabelecê-los. Penso que isso é fundamen- dústria artesanal individual, mas não para a agroin-
tal até para discutirmos os outros pontos ou como vai dústria coletiva.
ser feito esse controle de qualidade. O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos He-

O italiano ali perguntou: "Na Itália, como é que inze) - Com a palavra o Deputado Luiz Durão.
eles garantem a qualidade do produto? Acho que há O SR. DEPUTADO LUIZ DURÃO - A respeito
duas coisas fundamentais aqui. Quando se propõe do treinamento, por exemplo, se a família é composta
treinamento das pessoas que vão estar envolvidas de seis ou sete pessoas, sugiro que apenas um deles
com esses produtos artesanais, é justamente por ca- seja treinado. Talvez seja difícil que todos os mem-
usa disso. Quer dizer, aumentando a informação, bros saiam para receber o treinamento. O indivíduo



Ata da quarta reunião ordinária, realizada
em 19 de junho de 2001

Às quinze horas e quinze minutos do dia deze
nove de junho do ano de dois mil e um, reuniu-se a
Subcomissão Permanente de Turismo, da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, na Sala de Reu
nião do Espaço Cultural da Câmara dos Deputados,
com os Senhores Antonio Henrique Borges de Paula
~ Arthur Bosisio, respectivamente, Coordenador da
Area de Turismo e Diretor de Marketing, do Senac,
para proferirem palestra sobre o tema "Formação pro
fissional na área de turismo no Brasil". Também esti
veram presentes os Senhores Roberto Velloso, da
Confederação Nacional do Comércio - CNC; e José
Osório Naves, da Revista "Viajar". A lista de presença
registrou o comparecimento dos Deputados Paulo
Octávio e Ronaldo Vasconcellos, Vice-Presidentes;
Jurandil Juarez, Léo Alcântara, Maria Abadia e Wal
demir Moka. O Presidente declarou abertos os traba
lhos e colocou em discussão a ata da reunião anteri
or, dispensando sua leitura por haver sido distribuída.
Em votação, foi aprovada unanimemente. ORDEM
DO DIA: O Presidente em exercício, Deputado Paulo
Octávio, passou a palavra aos convidados para suas
explanações sobre o tema para o qual foram convida-
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tre~nado, automaticamente, ficaria responsável pelo COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
tremamento dos demais. E JUSTiÇA E DE REDAÇAO

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos He-
inze) - Com a palavra a Sr Beatriz Cantúsio Pazinato. TERMO DE REUNIÃO

A SRA. BEATRIZ CANTÚSIO PAZINATO _ No (19-6-2001)
Estado de São Paulo já existe a Lei n° 10.507, que Aos dezenove dias do mês de junho do ano de
prevê uma escala de produção para os produtos de dois mil e um, deixou de reunir-se ordinariamente a
origem animal. Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,

Assim, são até 130 quilos diários de carne pro- por falta de quorum regimental. Estiveram presentes
venientes de pequenos, médios e grandes animais os Senhores Membros Titulares, Deputados Inaldo
como matéria-prima para produtos cárneos; até 300 Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho, Vice-Presi-
litros de leite diários como matéria-prima para produ- dente, Alexandre Cardoso, Coriolano Sales, Custódio
tos lácteos; até 100 quilos diários de peixes, moluscos Mattos, Fernando Coruja, Geovan Freitas, Jaime
e crustáceos como matéria-prima para produtos ori- Martins, José Antônio Almeida, José Roberto Bato-
undos do pescado; até 150 dúzias de ovos como ma- chio, Renato Vianna, Ricardo Ferraço, Vilmar Rocha
téria-prima para produtos oriundos de ovos; e até 3 e os Senhores Membros Suplentes, Deputados Atila
mil quilos por ano para o mel e produtos da colméia. Lins, Freire Júnior, lédio Rosa, Léo Alcântara, Nelson

O SR. DEPUTADO XICO GRAZIANO _ A legis- Pellegrino e Ricardo Fiúza. Para constar, eu, Suely
lação estadual paulista parece-me um bom ponto de Martins, Secretária em exercício, lavrei e assinei o
partida. presente termo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos He- COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
inze) - Com a palavra o Sr. Alfredo Vitali. E COMÉRCIO

O SR. ALFREDO VITALI - Quanto a uma pes- -
soa treinada com condições de transferir seu conhe- SUBCOMISSAO PERMANENTE
cimento para outras - entendemos ser difícil que toda DE TURISMO
uma família se desloque para ser treinada de forma 51 8 Legislatura - 38 Sessão Legislativa
adequada -, dependendo da categoria de alimento,
obviamente que ela poderá ficar responsável pela
área. Creio que seria adequado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos He
inze) - Gostaria de agradecer à srs Alda Lerayer, à srs
Márcia Nori, ao Sr. A~redo Vitali, ao Sr. João Luiz Ho
mem de Carvalho e à Sr Beatriz Cantúsio Pazinato a
presença e a colaboração prestadas a esta Comissão
de Agricultura e Política Rural, na medida em que fize
ram importantes esclarecimentos sobre o projeto.

Temos certeza de que, com as contribuições re
cebidas nesta tarde e com o material que S. sas nos
vão mandar, teremos dado um grande passo no senti
do de, como disse o Sr. João Luiz, agregar renda às
pequenas propriedades.

Seguramente, no mês de agosto, estaremos vo
tando o projeto, que passará às demais instâncias da
Casa e logo, logo, se transformará em lei que venha
dar sustentação à pequena propriedade.

Agradecendo aos Parlamentares a presença,
encerro esta reunião, não sem antes convocar os Srs.
Deputados para reunião deliberativa a ser realizada
amanhã, às 9h, no Plenário 6.

Está encerrada a presente reunião.
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Ata da sétima reunião ordinária, realizada
em 16 de maio de 2001

Às dez horas e cinqüenta e seis minutos do dia
dezesseis de maio de dois mil e um, reuniu-se a Co
missão de Fiscalização Financeira e Controle, no Ple
nário n° 9 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, com
a presença dos Deputados Wellington Dias, Presiden
te; João Magalhães e Marcos de Jesus, Vice-Presi
dentes; Dr. Heleno, Manoel Salviano, Max Mauro,
Expedito Junior, Mauro Benevides, João Magno, Wal
domiro Barancelli Fioravante e Fernando Zuppo, titula
res; João Almeida, José Coimbra, Márcio Matos, Nel
son Trad, José Carlos Coutinho, Mário Assad Júnior,
Antônio do Valle, João Grandão, Milton Temer e Márcio
Reinaldo Moreira, suplentes; e dos Deputados Aloisio
Mercadante - PT/SP e Serafim Venzon - PDT/SC,
como não-membros. Deixaram de registrar suas pre
senças os Deputados Maria Abadia, Rommel Feijó,
Affonso Camargo, João Caldas, Wigberto Tartuce,
Fernando Diniz, Luiz Fernando, Wagner Rossi e Iberê
Ferreira. ABERTURA: O Presidente declarou aberta a
reunião ordinária de audiência pública, destinada a de
bater a "existência de irregularidades nas atividades
do IRB - Brasil Resseguros SA", com a presença dos
senhores Demósthenes Madureira de Pinho Filho,
Presidente do IRB - Brasil Resseguros S.A e Nflzon de
Sousa Splnola, funcionário aposentado do IRB. O Pre
sidente convidou o senhor Demósthenes Madureira de
Pinho Filho e Nllzon de Sousa Splnola para comporem
a mesa e comunicou aos convidados que eles teriam o
prazo de vinte minutos para fazerem sua exposição e
aos Deputados que disporiam de três minutos cada,
para interpelar os convidados. O Presidente passou a
palavra ao expositor senhor NlIzon de Sousa Splnola,
que iniciou sua exposição fazendo uma apresentação
do trabalho elaborado em conjunto com o senhor Edu-

Junho de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 20 2956i

dos. Em seguida, os Deputados fizeram suas indaga- ardo Pinto Canabrava, de Belo Horizonte, que não se
ções, as quais foram prontamente respondidas. No encontrava presente, por motivo de saúde, conforme
transcorrer da reunião, o Deputado Ronaldo Vascon- atestado médico entregue na Comissão. A seguir, o ex-
cellos assumiu a presidência. ENCERRAMENTO: positor comentou sobre a Lei n° 9.932199, que privati-
Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e cin- zou o IRB e transferiu as suas funções regulatórias e
qüenta minutos, o Presidente encerrou os trabalhos. de fiscalização para a SUSEP - Superintendência de
E para constar, eu, Malena Tavares Nunes, Secretá- Seguros Privados; sobre o Plano de Afastamento Vo-
ria, lavrei a presente ATA, que depois de lida e aprova- luntário - PAV e a contratação de funcionários sem
da, ~erá ~ssina~~ ~elo Pr~sidente e encaminhada à concurso público; sobre a liminar impetrada pelo PI,
publrcaçao no Dlano da Camara dos ~eputados.De~ que foi concedida pelo Supremo Tribunal Federal _
p~~ado Ronaldo Vasconcellos, Presidente em exer- STF, suspendendo a eficácia da referida lei; e ao final
CICIO. encerrou sua exposição acusando o atual presidente

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO Dr. Demósthenes Madureira de Pinho Filho, de ignorar
FINANCEIRA E CONTROLE a decisão do Supremo. O Presidente agradeceu ao se

nhor Nílzon de Sousa Spínola pela sua exposição e
passou a palavra ao senhor Demósthenes Madureira
de Pinho Filho. O expositor negou que estivesse des
cumprindo a liminar do Supremo Tribunal Federal, que
devolveu suas atribuições regulatórias e de fiscaliza
ção do mercado de seguros. Argumentou que, quando
da decisão do Supremo em julho, o Instituto tinha aca
bado de fazer a última operação de retrocessão inter
na. Ele explicou que, desde então, o Instituto está de
senvolvendo um trabalho de adaptação, em caráter
condicional enquanto o mérito não for julgado. Antes
de encerrar o expositor solicitou ao senhor Presidente,
que autorizasse os funcionários Francisco Antonio Pi
nho de Barros, Vice-Presidente Executivo e Lidio Du
arte, Diretor Comercial da IRB Brasil Resseguros SA,
a prestar alguns esclarecimentos sobre o instituto. O
Presidente agradeceu a apresentação do senhor De
mósthenes Madureira de Pinho Filho. O Deputado
Marcos de Jesus assumiu a Presidência para o Depu
tado Wellington Dias formular questões aos convida
dos. Participou do debate o senhor Deputado Milton
Temer. O Presidente agradeceu a presença dos convi
dados. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tra
tar, às doze horas e trinta e dois minutos, o Presidente
encerrou os trabalhos, tendo antes, convocado reunião
de audiência pública sobre "o efeito das privatizações
nos serviços de telecomunicações", com a presença
da senhora Marilena Lazzarini, Coordenadora Executi
va do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
IDEC e do senhor Renato Navarro Guerreiro, Presi
dente da Agência Nacional de Telecomunicações 
ANATEL, no dia vinte e dois de maio, às quinze horas,
neste mesmo plenário. E para constar, eu, Maria Hele
na Pinheiro Monteiro Secretária, lavrei a presente Ata,
que por ter sido lida, discutida e aprovada, será assina
do pelo Presidente, Deputado Wellington Dias e publi
cada no Diário da Câmara dos Deputados.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Devido à ausência de quorum em tempo hábil,
declaramos cancelada esta reunião ordinária.

Como previsto, vamos iniciar a audiência públi
ca destinada a debater a existência de irregularida
des nas atividades do IRB - Brasil Resseguros S.A,
com a presença dos Srs. Demosthenes Madureira de
Pinho Filho, Presidente do Instituto Resseguro do
Brasil, e Nilzon de Souza Spínola, funcionário apo
sentado do IRB.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Tem V. Exa a palavra.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Pre
sidente, V. Exa cancelou a primeira reunião ordinária e
está convocando a audiência pública. Sou membro
suplente desta Comissão. Lamentavelmente, esta é a
segunda vez consecutiva que aqui chegamos e não
obtemos quorum. Não sei qual o motivo. Há requeri
mentos importantes a serem votados.

Vou à Comissão de Agricultura e Política Rural,
da qual sou titular, contudo, volto a frisar: é lamentável
que esta importante Comissão não esteja conseguin
do quorum.

Desculpe-me, Sr. Presidente, por interrompê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Fica registrada a indignação de V. Exa

.

Conversei há pouco com o Deputado Luciano
Pizzatto, Vice-Líder do Governo, para saber se há al
guma estratégia do Governo no sentido de inviabilizar
as reuniões da Comissão. Se for o caso, outras Co
missões serão prejudicadas pela Oposição. Disse-me
o Deputado Luciano Pizzatto que estará tratando com
o Governo do assunto. A partir da próxima reunião
não haverá mais essa situação.

Se há algum requerimento que o Governo dese
ja não ver aprovado, que se manifeste, peça verifica
ção de quorum. Enfim, há os instrumentos normais. É
inaceitável inviabilizar por completo o funcionamento
da Comissão. S. Exa comprometeu-se a discutir junto
à base do Governo, a fim de que a próxima reunião or
dinária volte ao normal. Se há algum problema e se
temos dificuldade de quorum, podemos deixar um ou
outro requerimento para o final da pauta e votarmos
os demais, como acontece em outras Comissões.

Vários Parlamentares estavam incomodados
com essa situação. Vamos encontrar uma solução
para o problema.

Com a palavra o Deputado Nelson Trad.

O SR. DEPUTADO NELSON TRAD - Sou do
PTS, do Mato Grosso do Sul, partido do companheiro
João Grandão.

Com todo o respeito à posição partidária de V.
Exa, Sr Presidente, a Oposição delira ao dizer que o
Governo está frustrando nossas realizações. Esse é
um mal crônico da Câmara dos Deputados.

Saf da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação às 1Oh40min e lá não havia ninguém. A reu
nião foi adiada para às 14h30min. Ontem e anteon
tem aconteceu a mesma coisa. Não há respeito com
aqueles que querem cumprir o horário.

Não é o Governo, na minha opinião, quem está
frustrando nossas reuniões. Nós estamos frustrando
nossos compromissos e responsabilidades. Se o as
sunto que estamos tratando fosse de interesse da mí
dia, desse holofote, este plenário estaria vergonhosa
mente lotado, a exemplo do que ocorreu quando
aquele marginal, ontem, compareceu a esta Casa.

Refiro-me a Fernandinho Beira-Mar, que veio
vestido de forma agressiva, de calção e sandálias, e
zombou das intervenções dos Parlamentares. Foi
uma demonstração do vazio e do silêncio das Comis
sões nos horários certos e nos compromissos assu
midos, porque ontem estava quase toda a mídia naci
onal fotografando um bandido em nossa Casa.

vono a dizer: não é o Governo e muito menos os
governistas que estão frustrando as realizações da
Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Agradeço a V. Exa as considerações.

Sou membro da Comissão de Combate à Violên
cia e posicionei-me contra aquela audiência. Segundo
o Deputado Fernando Gabeira, não se consegue - e
com isso concordo plenamente - colher informação de
alguém perante as câmeras de televisão. Minha posi
ção não se deve ao fato de ser da Oposição.

Nas duas últimas reuniões, tivemos uma orien
tação expressa do Governo nesse sentido. De positi
vo, obtivemos o compromisso de reverter essa situa
ção. Com certeza vamos estar abertos ao diálogo,
como fizemos em todos os momentos na Comissão.

Já estão presentes os Srs. Demosthenes Madu
reira de Pinho Filho, Presidente do IRS - Brasil Res
seguros S.A, e Nilzon de Souza Sprnola, funcionário
aposentado do IRB.

Esta audiência pública tem por objetivo esclare
cer alguns problemas no Instituto de Resseguros do
Brasil. O objetivo básico é saber por que a administra
ção do IRS descumpre o exercfcio da retrocessão in
terna, ignorando decisão liminar concedida pelo Su-



Em 13 de julho de 2000, o Ministro Marco Auré
lio de Mello, no exercício da Presidência do Supremo
Tribunal Federal, concedeu liminar, da Adin nO
2.223-7 impetrada pelo PT, suspendendo a eficácia
da Lei n° 9.932, de 20 de dezembro de 1999.

Contudo, a administração do IRB, ignorando a
decisão liminar, ao que sabemos, arbitrariamente deu
continuidade ao atendimento daquelas resoluções e
circulares, amparadas na Lei n° 9.932, de 1999, que
se encontra com a eficácia suspensa. Tal procedi
mento constitui falta grave. É o desrespeito à Consti
tuição Federal. E o que é mais grave: por parte dos
agentés públicos, que têm como dever maior respei
tá-Ia e defendê-Ia.

O despertar desta Nação para a cobrança do
exerdcio da ética na política e a transparência nas
transações e negócios com o dinheiro público ani
mou-nos neste pronunciamento, por acreditarmos ser
este também o desejo e o objetivo das forças do Con
gresso Nacional, identificadas com os interesses mai
ores da sociedade brasileira.

Cedo ou tarde, terá de buscar a verdade sobre o
obscuro programa da privatização da nossa econo
mia estatal, que já é considerada pela mídia o maior
erro e o grande escândalo da nossa história republi
cana, e do qual o IRB foi equivocadamente inserido.

Sobre o modelo IRB.

j O IRB é o Estado na atividade econômica, no
seu exercício da função reguladora, representando o
interesse público na condução dos negócios que se
encontram com a iniciativa privada.

Guardando-se as devidas proporções e diferen
ças, a estrutura do IRB é similar à do Banco Central,
pois:

- em termos financeiros, atua na liquidez do sis
tema;

- em termos operacionais, promove pleno apro
veitamento da capacidade retentiva 90 mercado se·
gurador;

- em termos políticos, exerce a defesa dos inte
resses do sistema que administra, englobando todas
as seguradoras;

- no interesse macroeconômico nacional, obje
tiva minimizar a dependência externa do nosso mer
cado segurador, controlando o fluxo de divisas para o
exterior e preservando, conseqüentemente, a pou
pança nacional gerada pelo seguro.
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premo Tribunal Federal. Há uma lei. O Supremo, aca- A partir de janeiro de 2000, CNSP e SUSEP ex-
tando uma ação direta de inconstitucionalidade, des- pedem resoluções e circulares amparadas na referida
pachou liminar na qual são expostas regras para re- lei.
trocessão interna.

Que seguradoras estão praticando o exercfcio
ilegal de transferência de resseguro diretamente com
resseguradores externos e que resultam na saída de
divisas? O Brasil, que vinha numa situação superavi
tária do balanço de pagamento, passa, a partir de de
terminado momento, a operar no vermelho na área de
seguros.

Gostaríamos que explicassem as mudanças no
quadro de pessoal, do qual cerca de 600 funcionários
foram demitidos com o programa de demissão da em
presa, e, em seguida, houve nova contratação.

Os convidados terão prazo de vinte minutos
para fazer sua exposição, prorrogáveis a juízo desta
Presidência, não podendo, nesse período, ser aparte
ados. Os Deputados inscritos para interpelar os con
vidados poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto
da exposição pelo prazo de três minutos, tendo o in
terpelado igual tempo para responder, facultadas a
réplica e a tréplica pelo mesmo prazo, não sendo per
mitido ao orador interpelar qualquer dos presentes.

Dando início aos trabalhos, passo a palavra ini
cialmente, invertendo a ordem; ao Sr. Nilzon de Sou
za Spínola, funcionário aposentado do IRB.

O SR. NILZON DE SOUZA SPíNOLA - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos nesta Co
missão para falar sobre as irregularidades na admi
nistração do IRB.

A exposição que desenvolverei é fruto de traba
lho elaborado em conjunto com o companheiro Edu
ardo Pinto Canabrava, de Belo Horizonte, que, infeliz
mente, hoje não se encontra presente por motivo de
saúde, conforme atestado médico entregue a esta
Comissão.

A convocação do Dr. Demosthenes Madureira
de Pinho Filho, Presidente do IRB - Brasil Ressegu
ros S.A, a esta Comissão foi da maior importância.
Primeiro, por ser dever dos ocupantes de cargos ou
funções públicas prestarem contas de suas gestões
sempre que solicitados; segundo, por criar oportuni
dade para que o presidente da instituição possa, de
viva voz, esclarecer o sucateamento do IRB na sua
administração, cujo período coincide com o processo
de desnacionalização da economia.

Em 20 de dezembro de" 1999, foi sancionada a
Lei n° 9.932, de 1999, que transfere funções regulat6
rias e de fiscalização do IRB .:.. Brasil Resseguros para
a SUSEP - Superintendência de Seguros Privados.
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No art. 2° do Decreto nO 73, de 1966, o controle A Lei nO 9.932 foi sancionada em 20 de dezem-
do Estado exercer-se-á pelos órgãos institufdos no in- bro e, logo no mês seguinte, o Conselho Nacional de
teresse dos segurados e beneficiados nos contratos Seguros Privados e Susep expedem resoluções e cir-
de seguro. culares nela amparadas. Mas, com a liminar, todas as

Compete ao IRS, de acordo com o art. 44 do De- resoluções amparadas na referida lei têm sua eficácia
creto n° 73, de 1966, regular o co-seguro, resseguro e suspensa. Todavia, observa-se que a alta administra-
retrocessão. ção do IRS ignora a decisão liminar do STF, tornan-

De acordo com o estabelecido em lei, somente do-se, portanto, descumpridora de lei.
após esgotada a capacidade de retenção do seguro Porque a direção do IRB teria ignorado a decisão
pelo mercado nacional proceder-se-á a transferência liminar da instância máxima judicial no País ao não
para o mercado ressegurador externo. suspender a eficácia do Comunicado Ditec-002/2000,

Afinal, o que isso significa? de 5 de julho de 2000, que se encontra fundamentada
O IRS, como instituição, preserva a poupança in- no art. 3° da Resolução CNSP-02/2000, originária da

terna gerada pelo seguro, minimizando a saída de divi- Lei n° 9.932/1999? O referido comunicado suspende,
sas, tão necessárias ao desenvolvimento auto-sus- a partir de 1°de julho, as operações de retrocessão in-
tentado do País, proporcionando renda e trabalho terna. Isso significa fuga de divisas, exportação de
para a sociedade e fortalecendo o mercado segurador poupança.
brasileiro. A Utulo de ilustração, jornal especializado infor-

Segundo esse modelo ímpar, a saída de divisas ma que, segundo dados do Banco Central, no primei-
fica em torno de 3% da receita do mercado segurador ro bimestre deste ano, o item seguro apresentou sal-
nacional, considerado um dos índices mais baixos do do negativo da ordem de US$26 milhões nas contas
mundo. externas brasileiras. No mesmo perfodo do exercício

Finalizando, queremos deixar claro que a con- passado, janeiro e fevereiro de 2000, havia sido regis-
cepção do IRS transcende sua receita própria de res- trado um saldo positivo de aproximadamente US$56
seguros, que gira em torno de R$1 bilhão/ano. Esse milhões. Na opinião de analistas do mercado, essa di·
modelo é que garante a preservação da poupança in- ferença é conseqüência direta do fim das operações
terna gerada pelo seguro, hoje representada por uma de retrocessão interna em junho passado, medida
receita aproximada de R$37 bilhões/ano, tão neces- que teria provocado o aumento do volume de remes-
sária ao desenvolvimento auto-sustentado do País. sa de prêmios para o mercado internacional.

Com a apresentação desse tópico, tentamos A Resolução CNSP n° 26, de 17 de fevereiro de
mostrar uma visão geral do sistema para, a seguir, te- 2000, dispõe sobre a extinção e transferências dos re-
cer apreciações sobre o objeto da presente audiência cursos do FGGO - Fundo Geral de Garantia Operaci-
pública. onal-, amparada no art. 10 da Lei n° 9.932, de 1999,

Quanto à Lei Ordinária n° 9.932, de 20 de de- que se encontra também com sua eficácia suspensa.
zembro de 1999, considerada inconstitucional, temos Perguntamos: é proceaente a informação da im-
a dizer que ela dispõe sobre a transferência de atribui- prensa de que o FGGO, bem como todos os outros
ções do IRB para a SUSEP e dá outras providências, fundos geridos pelo IRB foram extintos e transferidos
visando privatizá-lo. após a concessão da liminar de 13 de julho de 2000?

Entretanto, o Partido dos Trabalhadores entrou Banco Econômico - Ilhas Cayman.
com.a Adin n~ 2.223-7 no ~upremo Tribun~I.Federal e, A grande imprensa noticiou, em 1996, que o
no dia 1~ ~e Julho, o Presld~nte em exerCICIO daq~el~ IRB, sob a Presidência do Sr. Demosthenes Madurei-
Corte, Ministro Marco ~~r~ho de ~el~, concedeu hml- ra de Pinho Filho, aplicou no Banco Econômico, nas
na~ susp~nd~nd<: a ?flcacla da Lei n .9.932, de 1999, Ilhas Cayman, um paraíso fiscal, cerca de US$260
poiS a pnvatlza~~o se .taz <:>bstacuhza?a, enquanto milhões e não recuperou verba superior a 90 milhões
preservada_a atlvldad~.flscal.lzadora, cUJo ~f~stamen~ de dólares. Eo mais grave: quando a situação pré-fali-
to prelssupote,r"como Ja aSSinalado, a edlçao de lei mentar do banco já era do conhecimento público. .
compemen a .

Cabe assim, portanto, à administração superior O Sr. Demosthenes confirma o investimento?
do IRB o cumprimento de decisão do Supremo Tribu- a) Quem autorizou a aplicação?
nal Federal, instância máxima judicial no País. b) Qual o local exato da aplicação? Fornecer en-

Desobediência de decisão do STF. dereço completo, onde efetuou a aplicação.



Junho de 200\ DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 20 29569

c) Quais os critérios técnicos que nortearam a
decisão, considerando que o IRB, por lei, deve aplicar
valores disponfveis em contas de fundos de investi
mentos extramercado, administrado pelo Banco do
Brasil?

Vale ressaltar, apenas por observação, que, à
época dos investimentos pela direção do IRB no para
fso fiscal, o Brasil era uma das principais opções do
capital especulativo.

d) Que gestões estão sendo tomadas para o re
patriamento do investimento?

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica.
Segundo a imprensa, o IRB recolheu à Receita

Federal R$236 milhões referentes ao pagamento do
Imposto de Renda, retroativo aos últimos cinco anos,
referentes a operações de retrocessões com o exteri
or, com alrquota de 25%.

Segundo o relatório do Tribunal de Contas da
União, quando de auditoria passada, a pedido da Co
missão de Finanças e Tributação, o IRB informou so
bre a existência de parecer, apontando como indevida
a cobrança de referido Imposto de Renda.

Perguntamos:
Por que a administração do IRB decidiu pelo re

colhimento de vultosa parcela?
Por que não houve ressalva naquele edital de

privatização para fins de preservação de direito?
PAV - Plano de Afastamento Voluntário.
Em final de 1995, a administração do IRB im

plantou um plano de afastamento voluntário, cujo ob
jetivo seria o de enxugar a instituição, racionalizar e
diminuir custos, preparando a instituição para a priva
tização. Em torno de 600 funcionários aderiram ou fo
ram impelidos a aderir ao plano.

Logo em seguida, por motivos que se desco
nhecem, a diretoria do IRB contratou, segundo fomos
informados, em torno de 40 funcionários sem concur
so público. Essas contratações feriram o estatuto da
empresa.

Mas aqui queremos enfatizar: estabelecer um
prazo, sem que seja definido o novo modelo IRB, an
tecipando-se à lei complementar, parece-nos impru
dente, visto que se desfez do seu maior patrimônio,
representado pelo acervo técnico humano com mais
de 20 anos de casa.

Trata-se de prejuízo, com certeza, superior aos
US$90 milhões não recuperados nas Ilhas Cayman.

Trata-se de desmonte da empresa, podendo
prejudicar a credibilidade de uma instituição constituí
da ao longo dos seus 62 anos.

Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Passamos a palavra ao Dr. Demosthenes Ma
dureira de Pinho Filho, Presidente da IRB - Brasil
Resseguros S.A.

O SR. DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO
FILHO - Sr. Presidente, agradeço-lhe a gentileza ao
convidar-me para vir a esta Comissão.

Assim que recebi o convite, fiz questão não só
de vir, mas de trazer o Vice-Presidente, Técnico do
IRB, um funcionário de carreira, o Dr. Francisco Pinho
de Barros, e o Dr. Lívio Duarte, Diretor-Técnico do
IRB, para que possamos, em conjunto, prestar todos
os esclarecimentos que se fizerem necessários. Faço
isso em respeito ao trabalho do Congresso Nacional e
desta Comissão.

Peço-lhe, portanto, Sr. Presidente permissão
para dividir o assunto, para o qual fui convocado, com o
Dr. Francisco e o Dr. Lívio. Há algum problema nisso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Não há nenhum problema. Queremos o máxi
mo de informações.

O SR. DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO
FILHO - Então, Sr. Presidente, alguns assuntos que
não souber de cabeça vou lê-los ou mandar-lhe por
escrito.

Vamos iniciar, falando da retrocessão.

De acordo com a alínea a do inciso I do art. 44
do Decreto-Lei n° 73, de 21 de novembro de 1966,
"compete ao IRB explorar e expedir normas regulado
ras de co-seguro, resseguro e retrocessão".

Com base nessa competência, o IRB estabele
ceu normas gerais de resseguro e retrocessão, sendo
que na matéria especffica da retrocessão interna,
operada no modelo de consórcios ou de excedente
nas últimas décadas, prevaleceu como exercício de
competência desses consórcios e excedentes fixados
na norma o período anual de 1° de julho de cada ano
a 30 de junho do ano subseqüente. A cada exerdcio,
o IRB pode redefinir a capacidade desses consórcios
e excedentes e, necessariamente, efetuar o recálculo
das participações de cada uma das seguradoras, to
mando por base os parâmetros técnicos para estabe
lecimento dessas participações.

Segundo também as normas do IRB, a inclusão
e reinclusão das seguradoras na retrocessão interna
se dá a partir do infcio do exercício das retrocessões
imediatamente posterior à data em que corresponde
a habilitação para participar da retrocessão que se te
nha verificado.

Em 1° de julho de 2000, estava em vigor a Lei n°
9.932, de 20 de dezembro de 1999, cujo art. 1° trans-



. A Resolução do Conselho Nacional de Seguro
Privado - CNSP n° 02 -, de 14-1-2000, no seu art.
3°, dispõe:

Art. 3° - As operações de retrocessão
no País permanecerão sendo realizadas,
segundo as normas em vigor, até o término
do seu exercício em curso ou da efetiva
transferência do controle acionário do IRB
no processo de privatização, o que ocorrer
primeiro.

Parágrafo único - As obrigações das
retrocessionárias permanecerão até a liquida
ção de todas as responsabilidades, salvo esti
pulação diversa acordada entre as partes.

Art. 59. O IRB poderá organizar, dirigir
consórcios induzidos e deles participar, sen
do considerado ressegurador e ficando a
sociedade seguradora, nesse caso, retro
cessionária. É obrigatória a aceitação da re
trocessão do IRB pelas sociedades segura~

doras autorizadas a operarem no País.
§ 1° A circunstância de não operar em

seguro no ramo e na modalidade da retroces
são não exime as sociedades seguradoras
das obrigações estabelecidas neste artigo.

Na distribuição das retrocessões, o
IRB levará em conta o volume resultado dos
resseguros recebidos, bem como a orienta
ção técnica, situação econômica e financei
ra das sociedades seguradoras.

Em razão da lei e da resolução citadas, o IRS
não deu início ao novo exercício de retrocessão in
terna, cujo exercício anterior terminou em 30 de ju
nho de 2000, significando dizer que os riscos inicia
dos a partir de 1° de julho de 2000, inclusive, não ti
veram responsabilidades retrocedidas internamente,
conforme divulgado ao mercado pelo comunicado
de Ditec 002, de 5 de julho de 2000.

A decisão liminar do Supremo Tribunal Federal,
que suspendeu, até julgamento final da Adin n°
2.223-7, a eficácia dos dispositivos da Lei n° 9.932, de
1999, entre eles os arts. 1° e 12, citados anteriormente,
deu-se no dia 13 de julho de 2000. Ou seja, após o tér
mino do último exercício das operações ativas de retro
cessão interna e ultrapassada a data regulamentar de
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feriu as funções regulatórias do IRB para a Susep. E, 1° de julho de 2000 para o início de novo exercício
no seu art. 12, revogou, entre outros, os arts. 59 e 60 anual.

do ~ecreto-Lei n° 73, de 1966, que, para melhor en- Pelos fatos antes apontados, não se realizaram
tendlm~nto, transcrevemos. operações ativas de retrocessão interna desde 1° de

DIz o art. 59: julho de 2000. Aproximando-se agora novamente a
data regulamentar de início do exercício da retroces
são interna e, pelo menos até o momento, estando
suspensa a eficácia dos mencionados artigos da Lei
n° 9.932, de 1999, o IRB está, de forma condicional,
desenvolvendo os trabalhos prévios necessários para
operacionalmente tornar viável o reinício da retroces
são interna em bases ativas a partir de 1° de julho de
2001, se assim permanecer a referida suspensão até
tal data.

Como informações adicionais, que considera
mos fundamentais para melhor compreensão do me
canismo técnico da natureza específica, como o da
retrocessão interna, cabe registrar que na fixação da
capacidade do mercado interno, limite de retenção
por boa técnica, são considerados principalmente os
aspectos qualitativos e quantitativos da respectiva
carteira ressegurada e, de forma complementar, a ca
pacidade econômica formada pelos postos partici
pantes, IRB, Conjunto de Seguradoras Retrocessio
nárias. Não se trata de estabelecer o limite de reten
ção com o objetivo exclusivo de reduzir a transferên
cia de riscos ao exterior, mas também com maior ên
fase de permitir o equilíbrio dos resultados da carteira
ressegurada e retida no País, sendo o compartilha
mento de segmento de carteira com outros ressegu
radores, nos casos de estrangeiros, procedimento
inerente ao próprio seguro e resseguro internacional
mente, que, por meio da pulverização do risco entre
vários operadores, reduz o grau de dispersão dos re
sultados esperados.

Apresentadas essas informações adicionais so
bre o mecanismo de retrocessão interna, cabe desta
car que, com a interrupção da utilização desse meca
nismo a partir de 1° de julho, pelas razões já expostas,
o IRB atuou no sentido de ampliar sua própria reten
ção, em diversos ramos. Com isso, absorvendo boa
capacidade, até então formada com as seguradoras
retrocessionárias.

Por uma verificação mais objetiva do comentado
no parágrafo anterior, não computando para efeito de
comparabilidade os prêmios de resseguro retidos no
IRB - Brasil, no ramo seguro habitacional, no qual o
resseguro deixou de prevalecer por força da Portaria
n° 243, de 28 de julho de 2000, ramo esse que tinha
grande peso, cerca de 25%, na formação dos prêmios
retidos pelo IRB - Brasil.
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Apresentamos a seguir quadro comparativo, com foi uma mistura criada com muito bom senso em
valor e percentuais de participações de tais prêmios. 1939, ou seja, há 61 anos, para fortalecer o mercado

Em 1999, o prêmio retido foi de 493 milhões e nacional brasileiro.
365 mil, e o resseguro total de 50.27; no ano 2000, O IRB tem, portanto, várias funções: normativa,
565 milhões e 84 mil e o resseguro total de 51.66; de operativa e comercial, além de ter de fiscalizar as
janeiro a março de 2001, 189.251 e resseguro total de companhias de seguro nas atividades em que ele é
57.63. normativo e de ser sócio nas companhias de seguro

Sobre essa parte de retrocessão, pediria ao Lf- nas atividades de que ele participa junto ao comércio.
vio, que foi diretor-técnico da Susep, e ao Pinho, que As companhias de seguro fazem resseguro lá
estão mais a par do assunto técnico, para responde- fora? É praticamente impossível. Ao IRB não chegou
rem a qualquer dúvida desta Comissão. nenh'uma denúncia de companhia de seguro que esti-

Antes de passarmos para o segundo item, gos- vesse fazendo resseguros lá fora. Chegam a nós às
taria de mencionar um ponto que não consta do tema vezes denúncias relativas a corretores fazendo isso,
para o qual fui convoeado. mas nunca conseguimos apurá-Ias. Fui ao IRB como

O IRB é a única companhia nacional com liber- administrador. O Governo pretende privatizar o IRB .
dade de operar no exterior. O depósito - se estiver di- Enquanto eu for o Presidente daquele instituto,
zendo qualquer coisa errada, peço-lhes que me corri- cabe-me administrá-lo. Depois de a privatização se
jam - obrigado a estar dentro do extramercado é o concretizar, essa tarefa competirá ao Bndes. Não me
que temos no Brasil. Como a resseguradora paga os cabe absolutamente dizer que devemos fazer is.so ou
prêmios de sinistro lá fora, temos necessidade per- aquilo. Estamos lá para cumprir a determinação de
manente de ter um nível de dólares aplicados. administrar o IRB da melhor maneira posslvel.

Infelizmente, em 1995, houve uma operação in- Erro em administração pode acontecer. Só
feliz - posso mandar a cópia a esta Comissão, faço quem nunca administrou nada pode achar que, sozi-
questão de mandá-Ia, oportunamente, pois não esta- nho ou com alguma diretoria, pode fazer uma admi-
va preparado para isso e não a trouxe - do diretor-fi- nistração sem erro. Se houve erros ao longo do tempo
nanceiro do IRS, que então - e não estou dizendo em que venho administrando o IRS, foram cometidos
isso para fugir de responsabilidades - tinha autono- de boa-fé, ou os cometidos pelo Sanco Econômico.
mia limitada de operação. Isso não está certo dentro Vou enviar à Comissão relatório da operação, que
de uma estrutura empresarial, mas foi corrigida depo- considero errado e malfeito. Quero deixar bem claro
is. Essa operação infeliz feita em um banco que foi à meu ponto de vista.
falência é considerada, a meu ver, re~ular p~lo Tribu- O SR. OEPUTAOO MILTON TEMER - Onde
nal de Contas. 9o~r0n:'et?-me a e~vlar CÓPI~ p~ra V. está esse o diretor-financeiro agora?
EXSs A operaçao nao fOI feita por mim. Mas nao e por .
isso que não a estou defendendo. Ela envolvia con- O SR. ~EMOSTHENES MAD~REIR~ DE ~INHO
centração de riscos. Foi feita em um banco que não FILH~ ~ Refiro-me ao Dr. Ivan, diretor-financeiro do
estava em boas condições. Contudo, foi feita legal e IRB, indicado em 1994.
regularmente com o Tribunal de Contas. Gostaria ainda de falar sobre o PAV - Programa

Quanto ao imposto de R$236 milhões - vou en- de Afastamento Voluntário.
viar a V. Exas por escrito, temos tudo isso anotado -, a O SR. PRESIDENTE (Deputado Wéllington
diretoria do IRB protestou até quando pôde contra o Dias) - Solicito a V. Exa que seja breve.
pagament? Houve ~~a assembléia geral do IRB já O SR. DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO
como SOCiedade anomma, à qual o Governo compa- FILHO V· f . sá . P'II\1

d I t ' . t d . . . t" - eJamos por que OI neces no o /"'\v.receu e ec arou-se con rano ao vo o a iniCia Iva pn- '" . .
vada. Há pequena confusão das pessoas que não ~ acontecimento mal~ dramátiCO .Vlvldo p~l~

percebem bem a mecânica do trabalho. O IRS não é IRS fOI durante os anos 70, a época da ditadura mlll-
Banco Central. Ele é sui generis. Possui atividades re- tar. Tentamos então realizar operações de resseguro
guladoras, normativas e comerciais. Cinqüenta por lá fora e p~rd~mos uma soma calculada em cerca de
cento do seu patrimônio é do Governo; 50% da inicia- . US$800 mllhoes.
tiva privada. Ele depende da iniciativa privada na pro~ É bom registrar que o Governo nunca precisou
porção em que quem traz os negócios de uma resse- colocar um tostão no IRB. Até hoje o IRB tem sido
guradora são as companhias de seguros; portanto, as uma estatal que vive sem subsídios do Governo ou da
companhias de seguros são os clientes do IRB. O IRB iniciativa privada.
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Essas operações de resseguros foram feitas lá mos, numa medida de urgência, de quarenta funcio-
fora, em 1979, durante o Governo Médici, quando o nários específicos. Não dava para realizar concurso,
IRB possuía número de funcionários aquém das suas porque, segundo todos asseguraram - e dentro do
necessidades. Eram cerca de mil, duzentos e tantos sistema do Governo houve uma separação - o Bndes
funcionários. trataria da privatização e o IRB da administração.

Uma coisa é ser contra ou a favor da privatização, Sempre me pautei assim. O Bndes garantia-nos que a
que é uma questão ideológica, programática etc. Outra privatização dolRB sairia.
coisa é defender que o Governo arcasse com o salário Pedimos legalmente - estão aqui todos os ane-
de pessoas acima daquilo que o IRB precisava. xos para serem examinados pela Comissão -licença

Apurei estatisticamente que qualquer companhia ao Governo para contratar quarenta funcionários es-
de resseguros no mundo, que tenha o nível de prêmios pecíficos para tocar a casa. O PAV é uma medida que
do IRB, trabalha com 150 funcionários técnicos. todas as empresas, públicas ou particulares, tomam.

Em 1976, depois de se fazer um verdadeiro trem Não pensem que o PAV é uma invenção estatal. Na
de alegria e de se colocar mil e não sei quantos fund- IBM, todos fazem PAV. Se é como um queijo suíço:
onários dentro da casa, o Ministério da Fazenda to- tem buracos. Nada é perfeito. Com esse programa,
mau medida que considero ainda pior: proibiu o IRB tira-se muita gente que se quer tirar e perde-se muita
de realizar concurso público, admitir, contratar, até gente competente. Isso é normal em toda empresa. O
que esse quadro se esvaziasse. O que aconteceu? O IRB precisava reduzir sua folha de pagamento para
que pode acontecer em qualquer empresa, privada se preparar para a privatização, porque esse proces-
ou pública. Coloca-se um número de funcionários mu- so não foi decidido pela diretoria do IRB.
ito acima da sua capacidade, proíbe-se a contratação Quero deixar claro que sou a favor da abertura
e a realização de concurso público. do monopólio de resseguro. A privatização do IRB é

Nesses dezessete anos, de 1976 a 1993, o que outra coisa. São duas coisas diferentes.
ac~ntece~? O IRB tinh~ um corp? de funcionários Até o presente momento, às vezes sendo mal
mUito m~lo~ do que devia: e.precisava renov~r seu entendido por sindicatos, tenho conseguido discutir
qu~dro tec~lco. C? quadro tecnlco do IRB - é meio ~an- com o Governo e impedir que a abertura do resseguro
ta~loso - nao saiU por_causa des~e PAV. Vou expllca- seja feita com o IRB nas condições que está. A aber-
rei melhor essa ~uestao. O IR~ tinha. um dos melho- tura do resseguro e o fim desse monopólio sendo fei-
res quadros técn~cos, que se fOI exaurindo com.o t~m- tos de maneira apressada, sem se resolver o proble-
po. As pess~a.s .tl~ham ~empo de aposentad~rla, la.m ma do IRB, vai gerar um problema seríssimo. Achei
embora,_e a Iniciativa privada pagava-lhes mu~to r:nals. ótima essa oportunidade. Os juristas decidiram que
Como nao temos no IRB um contrato de gestao tipO o seria por lei ordinária, mas o que se estava estudan-
da ~etrobras, em que ~e. ~o~e pa~ar a um gerente do? A transferência das funções normativas do IRB
aqUilo gue ele ganha na IniCiativa privada, o que.a?on- para a Susep. A posterior venda ou privatização do
tece? E bom entender o drama de quem admInistra IRB . .. A • d· d
uma sociedade como essa. O gerente do IRB ganha e u~a consequectoncla e a empresa po er concor-

á · 7 '1 . N . d h' rer ou nao no merca .no m xlmo ml reais. a empresa pnva a gan ana
15 mil reais. É normal o funcionário sair quando com- O que vamos querer? Que a empresa fique no
pleta o tempo de serviço. Desses seiscentos funcio- mercado concorrendo com outras que pagam aos
nários, duzentos já tinham tempo de aposentadoria; seus gerentes três vezes mais, com o Tribunal de
outros duzentos levaram mais dois anos para sair do Contas dizendo que para contratar um advogado é
IRS, em 1997, prazo máximo do PAV. Para ser absolu- preciso fazer licitação - muito justamente, porque são
tamente sincero, foi muito bom que os duzentos inici- as leis - e todas as empresas particulares com per-
ais saíssem, porque receberam algum dinheiro - se missão para fazer resseguro? Ar, sim, poderiam di-
são competentes fizeram alguma coisa - e aliviaram zer-me que se eu tivesse concordado... Ninguém me
o IRS de um pagamento enorme, sem fazer falta no propôs isso - V. ExBs me desculpem, mas quando não
quadro técnico ou na sua administração. Estou citan- somos políticos, às vezes falamos mais do que deve-
do o PAV. O que aconteceu em 19971 Tenho aqui toda mos -, mas, como Presidente do IRB e representan-
a legislação. Deparamo-nos com o seguinte quadro do meus companheiros de diretoria, penso que a n05-
dramático: os duzentos funcionários que tinham direi- sa função primeira é administrar a empresa, come-
to à aposentadoria, iam se aposentar mesmo; os du- tendo erros que todos os administradores cometem,
zentos que conseguimos reter, saíram. Precisáva- de boa-fé, mas continuarmos dispostos a corrigi-los.
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Estive nesta Casa, não me recordo o ano, creio Do que ouvi, chamou-me a atenção um fato, um
que foi em 1998. Àocasião, o Deputado luiz Gushiken, primeiro ponto. A lei nO 9.932, de 1999, dá mais Iiber-
do PT, questionou-me violentamente sobre as aplica- dade e autonomia às aplicações, ou seja, restringe a
ções do IRB. Segundo S. Exa, as aplicações em dólar - chamada retrocessão interna. O IAB tem o papel de
como expliquei, o IRB tem aplicações em dólar e no concentrar suas aplicações com empresas segurado-
Brasil - estavam muito acima da normalidade. Chega- ras brasileiras pela modalidade anterior. Já na liminar
mos à conclusão de que S. Exa tinha alguma razão e despachada pelo Ministro Marco Aurélio, a questão é
reduzimos o nfvel de aplicação naquele momento. considerada preliminarmente inconstitucional. S. Exa

Deixo aqui cópia do assunto do PAV e os anexos expressa a nulidade dessa lei.
que lhes possam interessar. Quanto ao Banco Econô- Contudo, pelo que ouvimos do Dr. Demosthe-
mico e a outras operações, comprometo~me, se os nes, é uma situação em que logo após a edição da lei
meus companheiros não lhes responderem de pron- tivemos uma regulamentação. Pelo que entendi, o
to, a mandar-lhes por escrito tudo o que houve. Conselho Nacional de Seguro Privado teria colocado

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington algumas re~ulamen~ações com base na lei nO ~.~32.

Dias) - Muito bem. Sendo autor com o Deputado Wal- Ora, se a lei é ?onslderada nula com base na. liminar
ter Pinheiro do requerimento, gostaria de saber se o d~ Supremo Tribunal Federal, no me,u entendimento,
Deputado Milton Temer quer fazer alguma pergunta nao há do que se falar das regras ate que se tenha o
inicialmente. julgamento do ~érito,_e se no julgamento do ~érito ti-

OSR DEPUTADO MILTON TEMER-S . p._ vermos a_con~'deraça?, se. for acatada a A~ln, com
.. _ r resl certeza nao ha o que discutir a norma. É precIso com-

dente, te~ho a Impress~o.de que V. Exa, c?mo autor preender inclusive por uma razão simples: a regula-
do requerimento, tem dIreIto a falar por mais tempo. mentação foi feita por lei ordinária. O entendimento do

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington STF é que uma regulamentação como essa teria de
Dias) - Convido o Deputado Marcos de Jesus, ser feita por meio de lei complementar.
Vice-Presidente desta Comissão, para assumir a Pre- O SR DEPUTADO MILTON TEMER - Esse é o
sidência para que eu possa, como autor, fazer a minha entendime~to do Ministro Marco Aurélio?

intervenção. O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Esse
(Assume a Presidência o Sr. Deputado Marcos é o entendimento do Ministro Marco Aurélio, Presi-

de Jesus.) dente do Supremo Tribunal Federal.
O SR. PRESIDENT~ _(Deputado Marcos de Je- Esse questionamento, com certeza, tende a ser

sus) - Ence~rada a e~poslçao, passo a p~lavra ao De- levado em conta até que se tenha posição diferente.
putado Welllngton Dias, autor do requerimento. Bom, este é o nosso entendimento. Gostaria de ouvir

O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Sr. os dois expositores sobre isso.
Presidente, este é um tema que considerei importan- Farei aqui basicamente três perguntas a alguns
te trazer a esta Casa. Creio que poucos conhecem o dos membros da Direção do IRB. Pelo que compreen-
IAB. Sou um daqueles que, embora sendo bancário, di, o IRB continua entendendo que a regulamentação
operando muitas vezes nessa área, tiveram o privilé- feita no perfodo em que a lei estava em vigor não se
gio de, num dado momento, dirigir uma corretora de alterou com a Adin que preliminarmente apresenta a
seguro, a FENAE Corretora, dos empregados da Cai- inconstitucionalidade da lei até o julgamento do méri-
xa Econômica Federal. Confesso que, quando me de- to. Gostaria de também examinar um segundo ponto:
parei com esse tema, tive de buscar informações para Dr. Demosthenes, embora a situação das aplicações
entendê-lo melhor. tenha sido considerada inconstitucional, o IAB conti-

Estamos falando de uma área que representa nua operando. Somente a partir de primeiro de julho
3% do Produto Interno Bruto, cerca de 37 bilhões de deste ano fará as mudanças com base na Adin, ou
reais, que pode agora, com a implantação da previ- seja, de julho de 2000 a 10 de julho deste ano. conti-
dência privada, com o crescimento de seguro na área nua operando, apesar de existir uma ADIN, se não me
de emprego, de saúde, representar logo, logo, segun- engano, de 13 de julho de 2000. Embora exista essa
do estimativa dos técnicos, ainda nesta década, cerca decisão do Supremo, ela não só continua como, se-
de 10% do Produto Interno Bruto brasileiro. Portanto, gundo o que ouvi aqui, continuará operando até 10 de
uma poupança considerável. Com certeza, um dos julho. quando se terá adaptado e, portanto, estará
objetivos é que esta Casa tenha mais pessoas domi- sendo cumprida essa Adin, caso não haja uma posi-
nando o assunto. ção diferente do Supremo. Considero grave essa situ-
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ação, porque uma decisão do Supremo, deliberada- va-se a perda de alguns técnicos e, por outro lado,
mente, não está e não será cumprida até essa data. vai-se ao mercado, por meio de concurso ou de um
Ora, se o entendimento é o de que ela vai ser cumpri- processo de seleção, para contratar, nesse caso, qua·
da a partir de 1Q de julho, por que não a partir da deci- renta pessoas.
são que se deu em 13 de julho do ano anterior? Essa Então quero informações dos dois convidados
é uma questão que quero levantar para V. Exas. sobre esse~ pontos.

O terc~ir~ ponto é em relação à_operação d? O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos de Je-
Banco Economlco. Chamou-r:ne a ~tençao o Sr. Pr~sl- sus) _ Concedo a palavra ao Sr. Demosthenes Madu-
dente ter apresentado uma sltuaçao em que um dlre- reira de Pinho Filho Presidente do IRB-Brasil Resse-
tor financeiro teria tido a autonomia e realizado uma guros. '
operação num volume de 107 milhões de dólares. De
qualquer modo, quero verificar o valor exato dessa O SR. DEMOSTHENES MADUR::I~A DE PINHO
operação. Como foi dito por V. sa, por ser uma das en- FILHO. - Deputado, ~m a concordancl~ de V. Exa,
tidades do sistema, o IRB tinha conhecimento de que gost~na que quanto a part.e da retrAo~es~o e à parte
o banco se encontrava numa situação muito difícil. técnlc~ do PA~ o Sr. FrancIsco Antonio Pinho de Bar-
Quando se opera no mercado, opera-se com os dois ros~ VIce-Presidente da IRB, respondesse, por ser
lados. Há uma abertura legal para se operar com par- mais competente do que eu nesse assunto.
ceiros, como os bancos no caso de seguros, porém, Só quero responder uma coisa, sobre o Banco
logicamente, levando-se em conta o risco de cada Econômico, Não disse que tive prejuízo porque ainda
operação. Esse é o papel de uma instituição que tem não desisti de receber esse dinheiro. Em relação à
parcela do seu capital sob controle público. operação do Banco Econômico, como disse, man-

De modo que gostaria de ter mais clareza sobre do-lhe tudo. por esc~ito, nãoe~t~va ~reparad~, mas
isso, ou seja, foi uma deliberação? Que medidas fo- quero r~petlr o que disse, que fOllnde~da. ÉmUito de-
ram tomadas? O que foi realizado, já que há a consta- sagradavel falar de quem estav~ ... Na~ com~reendo
tação de que foi uma medida tomada por um dos seus que uma emp.resa .lenha u~ diretor financeiro com
diretores, num momento em que havia essa retroces- essa autonoml~. So perce~l. ISSO =- e ~í ~ntra o m~u
são e reconhecendo que houve prejuízo para o povo erro como ne~flto.e":l admlnlstraçao publica - depoiS
brasileiro. que a operaçao fOI feita; e, naquele momento, ela cor-

Por último, Sr. Presidente, gostaria ainda de ou- rigiu o ~ue já tinha sido f~it~ .. Ag~ra, infeliz'}lente,.e~sa
vir sobre o quadro de pessoal. Compreendi que hou- operaçao é .Iegal -= repito., Infellzr:nente. E o maxlmo
ve, num dado momento, uma contratação desordena- ~~e posso dl:er. Nao consIdero a~nda ~ue hou~e pre-
da, que colocou o IRB fora de um determinado perfil. jU~ZO, mas nao .p~rque a operaçao_fol bem feit~. Se
A pergunta concreta é a seguinte: como se dá um pro- nao hou~er p~eJulzo nessa op~raçao e nos sairmos
grama de demissão no momento em que, como V. Exa bem sera devido a o.utras medidas que es~amos to-
mesmo confirma aqui, houve a perda de um conjunto man~o : que V. E~ Irá receber, como Presidente da
de técnicos de qualidade junto com outros nos quais a Comlssao, por escnto.
empresa teria interesse? O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Sr.

Hoje, nos programas de demissão, temos for- Presidente...
matações que permitem evitar a perda de bons qua- O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos de Je-
dros. Acompanhei vários programas de demissão, sus) - Pois não, Deputado Wellington Dias.
como o do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Fe- O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Uma
deral, em várias áreas, que definiam quem ia ou não questão abordada pelo Sr. Nilzon de Souza Spfnola
ser demitido - parece muito uma "lista de Schindler". me chamou a atenção e não ficou claro para mim o
No entanto, em se tratando de um programa verdade- que foi dito Dr. Demosthenes sobre o seguinte. Em ja-
iramente voluntário, teríamos, na pior das hipóteses, neiro e fevereiro de 2000, antes, portanto, dessa mu-
uma forma de evitar a perda de bons quadros. dança, já que no final de dezembro é que a lei entrou

Em seguida, constatou-se que tanto existiu a em vigor - ela é de 1999 -, ainda Unhamos o meca-
necessidade de pessoas qualificadas que se fez a nismo anterior no balanço de pagamentos brasileiro
contratação de quarenta funcionários, como foi dito nessa área de seguros, o Banco Central publicou um
aqui. Portanto, gostaria de entender esse processo. O superávit de 56 milhões. Em janeiro e fevereiro deste
Governo, ao fazer o incentivo, termina desembolsan- ano, portanto, já um ano depois e após essa mudança
do mais do que o empregado teria direito. Incenti- na forma de operação do IRB, houve uma queda, em
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que o País passa de uma situação superavitária nes- de cada ano e termina em 30 de junho do ano seguin-
sa área para uma situação deficitária, estimada neste te. Isso vai sendo renovado sucessivamente.
período em 26 milhões. Gostaria de ter mais dados No dia 1° de julho de 2000, quando teria início
sobre isso. um novo exercício da retrocessão, ainda não havia a

Na verdade, o que gostaria de saber é quanto liminar suspendendo a eficácia de alguns dispositivos
no balanço de pagamentos foi acumulado nesse pe- da Lei na 9.932. Conseqüentemente, esses consórci-
ríodo até agora, mês de abril, se for possível, e espe- os-na verdade não é um SÓ, são vários- não tiveram
cialmente nesse período de janeiro do ano passado início, não foram formados e, sob o ponto de vista
até abril deste ano. Como foi essa relação do balanço operacional, o IRB entendeu que, não sendo forma-
do pagamentos nessa área de seguro e como isso dos em seu início previsto, já que uma série de cálcu-
pode ser explicado. Isso é derivado de transferênci- los e definições têm de ser estabelecidas para o início
as? Como justificar uma situação em que o País sai dessas operações a cada ano, ele ficaria em aberto
de uma situação superavitária - o IRS tem o papel durante esse exercício. Agora, no primeiro aniversário
exatamente de evitar isso - e, de repente, entramos posterior - vamos denominar dessa forma - à con-
numa situação exatamente no sentido contrário? cessão da liminar, eles seriam retomados, reativados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos de Je- Tentando ser sintético no dia do início desses
sus) - Autorizo o Dr. Fra~cisco Antônio Pi,n~9 de Bar- consórcios não havia condi~ão de se dar início por-
ros a prestar os esclarecimentos nAecessanos. que a legislação vigente não dava suporte. Somente

O SR. FRANCISCO ANTONIO PINHO DE por meio de liminar é que a legislação anterior voltou,
BARROS - Gostaria de abordar primeiro a retroces- permitindo essas operações, mas não havia sido ini-
são frente à liminar concedida pelo Supremo Tribunal ciado o consórcio. Considerando essa periodicidade
Federal. O IRS, na verdade, acata essa liminar, mas anual, entendemos que deveria passar a periodicida-
ele tem que compatibilizar essa decisão com o pro- de e, no ano seguinte, se retomar essas operações.
cesso opera~ion~1 q~e e!e m~smo, IRS, regula por I~j, Inclusive no documento que foi apresentado e
e pela própna lei cUJa eficácia voltou a valer por meio. '. .
de determinados artigos do Decreto-Lei na 73 que a lido pelo Presidente, apresentamos as próprias re-
Lei na 9.932 havia revogado. Com a suspensão dos gras do IR~. ~yand~ al~umas seguradoras saem
efeitos da Lei na 9.932, esses artigos do Decreto-Lei desse consorcIo ou sao cnad~s seguradoras, e, por-
na 73 voltaram a funcionar, entre eles os artigos que !a~t~, entram ~e.sses con~.órclos, ~Ias só en~ram no
dão competência ao próprio IRS, ou seja, restabele- In!CIO do exerclclo.subsequente. Nao ~á movlmenta-
ce-se a competência do IRB de dispor sobre a maté- çao du~ante o per.lodo por uma qu~st~o d~ controle
ria É importante que isso fique claro. operacional, ou seja, ou se entra no iníCIO e fIca-se até

. Então, a retrocessão-país é um mecanismo de o final o~ ~ão se entra no meio do caminho. Essa foi a
f _o d . IRB t d' o I t t'l' nossa VlsaO.trans erencla e nsco que o ra IClona men e u I 1-

za para transferir parcelas dos riscos que ele não Paralelamente a ios~o, o IRS, com a responsa~i1i-

pode reter, das responsabilidades, de modo a ter o dade que tem de administrar esse fluxo de negócIos
maior nível possível de retenção de riscos no País e com o mercado externo, como o Presidente afirmou,
correspondentes prêmios, isso dentro de cálculos e fez uma revisão das suas próprias retenções. Já que
bases atuariais. ele não estava contando com a capacidade das segu-

É importante frisar que essa questão de reter os radoras como retrocession~rias para ~ividir ris~os

prêmios no Pais vai até a um determinado limite, ou com as seg~adoras, ele revIu sua própna capaclda-
seja, não é um objetivo único, absoluto. O objetivo as- de de retençaoo
sociado a esse objetivo, talvez de maior importância, Com relação aos números citados ao final, cito
no meu entender, é reter um nível de operações no somente as porcentagens para mostrar que o que o
País que dê equilíbrio aos resultados dessa opera- IRS - refiro-me ao IRB mesmo, não IRS mais retro-
ção, já que trabalhamos com elementos de natureza cessionárias - reteve de prêmios, no ano de 1999, re-
aleatória. presentou 50,27% do prêmio total de resseguro; no

Então, o que a norma do IRS, que foi revigorada ano de 2000, uma ligeira alteração para 51,66% do
a partir da revitalização da competência do próprio prêmio que recebeu. Dos 100% de prêmios que entra-
IRB, diz? A retrocessão, que operava na base de con- ram no IRB servidos pelas seguradoras, ele reteve
sórcios, tem um exercício - é como se fosse um con- 66%. Agora, no primeiro trimestre de 2001, esse nível
trato com um exercício - que se inicia em 1° de julho de retenção, em face dessa política de ampliar os
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nossos limites de operação, representou uma reten- Sobre o plano de afastamento voluntário, não
ção de 57,63%. estou tirando o corpo fora, mas não estava no IRB na

Isso, na prática, significa que perdemos um pou- ?casiãO d: sua implantação. As. raz?es teóricas de
co de capacidade retentiva, ou seja, de capacidade I~plantaçao desse ~Iano vêm,'primeirO, da c~ns!a.ta-
'econômica para reter risco - é como se fosse para çao d~ que o IRB tl~ha um numero de funcl~nanos

bancar os riscos - com a interrupção da retrocessão. superior a~ necessáno: Como uma forma de nao ~r~-

Tentamos superar isso parcialmente, aumentando a ~ocar um Imp~ct~ ~ultO. grande em_ termos SO~'~IS
nossa própria capacidade na assunção desses ris- Junt~ ao~ f~nclo~an?s, dlvers~s ?rgaos da admlnls-
COSo Por isso é que agora, no dia 10 de julho, que é o traça0 publica, pnnclpalmente 1n?lreta, adotaram pro-
primeiro aniversário da decisão do Supremo, de acor- gramas de afastamento voluntáno.
do com o que está dito aqui, os estudos estão sendo Assim que tomei conhecimento do diagnóstico
feitos para reiniciar o processo. feito na época, cheguei à conclusão de que esse pro-

Com relação ao fluxo ou à balança de seguros cesso não po?eria ser seletivo,. porque o IRB ti~ha
_ '. uma só carreira; todos pertenciam àquela carreira,

com o mercado externo, nao conheço efetivamente I ' t .. f' á' I d. . pe o menos na area eCOlca, e o unclon no ga gan o
os nU",leros ~ue foram apresentados, ma~ acr~dlto degraus. Os cargos isolados, como engenheiro e mé-
qu.e sejam num~ros pu.ramente de transaç~es fln~n- dico, representam um número insignificante perto do
celras, d~ fluxo financeiro para o mercad? fll~ancel~o. quadro geral do IRB, que tinha uma carreira chamada
Esses numeros tendem a sofrer uma oscllaçao mUito técnica, em que a pessoa ia ascendendo segundo de-
grande ao longo do tempo. terminados parâmetros. Então, não se podia ser sele-

Vejam bem, o Brasil praticamente não exporta tivo sob o risco de ser contestado na Justiça do Traba-
cobertura de seguro ou resseguro, ou seja, ninguém lho; ou seja, já que se oferecia o incentivo para a ade-
do exterior vem comprar seguro ou resseguro no Bra- são ao plano de afastamento, esse oferecimento teria
sil. Resseguro alguns estrangeiros compram, mas é que ser generalizado.
uma operação mínima que o IRB desenvolve. Portan- Então, saiu um número de pessoas de 600 no to-
to, o Brasil não é um vendedor de cobertura de seguro tal, sendo que 200 se aposentaram imediatamente e
ou resseguro. O fluxo com o mercado externo se dá outros 200 permaneceram na empresa ainda por um
em função de duas variáveis: a do prêmio que se cede período, porque a empresa teve essa preocupação:
ao mercado externo, comprando o resseguro, e a dos como não sabia o número de funcionários que iam
sinistros que acontecem quando, havendo participa- aderir ao plano, criou uma regra segundo a qual, medi-
ção do mercado externo, ele tem que pagar, porque ante decisão da diretoria, alguns funcionários teriam
recebeu uma parcela do prêmio. Então, um dos com- que permanecer na empresa por um prazo de até dois
ponentes desse fluxo financeiro é de natureza aleató- anos. Com isso, conseguimos segurar cerca de 200
ria, que é o componente sinistro. Pode-se ter num ano pessoas por um prazo de até dois anos para que hou-
um nível de sinistro maior e no outro ano um nível de vesse uma transição de ajuste. Mesmo que houvesse
sinistro menor envolvendo a mesma quantidade de um excesso de pessoal, o fato é que existiam 1.200
prêmio cedido. Quero dizer que, do volume de prêmi- pessoas trabalhando. Quando passam a trabalhar 600
os cedidos ao exterior, quando se cede a mais, repre- pessoas, tem que se ter um ajuste qualquer.
senta, em contrapartida, que se transferiu mais risco Então, 200 pessoas se aposentaram imediata-
para o exterior. Portanto, a expectativa que se tem de mente, essas outras 200 foram retidas, segundo as re-
se receber sinistro do exterior também é maior, por- gras do próprio plano de afastamento voluntário, de
que existem esses dois lados. modo a transferir conhecimento e o processo de traba-

Neste ano, tivemos uma situação muito particu- lho poder ser ajustado, e 200 que saíram efetivamente.
lar, indesejável para todos nós, brasileiros, que foi o Concluído esse afastamento depois de dois
acidente com a plataforma da Petrobras, que tinha anos, com a saída desse um terço de funcionários
resseguro de 98,2% no exterior. Nesse período, quan- que ainda permaneceu na empresa, chegou-se a
do foi efetuado o pagamento, o fluxo das transações esse número de 600 funcionários e continuou a haver
do mercado segurador brasileiro com o mercado ex- a saída de empregados do IRB pelo processo natural,
terno foi altamente positivo para o Brasil, pelo evento seja por aposentadoria ou morte.
aleatório do sinistro com a plataforma P-36, já que o O IRB é uma empresa onde, infelizmente, se co-
exterior teria que internar quase SOO milhões de dóla- meteu um erro grave sob o ponto de vista de adminis-
res no Brasil. tração e de recursos humanos no final da década de
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70, quando elevou a quase 1.800 o quadro de pessoal tração do IRB. A administração do IRB tem como fun-
da empresa. Com isso, já que esse quadro estava mu- ção - isso é o que eu queria dizer - administrar o IRB.
ito inchado, naturalmente não se permitiu nenhuma A posição da administração do IRB, desde 1995 ,por
contratação; ou seja, esse grupo foi envelhecendo isso mesmo o IRB... Quando o Deputado Pinheiro
junto. Com isso, foi-se começando a perder gente em perguntava por que contratar, por que fizemos o PAV,
determinadas épocas, quando vencia, vamos dizer, o era tudo na perspectiva de uma privatização. Do nos-
tempo de serviço frente à data do concurso efetuado. so ponto de vista, só se pode abrir o mercado se pri-
Essas contratações foram feitas por concurso público. vatizar o IRB. O processo em si da privatização do
Foi uma contratação exagerada, mas por concurso IRB, ou seja, a mecânica da privatização, deve serfei-
público. O IRB começou a sofrer isso, mas hoje o IRB ta pelo BNDES. Essa não se confunde com a nossa
já baixou o número de funcionários para quatrocentas administração. Nós estamos administrando o IRB to-
e poucas pessoas. dos os dias. O Bndes está cuidando da parte da lei, se

Então, em 1998, ou seja, três anos após o pro- é lei ordinária. São reuniões do Ministério da Fazenda
grama de afastamento voluntário, fez-se o diagnósti- com o Sndes. Mas por que nós, Conselho de Adminis-
co de que em determinadas áreas específicas - área tração do IRS, decidimos assim? Para que pudésse-
jurídica, de informática, nível de assessoria de direto- mos ter como função administrar o IRB.
ria, cargos de livre provimento... Não foram contrata- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Eu tenho
ções como empregados do IRB, mas por previsão do uma preocupação grande, porque, se não houver...
Estatuto do IRB, reformado em 1997, que previa a ad- Particularmente, vou bater-me, e muito, contra essa
missão de cargos de livre provimento. Isso está pre- atitude. Principalmente no caso do IRB, onde compro-
visto no Estatuto do IRB. Buscou-se junto às autorida- vadamente não há subsídio público, ao contrário, é
des de Governo, Ministério da Fazenda, Secretaria de' uma empresa que gera lucro para a Nação e para o
Planejamento e Orçamento, com parecer da Presi- Tesouro, não vejo nenhuma razão para privatizar algo
dência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional- que aporta recursos para o Tesouro. Não entendo
PGFN, autorização para preencher esses cargos de qual é a lógica, a não ser para atender os interesses
livre provimento. das empresas privadas.

Não são empregados do quadro permanente, Tenho uma preocupação quando lhe pergunto
são pessoas que, embora necessárias à empresa, isso pelo seguinte: o senhor está lutando? Quanto às
que estão trabalhando, cumprindo funções específi- denúncias apresentadas com respeito à operação do

. cas, não pertencem ao quadro permanente. Estão to- Banco Econômico o senhor encampa e diz que são
das sob a denominação AED (Assessor Especial de um erro. Para mim não há erro em que se coloquem
Diretoria) e se distribuem por áreas - jurídica, de tec- um pouco mais de 200 milhões de dólares e se recu-
nologia -, ou seja, preenchem uma necessidade es- perem 80 milhões. Há má intenção mesmo. É claro
pecífica em áreas de negócio bem definidas. que má intenção operada dentro da lei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos de Je- Para mim, desse dinheiro, um milhão e meio, no
sus) - Passo a palavra ao Sr. Demosthenes... barato, ficou no bolso de alguém. A gente conhece

O Deputado Wellington Dias quer talar? como é que se opera.
O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Posso fa- Agora, a minha preocupação é quando o senhor

zer uma pergunta? Permita-me, Presidente? . diz que está administrando a volta desse dinheiro. Se
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos de Je- não houver um cronograma, ocorrerá que, quando

sus) - Pois não. esse dinheiro voltar, ele voltará para o IRB privatizado?

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Já que O SR~ DEMOS~HENES MADU.RE~RA ~E PI.~HO
estamos meio na informalidade - é lamentável que FILHO- Nao, aí, voce leu sobre a pnvatlzaçao, alias...
hoje esteja ocorrendo muita coisa aqui na Casa -, an- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Quer di-
tes de o Dr. Nilzon entrar, só quero saber o seguinte: o zer, alguém compra o IRB com esse buraco. Aí, quan-
que quer dizer administrar sem ter nada a ver com o do volta... Minha preocupação é a seguinte: a luta
processo de privatização que o Bndes opera? Esse pela volta desse dinheiro está na operação da privati-
processo de privatização está sendo conduzido à re- zação?
velia da administração do IRB? O SR. DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO

O SR. DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO FILHO - Não, nós estamos fazendo o que é de nosso
FILHO - Não, Deputado, não é à revelia da adminis- dever, procurando discutir com o Banco Central, já



Então, no que diz respeito à retrocessão interna,
mantém-se. Aqui está bastante claro: estão exercitan
do uma atribuição em que se nega a retrocessão in
terna calcada numa lei que se encontra com a eficá
cia suspensa.

No que diz respeito ao PAV, trata-se de uma dis
cussão complexa, pois não vivemos na sede. Somos
originários de Salvador.

O IRB tinha vários postos avançados. Inclusive
o Sr. Francisco Pinho, em 1992, 1993, não me lembro,
parece-me que foi no Governo Collor, foi um dos men
tores do esvaziamento de sucursais, que foram fecha·
das também ao arrepio da lei. Ignorou-se. Foi um ato
de força.

O que eram essas sucursais? Postos avança
dos, com técnicos altamente qualificados, aos quais
competia a atribuição legal do exercício de arrolar si
nistros, de fazer inspeções de riscos em função desse
interesse maior do sistema, para que não se permitis
se também relações promíscuas, porque o IRB deixa
de fiscalizar o próprio mercado segurador se não esti
ver sonegando a receita própria do co-seguro, admi
nistrando segundo conveniências, e não numa estru
tura equalizada do sistema, cumprindo a lei.

Bem, fecharam as sucursais e esses técnicos ti
veram que se afastar, porque não tinham mais como
exercitar suas atividades no IRB e tinham compromis
sos de família.

Quanto ao quadro de pessoal, há um clipping
de 27 de julho, do ex-Vice-Presidente do IRB, Sr. Pau
lo França - esse release é do próprio IRB; está na ho
mepage -, onde ele explica que a empresa vem per
dendo muitos técnicos, inclusive para as ressegura
doras estrangeiras, o que, admite, já se reflete no de
sempenho do IRB-Brasil Re. Ele considera uma ques
tão de sobrevivência da empresa preparar novos pro
fissionais. Então, esse é o quadro.

A P-36 foi outro ponto abordado. Claro que o si
nistro é honrar o contrato. Ele se propõe a isso. Agora,
temos que deixar bem claro que, quanto ao aspecto
formal, não foi efetuado o resseguro segundo os dita
mes estabelecidos em lei. O IRB foi um mero homolo
gador, permitindo essa transferência da poupança in
terna gerada pelo seguro relativa ao seguro da Petro
bras, onde esse oligopólio reteve a parcela simbólica
e inexpressiva de 0,98%. Então, 99,02% foram trans
feridos para o mercado ressegurador externo. Isso
significou, à luz do Direito, que o oligopólio foi um
mero agente comissionador. Não é uma efetiva as
sunção de risco em se tratando de transferência. E
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que a operação é regular e viável. Estamos fazendo guro, é essa maximização. Isso está muito claro em
todos os esforços para colocar o dinheiro do Banco lei.
Econômico no IRB antes da privatização, é óbvio. V.
Exa disse muito bem.

Se legalmente estamos certos no nosso ponto
de vista, nós, diretores do IRB eos juristas que nos as
sistem, se qualquer companhia de seguros entrar com
uma ação na Justiça, ela corre o risco de ganhar a
ação. Há o risco de perder, mas há o risco de ganhar.

V. Exa disse muito bem: se o IRB estiver privatiza
do, esse dinheiro voltará para a caixa de quem o com
prou. Ou se dispõe sobre isso no edital do Bndes que
agora, com essa interrupção, pode ser feito ou a pes
soa que comprar o IRB, pelo que eu entendo, vai lá e
diz assim: Por enquanto o IRB-Brasil Re, como autori
dade financeira, não pode entrar com ação contra um
outro órgão do Governo, mas a iniciativa privada já afir
mou na assembléia-geral do IRB que se reserva o dire
ito de discutir essa operação no sentido de que, desde
que a operação tenha sido legal, o Banco Central teria
que pagar o IRB. É esse o sentido da discussão. A per
gunta de V. Exa é muito procedente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos de Je
sus) - Quero esclarecer a todos que estão na Comis
são que, assim que o Deputado faz uma pergunta, é
preciso que eu passe a palavra à pessoa que vai
responder.

Passo a palavra ao Or. Nilzon de Souza Spínola,
funcionário aposentado do IRB. Em seguida, passa
remos a palavra ao Dr. Francisco.

O SR. NILZON DE SOUZA SPfNOLA - No que
diz respeito à retrocessão interna, está bem claro. Te
mos o seguinte comunicado DTEC-02/2000, de 5 ju
lho, anterior à decisão liminar:

Comunicamos que, por força do dis
posto no art. 3° da Resolução CNSP-02/00,
os riscos iniciados a partir de 1° de julho de
2000, inclusive, não terão responsabilidade
cedida à retrocessão-país.

Ou seja, veio a liminar e manteve esse cumpri
mento, arbitrariamente, porque a eficácia se encontra
suspensa. O cerne está aqui. Isso está dando cumpri
mento a uma resolução dos Conselhos Nacionais de
Seguros Privados que, calcada na Lei nO 9.932/99,
teve sua eficácia suspensa.

Com relação à exportação da poupança interna,
não tenho dúvida.

Quanto ao IRS, seus limites poderiam ter sido
aumentados até mesmo anteriormente. Isso não anu
la o princípio. A razão maior da existência do IRB é a
preservação dessa poupança interna gerada pelo se-
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mais ainda: justifica-se o ingresso de resseguradores Ata da oitava reunião ordinária, realizada em
privados, e não estamos questionando a importância 22 de maio de 2001
de sua vinda. Às quinze horas e doze minutos do dia vinte e

O que quero deixar registrado neste momento é dois de maio de dois mil e um, reuniu-se a Comissão
que ficou caracterizada a hipocrisia do sistema, por- de Fiscalização Financeira e Controle, no Plenário n°
que os prêmios do seguro da apólice que se encontra- 9 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, com a pre-
va em vigência - não tenho o número exato - era de sença dos Deputados Wellington Dias, Presidente;
uma grandeza em torno de 8 milhões de dólares. Em Marcos de Jesus e João Caldas, Vice-Presidentes;
conseqüência do sinistro, o mercado externo, esse Manoel Salviano, Maria Abadia, Rommel Feijó, Mauro
que, dizem, vai baixar o custo - uma falácia -, gira em Benevides, Wagner Rossi, João Magno e Waldomiro
torno de 45 a 50 milhões de dólares. Isso a própria im- Barancelli Fioravante, titulares; Mário Assad Júnior,
prensa veicula. Quer dizer, uma sobrelevação do cus- suplente; e dos Deputados Rafael Guerra -
to do produto. Claro que associado a isso há outros PSDB/MG, Darcisio Perondi - PMDB/RS, Werner
riscos, que não são inerentes ao mercado nacional, Wanderer - PFUPR, Luciano Pizzatto - PFUPR e Ju-
como o risco de furacões, vendavais, terremotos e Iio Semeghini - PSDB/SP, como não-membros. Dei-
vulcões. Assim, teoricamente, é essa a justificativa da xaram de registrar suas presenças os Deputados Dr.
sobrelevação. Isso precisa realmente da nossa estru- Heleno, Affonso Camargo, Expedito Junior, Wigberto
tura solidária, e muito ainda temos de avançar nesse Tartuce, Fernando Diniz, João Magaihães, Luiz Fer-
sentido. nando, Iberê Ferreira e Fernando Zuppo. Justificaram

Quero ainda dizer que a retrocessão interna fi- suas ausências os Deputados João Grandão, Antônio
cou bem clara diante desse comunicado do próprio do Valle e Max Mauro. ABERTURA: O Presidente de-
IRB, assinado pelo Sr. Francisco Antônio Pinho de c1arou aberta a reunião ordinária de audiência públi-
Barros, aqui presente, que nega essa retrocessão a ca, destinada a debater "o efeito das privatizações
partir de 1° de julho por força de uma resolução cuja nos serviços de telecomunicações", com a presença
eficácia está suspensa. da senhora Flávia Lefévre, Coordenadora do Projeto

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington de Serviços Públicos e advogada do Instituto Brasilei-
Dias) - Com a palavra o Deputado Wellington Dias. ro de Defesa do Consumidor -IDEC, em substituição

O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS _ Sr. à senhora Marilena Lazzarini e do senhor Renato Na-
Presidente, estou satisfeito com as respostas aqui varro Guerreiro, Presidente da Agência Nacional de
apresentadas. Compreendi e consegui esclarecer Telecomunicações - ANATEL. O Presidente convidou
mais as informações que possufa. a senhora Flávia Lefévre e o senhor Renato Navarro

Guerreiro para comporem a mesa e comunicou aos
Gostaria de deixar registrado o pedido da docu- convidados que eles teriam o prazo de vinte minutos

mentação em relação ao Banco Econômico e a essa para fazerem sua exposição e aos Deputados que
outra parte do Tribunal de Contas. Creio que caberá à disporiam de três minutos cada, para interpelar os
Comissão analisar e descobrir quais medidas pode- convidados. O Presidente passou a palavra a exposi-
rão ser tomadas sobre a situação vigente. tora senhora Flávia Lefévre, que iniciou sua exposi-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington ção pedindo desculpas pela ausência da senhora Ma-
Dias) - Agradeço a presença aos Srs. Demosthenes rilena Lazzarini, Coordenadora Executiva do Instituto
Madureira de Pinho Filho, Presidente da Brasil Segu- Brasileiro de Defesa do Consumidor -IDEC. A seguir,
ros Sociedade Anônima -IRB, e Nilzon de Souza Spf- falou que é preciso haver revisão na legislação das te-
nola, funcionário aposentado da IRB. lecomunicações, a fim de proteger o consumidor; co-

Antes de encerrar os trabalhos, convoco os Srs. mentou sobre as empresas de telefonia fixa que atu-
Deputados para a reunião de audiência pública sobre almente ocupam o primeiro lugar nas listas de recla-
os efeitos da privatização nos serviços das telecomu- mações, principalmente no que diz respeito as quei-
nicações, com a presença do Sr. Renato Navarro Gu- xas contra cobranças indevidas e aumento abusivo
erreiro, Presidente da Agência Nacional de Telecomu- de tarifas; acusou a Agência Nacional de Telecomuni-
nicações - ANATEL, e da Sr' Marilena Lazzarini, Di- cações (ANATEL), de não exercer corretamente o pa-
retora Executiva do Instituto Brasileiro de Defesa do pel de fiscalizadora, depois da privatização do setor; e
Consumidor -IDEC, no dia 22 de maio, terça-feira, às finalizou denunciando que nos últimos cinco anos, a
15h, neste mesmo plenário. assinatura residencial teve um aumento de mais de

Está encerrada a reunião. três mil por cento e que essas tarifas vão ficar ainda
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mais caras, porque a Anatel vem autorizando novos assinada pelo Presidente, Deputado Wellington Dias
reajustes todos os anos. O Presidente agradeceu a e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
senhora Flávia Lefévre pela sua exposição e passou O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
a palavra ao senhor Renato Navarro Guerreiro. O ex- Dias) - Declaro aberta a reunião ordinária de audiên-
positor anunciou a elaboração de um plano que prevê cia pública destinada a debé:.ter o efeito das privatiza-
o fim da tarifação por meio do pulso telefônico, o que ções no serviço de telecomunicações, com a presen-
tornará irrestrito ao usuário o tempo de uso da telefo- ça da Sra. Flávia Lefevre, Coordenadora do Projeto
nia fixa; e o lançamento de uma campanha nacional de Serviços Públicos e advogada do Instituto Brasilei-
de divulgação dos direitos dos usuários de serviços ro de Defesa do Consumidor - IDEC, em substituição
de telecomunicações, com a elaboração de uma car- à Presidenta, e do Sr, Renato Navarro Guerreiro, Pre-
tilha que será enviada às prefeituras para que orien- sidente da Agência Nacional de Telecomunicações-
tem os consumidores sobre seus direitos. Comentou ANATEL, os quais convido para comporem a Mesa.
sobre o baixo crescimento do serviço de TV por assi- Comunico aos senhores membros desta Comis-
natura; sobre o aumento nos preços das assinaturas são que os convidados terão o prazo de vinte minutos
básicas residenciais de telefones, justificando o au- para fa:e~e~ sua_exposição, prorrogáveis a juízo des-
menta afirmando que hoje a Agência oferece uma ta Presl~encl~, nao ~dendo ser aparte~dos. Os de-
cesta de benefícios para os consumidores, Lembrou p_utado~ Inscrito.s para Interpelar os convidados pod~-

que o usuário não precisa mais andar tanto para en- r~o faze-lo estntame~te ~obre o assunto.da exposl-
contrar um telefone público e citou ainda as várias 9ao pelo prazo de tres minutos, tendo o In!erpelado
modalidades de telefonia móvel como os telefones Ig~al, tempo para responder, f~cultadas a rep~l?a e a
celulares pré-pagos e pós-pagos como novos benefí- trephca: pelo mesmo. prazo, nao sendo permitido ao
. . "' . , ' . orador mterpelar quaisquer dos presentes, conforme

CIOS oferecidos, que Justlflcanam o aumento da assl- rt 256 § 52 d R . . t I t d C- d
d I f 'f' S b b f" d' o a. , ,o eglmen o n erno a amara osnatura a te e onla Ixa. o re os ene ICIOS a pnva- O tado

. - "d t h ' epu s.tlzaçao, o expositor es acou que, a quatro anos, o D d . r . t b Ih I à. _ . " an o In CIO aos ra a os, passo a pa avra .
cldadao desembolsava uma quantia mUito grande ., 'jt S FI" L f C d d

I· h I f- . t' . t primeira expos ora, ra. aVia e evre, oor ena a-
para ter uma In a te e onlca, e esperava a e vm e e ra do Pro'eto de Servi s Públicos e advogada do

"tia-H' di J çoquatro meses por sua Ins a çao. oJe, segun o e e, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
p~g~~se.uma q~antia bem menor e o p~azo de in~tala- Quero agradecer ao Sr. Renato Navarro Guerre-
çao Ja fOI redUZido, sendo que, ~ meta e de que nao ul- iro a presença e explicar que a ausência da Presiden-
trapasse quatro ~emanas, Ao fmal, e~cerrou, co~en- ta do Idec foi justificada somente hoje. Devo esclare-
tando que os baiXOS preç?s ~as ~ssrnatur~s b~~lcas cer ainda que o objetivo da presente audiência é fazer
ante~ ~o processo de pnvatlzaçao eram Ilusonos e uma avaliação da área de telecomunicações apóso
SU?Sldlado~pelo Gov~rno ~ ~ue para compen.sar ~s processo de privatização no que tange especialmente
baixas assinaturas reSidenciais, o valor das tanfas In- à questão do consumidor, a partir de algum debate
ternacionais e de longa distância era muito alto, e as travado no plenário da Comissão e de informações
empresas acabavam repassando para os preços de que foram veiculadas pela imprensa, despertando a
produtos essa diferença, O Presidente agradeceu a atenção da Comissão no sentido de realizarmos este
apresentação do senhor Renato Navarro Guerreiro. O debate,
Deputado Marcos de Jesus assumiu a Presidência Passo a palavra à primeira expositora, pelo tem-
para o Deputado Wellington Dias formular questões po previsto de vinte minutos.
aos convidados. Participaram do debate os senhores A SRA. FLÁVIA LEFEVRE - Boa-tarde a todos.
Deputados Silas Câmara, Marcos de Jesus, Mário Quero, antes de mais nada, agradecer, em nome do
Assad Júnior, Manoel Salviano e Julio Semeghini. O Idec, a V. Exas a possibilidade de vir expressar o nos-
Presidente agradeceu a presença dos convidados. so ponto de vista e pedir desculpas pela ausência da
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às Ora. Marilena Lazzarini.
dezessete horas e quarenta e cinco minutos, o Presi- Começo falando do nosso reconhecimento a
dente encerrou os trabalhos, tendo antes, convocado respeito dos enormes avanços que aconteceram nas
reunião ordinária para o dia vinte e três de maio, às telecomunicações a partir da privatização, em julho
nove horas, neste mesmo plenário. E para constar, de 1998. Sabemos que no Brasil, hoje, existem apro-
eu, Maria Helena Pinheiro Monteiro Secretária, lavrei ximadamente 19 milhões de linhas fixas e mais de 4
a presente Ata, que lida, discutida e aprovada será milhões de telefones celulares habilitados.
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Reputamos tudo isso como muito bom, muito do aumento da média dos pulsos locais indicados nas
saudável e indiscutivelmente reconhecemos o suces- contas telefônicas.
so nesse plano da universalização. Entretanto, todos Examinando outros modelos, como o da Ingla-
esses avanços não são suficientes para deixarmos de terra, por exemplo, onde a privatização já acontece há
reconhecer que alguns aspectos mereceriam ser re- alguns anos, entendemos que o mercado de telefonia
vistos, tendo em vista que, já passados mais de dois fixa local apresenta-se como um monopólio natural.
anos da privatização, alguns incidentes, talvez não Tem sido difícil, mesmo lá, haver concorrência efetiva
previstos, levem a que seja conveniente e necessário entre a British Telecom e outras. O que existe são pla-
proteger mais o consumidor, especialmente os pe- nos alternativos oferecidos pela própria empresa, que
quenos e os residenciais, no que diz respeito ao pre- beneficiam aquele consumidor que não consegue pa-
ço dos itens dos serviços de telefonia fixa, local, espe- gar uma assinatura cara, como é o caso do Brasil.
cialmente local - assinaturas, pulsos locais, preços Para os senhores terem uma idéia, a assinatura resi-
de cartões telefônicos -, e também ao modo de pres- dencial, de 1998 'para cá, subiu mais de 42%, e o
tação de serviço. IPCA não variou 19% nesse mesmo período.

Afirmamos isso com base em levantamentos A agência já homologou diversos planos alter-
que vou deixar aqui. As assinaturas residenciais, os nativos para as empresas, ou seja, com assinaturas
pulsos locais e os cartões telefônicos, em virtude do mais baratas. Hoje a assinatura é de R$19,77, preço
contrato de concessão assinado com as empresas inviável para a classe média baixa e para a classe bai-
dominantes, como Telefônica e Telemar, estão sujei- xa. Esse é um dos motivos do enorme crescimento da
tos ao reajuste pelo IGP-DI, índice cuja conveniência habilitação de linhas celulares, especialmente os
para indexar serviços públicos vem sendo questiona- pré-pagos. A pessoa prefere ter um telefone pré-pago
da pela própria Secretaria de Acompanhamento Eco- a ter uma conta salgada para pagar todo mês. Se con-
nômico. Além disso, sobre esses serviços podem ser siderarmos que, segundo os dados mais recentes do
aplicados pela concessionária até mais 9%. IBGE, 40% da população brasileira ganham em mé-

Nossa crítica em relação a esse aspecto, que le- dia R$178,OO, R$20,OO são um valor significativo, que
vou o Idec a mover ações civis públicas, uma no Rio pesa no bolso do consumidor.
de Janeiro e outra em São Paulo, é justamente por- Sabemos que existem planos alternativos ho-
que, para esses itens de serviço, a Vésper, no caso mologados com assinaturas mais baratas, planos
de São Paulo e Rio de Janeiro, que seria a empresa a pré-pagos de telefonia fixa, só que não são ofereci-
oferecer concorrência para as dominantes, confessou dos para a população, que fica sujeita a habilitar uma
publicamente que seu foco não é o mercado residen- linha de telefone celular e pagar pelo pulso do telefo-
cial, mas o de transmissão de dados; portanto, o con- ne móvel muito mais do que se paga pelo pulso local,
sumidor empresarial, as indústrias etc. que hoje está em torno de R$0,085, e o pulso local do

A má prestação de serviço também é nptória. As celular está em torno de R$1 ,20. É um preço muito
listas dos Procon do Brasil inteiro demonstram a gran- mais àlto, terminando por sujeitar os consumidores
de dificuldade do consumidor em resolver pequenas que podem menos a pagarem muito mais, a fim de,
pendências. Então, independentemente do sucesso no geral, não terem um peso mensal tão grande nos
do modelo da privatização como um todo, no que toca seus orçamentos.
ao barateamento de tarifas, na média, se forem consi- Além do mais, segundo a própria Anatel - isso
derados dois mercados distintos, o residencial e o nos foi dito numa reun.ião no dia 3 de julho do ano pas-
corporativo, não se pode negar que o pequeno consu- sado e confirmado num seminário que fizemos em mar-
midor vem enfrentando muitas dificuldades para se ço deste ano -, 25% dos consumidores residenciais,
relacionar com as concessionárias. Há casos de co- ainda quando a franquia da assinatura residencial era
branças indevidas, que representam o maior número de noventa pulsos locais, não chegavam a consumir os
de reclamações nas Listas dos Procon. Existe uma noventa pulsos locais. E o Dr. Eduardo Navarro, que é
reclamação indiscriminada a respeito de não-discri- Vice-Presidente da Telefônica, afirmou que na realidade
minação de pulsos locais e, segundo pessoas da pró- o preço da assinatura não estaria vinculado a essa fran·
pria Anatel, seria. impossível, enquanto as linhas são quia, mas à amortização do custo da companhia de fa-
analógicas, a discriminação dos pulsos. Mas, se mais zer a linha chegar até a casa do consumidor. Esse custo
de 90% das linhas, hoje, são digitais, não haveria por seria de aproximadamente R$1.500,OO. Para atrair o
que não discriminaros pulsos. E o consumidor espera consumidor, a habilitação está muito barata na tabela
isso. Há muitas reclamações de cobranças indevidas, oficial, porque ainda existe o mercado paralelo da tele-
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fonia fixa. Ele está por volta de R$50,OO aR$100,OO. O vesse uma proteção maior a esses consumidores, de
preço da assinatura serviria para amortizar o custo da certa forma entenderíamos. Mas, de acordo com a
companhia de fazer chegar a linha até lá. Resolução n° 85, da Anatel, a empresa, no caso de os

A nossa crítica a esse aspecto da Cláusula nO 11 consumidores não pagarem a conta, depois de no-
do contrato de concessão, que estabelece os reajus- venta dias, está autorizada a registrar o nome deles
tes, é justamente porque, se foi previsto, quando da na Serasa, e está prevista a cobrança de juros sobre
abertura dos editais para a licitação dessas empre- a mora.
sas, que haveria uma concorrência que levaria as em- Entendemos que, se a lógica do corte do servi-
p~esas a não aplicarem nenhum percentu~l aci~a ço é justamente impedir que o consumidor fique numa
diSSO, c?m o decorrer do processo.vn~~s que IS~O nao situação de inadimplência crescente, porque vai con-
se confirmou, Na .verdade,·nos do~s ~Itlmos reajustes tinuar consumindo sem estar pagando o serviço, a co-
as empresas apllcara~ esses 9 Yo. Integralmente, o brança de juros, além da multa de 2%, seria abusiva.
que tem onerado demaiS o consumidor. Isso porque antes, quando as tarifas eram utilizadas

Além do mais, entendemos que, se asempre- pelo Governo para segurar a inflação, e realmente os
sas vêm aqui e têm esse ganho de escala - porque 19 preços eram defasados, era necessário que a compa-
~i1hõe~. de Iinh~s fixas sig~ificam muito dinheir? -, nhia cobrasse juros e multa para se indenizar dos pre-
diSpositiVos previstos na Lei Geral de Telecomunlca- juízos da mora. Entretanto, hoje o IGP-DI é um índice
ções, que estabe~ecem que os ganh~s da~, empre~as altamente satisfatório, que indexa o contrato de con-
devem ser repartidos com o consumidor, Ja devenam cessão. Existe acobrança da multa e há modos de co-
est~r ~endo I~vados em. conta no ~omento de. a brança. O consumidor, em três meses de inadimplên-
agencia autonzar os pedidos de reajuste que vem cia, pode perder a sua linha, e essa linha pode ser re-
acontecendo. passada para um outro consumidor. Isso originou

Entretanto, não vemos qualquer sinalização também a possibilidade de inserção do nome do ina-
nesse sentido. Ao contrário, entramos com essa ação dimplente na Serasa. Há também um pedido de co-
em São Paulo, ganhamos uma liminar na Primeira brança de juros na Anatel, desde o ano passado, e
Instância. A Anat~l e a Te~ef?nica reco~reram e s~s- esperamos resposta especialmente a respeito des-
penderam ?s efeitos da liminar: No_RIo de Ja~elro ses dois pedidos.
ac?n!eceu Just~me~te o c?nt~áno: nao consegUlmo~ O Idec realizou um seminário por conta do pro-
a liminar em Pnmelra Instancla, recorremos da decl- . t t Bit' . d O
são e conseguimos recentemente na Segunda Je o .que em com o anco n era~~nca~o e esen-
Instância. Nos dois casos a Anatel recorreu, e não v~lvlmento, ~a.r,: fortalece~ ~ partl.cl~açao do consu-
conseguimos qualquer tipo de diálogo a respeito des- ~Idor n~ ~eflnl~ao d.as polltlcas pu~lIca~ nesses ser-
se aspecto. Ao contrário, no ano passado a assinatura v~os publlcos, InCIUln?O tele?om~n1caçoes. Também
residencial aumentou em 9%, e a justificativa é a de sao englobados energia elétnca, agua e saneamento.
que não teria havido reajuste, mas sim aumento real Nesse seminário estiveram presentes diversos
de preço, tendo em vista que a franquia da assinatura especialistas. Eles mostraram que, realmente, se
residencial teria subido de noventa para cem pulsos. houver a possibilidade de o consumidor receber al-

Em nosso modo de ver, isso seria ilegal, porque gum benefício ou redução de preço de tarifas dentro
se impôs ao consumidor o pagamento de mais dez do processo previsto, isso só vai ~contecer depois de
pulsos mensalmente, sem que lhe fosse aberta a 2005, porque o percentual p~evlst~ pela Anatel, de
oportunidade de escolher se queria manter-se no pla- desconto para o mercado residencial, está por volta
no anterior ou aderir a esse novo plano. de 5%, enquanto o desconto nesse mesmo período

Com relação a isso, também não temos uma po- para o mercado cor~orativo é.de mais de 66%. ~ntã~,
sição definida na Anatel, porque ora temos a informa- en!endemos que ~te 2005 ~al ser realmente mUito dl-
ção de que houve o reajuste de 9% e esse reajuste fíCl1 haver uma baixa de tanfas.
está previsto no contrato, é legal, ora a de que o que Também discordamos do argumento de que o
houve na realidade foi um aumento proporcional ao preço das chamadas de longa distância - nacional e
acréscimo de dez pulsos na assinatura residencial. internacional - tem baixado porque nesse mercado

Se apesar de toda essa sistemática, que tem le- há competição. Esse mercado beneficia apenas uma
vado à alta de preços dos serviços que são prestados parcela dos consumidores, porque os de baixa renda
em regime de monopólio e consumidos justamente e os de classe média baixa não utilizam esses outros
pelos consumidores de menor poder aquisitivo, hou- serviços a ponto de equilibrar o quanto pagam a mais
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por serviços que têm sido prestados em regime de O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
monopólio, sobretudo monopólio privado. Dias) - Peço à Assessoria que providencie as cópias,

Essas são as nossas impressões. Entendemos a fim de que, após a exposição, possamos ter a divul-
que seria muito bom que a lei que estabeleceu a Ana- gação desse documento.
tel propiciasse que a Agência delegasse algumas de Concedo a palavra ao Dr. Renato Navarro Guer-
suas competências, pelo menos as fiscalizatórias, reiro, Presidente da Agência Nacional de Telecomuni-
para órgãos locais, como é o caso da Aneel, por cações, também com o tempo previsto de vinte minu-
exemplo. tos para sua exposição.

Em São Paulo temos a Comissão de Serviços O SR. RENATO NAVARRO GUERREIRO - Sr.
Públicos de Energia, órgão regulador local que rece- Presidente, Srs. Deputados, Dra. Flávia, jornalistas,
be competência fiscalizatória da Aneel. E não temos boa-tarde.
naq~ele Estado a q~antidade de reclamaçõ~s so~r~ a Hoje vou tentar, de maneira muito resumida, dis-
qualidade de serviço no seto~ d~ energia eletnca correr um pouco sobre a evolução das telecomunica-
como temos no caso de telefoma fixa. ções nos últimos anos e passar para os senhores al-

Mas o Decreto nO 2.338, de 1997, proíbe a Ana- gumas idéias do que está sendo realizado no setor de
tel de delegar suas competências para órgãos locais. telecomunicações.
E essa centralização da Anatel na esfera federal tem (Apresentação de transparências.) .
levado o regime prestado em sistema de monopólio . _ .
privado e a falta de fiscalização local a explicarem o _ O PBroJe!lo de reestrutur1a9ç9aSo de teleeomunl~a-

I - P I çoes no rasl começou em , com a aprovaçao,
fato de haver tantas rec amaçoes nos rocon e a a ta I C N' I d d n' I
de preços que vem acontecendo nesses itens de pe o onbgresso aCloÓn,~' a emen a cons I uClona

. que que rou o monop 10.serviços.
Seria muito satisfatório que a Anatel descentrali- Ach~ importante ~arcarmos algu..mas datas,

zasse mais sua atividade de fiscalização, porque não porque sao fundamentaIs as comparaçoes c?m os
é possível que ocorram casos como o da Telefônica, prazos em que os eventos ocorreram no Brasil e em
em São Paulo, que estava cobrando no ano passado outros países do mundo.
uma taxa de "religue" de R$15,OO, que é ilegal. Nós, Em julho de 1996 foi aprovada pelo Congresso
do Idee, informamos o fato à Anatel, que no mesmo Nacional lei que permitiu a prestação, pela iniciativa
momento respondeu, dizendo que realmente essa privada, dos serviços de telefonia celular, satélites,
taxa era ilegal e que as companhias não poderiam co- comunicação de dados de alguns serviços de valor
brá-Ia. Nós, que estamos na ponta, recebendo o ser- adicionado, como a própria Internet.
viço, temos elementos para saber como ele vem sen- Em julho de 1997, foi aprovada a Lei Geral de
do desempenhado. Então, seria muito satisfatório que Telecomunicações, constituída por quatro livros. Ela
pelo menos a competência fiscalizatória da Anatel tem os princípios fundamentais, cria a Anatel, dá nova
fosse mais descentralizada, o que, sem dúvida ne- organização para os serviços de telecomunicações
nhuma, levaria à melhor qualidade dos serviços para no Brasil. E o Legislativo autoriza, por essa lei, no seu
os consumidores residenciais. Livro IV, o Executivo a reestruturar as empresas fede-

Muito obrigada. rais de telecomunicações e privatizá-Ias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Welfington Nesse novo cenário, os papéis dos agentes do
Dias) - Agradecemos à Dra. Flávia. modelo foram definidos de forma um pouco diferente

O SR. DEPUTADO SILAS CÂMARA _ Peço a da anter~or. Definiu~~e que o Legislativo e o Executiv?
palavra pela ordem, Sr Presidente. for~ulanam as ~oll~lca.s ~ara o setor_de telecomunl-

. caçoes no Brasil, institUiu-se o órgao regulador, a
. O S~. ~RESIDENTE (Deputado Welllngton Anatel, corno executor das políticas - a Agência não

Dias) - POIS nao. formula políticas, apenas executa as políticas aprova-
o SR. DEPUTADO SILAS CÂMARA - Sr. Pre- das pelo Legislativo e pelo Executivo. Definiu~se tam-

sidente, a Dra. Flávia falou de um levantamento que bém que a operação dos serviços seria realizada por
está sobre a mesa com algumas informações. Sugiro empresas privadas. Esse modelo visava a mudar
a V.EXS que nos encaminhe cópia para análise, uma completamente a situação até então vigente para a
vez que a Anatel encaminhou um relatório, a fim de que se pretendia para o futuro das telecomunicações
termos parâmetros de comparação. no Brasil.
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Citarei alguns aspectos diferenciadores entre o O atendimento em 1998 era, antes da privatiza-
sistema anterior e o que passou a existir a partir de ção, de menos de treze pessoas por grupo de cem
então, que estou chamando de sistema atual. com telefone. Hoje, já alcançamos mais de 23 pesso-

Em primeiro lugar, no sistema anterior o serviço as com telefone em cada grupo de cem.
era prestado em regime de monopólio. No novo siste- Quanto aos telefones públicos - telefonia fixa -,
ma, o princípio da competição é que deve prevalecer. cuja relevância, especialmente para as camadas

No sistema anterior, o Estado era o operador. mais ~obres da população, as pessoas ~ão perce-
No novo sistema, a operação é feita por empresas bem, tl~hamos, em 1998, men_os de 600 ml~ telefones.
privadas Gostaria de chamar a atençao para o numero que

... _. existia em 1994: havia só 300 mil telefones públicos
No sistema antenor, a regulamentaçao era mUI- no Brasil. Terminamos o ano 2000 com mais de 900

to mais. voltada para a operadora, par~ a prestadora mil telefones públicos. Mais do que triplicamos nesse
do servlç~, P?ra ~ emp~esa. No novo sls!ema, a regu- período de seis anos. Hoje, já temos mais de 1 milhão
lame~taçao e muito mais voltada para o Interesse dos e 60 mil telefones públicos instalados no Brasil.
usuános. Gostaria de chamar a atenção para as metas

No sistema anterior, não havia qualquer com- que as empresas estão obrigadas a cumprir no Brasil,
promisso das empresas com a sociedade, em relação as quais são estabelecidas como de responsabilida-
a atendimento, qualidade de serviço, abrangência, de dessas empresas no contrato de concessão. O nú-
capilaridade da rede. No novo regime, existe um con- mero acordado no contrato de telefones fixos para
trato de concessão com obrigações que devem ser 2001 era de 33 milhões. Hoje, as concessionárias
cumpridas por todas as empresas. A inexistência das que seriam responsáveis por esses números, neste
obrigações no contrato anterior contrapõe-se hoje às mês, já têm mais de 38 milhões de telefones. Portan-
metas fixadas pelos contratos de concessão. to, elas já cumpriram o que foi estabelecido. Os ou-

Inexistia punição das empresas, que descum- tros 3 milhões de telefones que temos para completar
priam, com certa freqüência - acho que todos nós os 41 milhões existentes no Brasil são das empresas
nos lembramos disso -, os compromissos com os ci- Vésper e GVT
dadãos. Só para dar um exemplo, em 1992, em São As empresas têm de atender com serviço telefô-
Paulo, a Telesp, empresa que operava o serviço de te- nico local toda localidade com mais de mil pessoas
lefonia fixa no Estado, chegou a dever, por mais de 24 até 31 de dezembro de 2001. Localidade não é a sede .
meses, 400 mil contratos de autofinanciamento. Tele- municipal, é qualquer aglomerado populacional, seja
fones haviam sido comprados e havia expirado o pra- ele uma aldeia indígena, um assentamento, qualquer
zo de 24 meses para serem instalados. Isso corres- povoado ou agrupamento de pessoas com razoável
pondia, à época, a 10% do número de telefones no organização arquitetônica urbana. Em 2003, todas as
Distrito de São Paulo. E nada aconteceu com a em- localidades com seiscentas pessoas deverão ser
presa, porque ela não tinha punição prevista no con- atendidas.
trato. Hoje existe um contrato através do qual são apli- Fiz questão de fazer a coluna 2001 e 2003 para
cadas sanções à empresa. Tivemos, em dezembro de ressaltar que 2001 é obrigação contratual das empre-
1998, cerca de 170 mil contratos atrasados, depois de sas, que devem fazer isso, queiram ou não.
24 meses de entrega, os contratos ainda remanes- As metas de 2003 terão de ser antecipadas, se
centes. A~ empresas que atra~ra~ esses c~ntr~tos elas quiserem prestar outros serviços em outras áreas.
foram pUnidas em cerca de 30 mllhoes de reais à epo- Procuramos criar um atrativo para que as empresas
ca pelos contratos em atraso. pudessem antecipar a universalização, que era um

O prazo de licença era indefinido, e hoje o prazo dos pilares da reestruturação, ou seja, levaro serviço a
de concessão é fixo e pode ser renovado, dependen- todo cidadão. Não são obrigadas a colocar serviço te-
do do desempenho das empresas. lefônico em toda localidade com seiscentas pessoas,

Sobre os resultados quantitativos, podemos fa- mas se não o fizerem não poderão obter licenças para
lar rapidamente, até porque a Ora. Flávia comentou a prestar qualquer serviço até que o façam.
respeito. Em 1998, quando as empresas foram privati- Qualquer solicitação de telefone feita por um ci-
zadas, Unhamos 20 milhões de telefones no Brasil. dadão, a partir de 31 de dezembro deste ano, terá de
Fechamos o ano passado com 38 milhões de telefo- ser atendida, em todas as localidades com mais de
nes, e hoje já temos mais de 41 milhões de telefones mil pessoas, em quatro semanas. Ninguém poderá
fixos. esperar mais de quatro semanas para ter um telefone,
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Se a empresa quiser antecipar as metas, esse atendi- sima qualidade. Embora eventualmente as emissoras
mento terá de ser feito em duas semanas. de televisão se atrapalhem com tanta qualidade e fa-

Atendimento por telefones individualizados, em çam programas que são verdadeiras porcarias, na re-
residências, instalados para deficientes auditivos e da alidade temos uma capacidade técnica e tecnológica
fala, tem de ser feito em três semanas, ou, se anteci- de produção muito boa. Isso cria dificuldade para a
parem, em uma.semana. penetração do serviço de TV por assinatura, porque é

Nos acessos coletivos, teriam de instalar, até o pago, enquanto a TV aberta é gratuita.
final deste ano, 981 mil telefones públicos. Já instala- A segunda questão é que uma programação em
ram mais de 1 milhão e 60 mil. A densidade mfnima Ifngua portuguesa é muito especffica para o nosso
de telefones públicos prevista para 2003 é de 7,5 por País. O nosso parceiro mais importante nas progra-
cem habitantes. mações de Ifngua portuguesa é Portugal, que tem 10

Este ano, em toda localidade com mais de seis- milhões de habitantes. Temos um custo de produção
centas pessoas, tem de haver pelo menos um telefo- de programas de língua portuguesa que precisa ser
ne público. Se a empresa quiser antecipar as metas rateado por toda sociedade brasileira, o que é com-
de 2003, terá de ter telefone público instalado em 10- pletamente diferente para quem produz programas
calidade com trezentas pessoas. em Ifngua inglesa ou espanhola, que têm um merca-

Nenhum cidadão numa localidade onde exista do muito mais desenvolvido, com capacidade de diluir
serviço telefônico deve deslocar-se, a partir do final os custos de produção de forma muito mais clara.
do ano, mais de 500 metros para encontrar um telefo- Quanto aos resultados qualitativos do desenvol-
ne público. Em 2003, esse deslocamento não pode vimento dessas telecomunicações, há um quadro que
ser superior a 300 metros. sintetiza os principais indicadores coletados à época

O atendimento com acessos coletivos a institui- das empresas do Sistema Telebrás. Estão assinala-
ções ou áreas onde haja deficientes ffsicos, auditivos dos em vermelho aqueles indicadores que não alcan-
ou visuais tem de ser feito em duas semanas, a partir çavam a meta que fixamos no contrato de concessão
de 31 de dezembro deste ano. para dezembro do ano passado.

Na área de telefonia móvel, o salto foi mais im- Apenas cerca de 25% dos indicadores eram
pressionante ainda, porque tínhamos muito poucos cumpridos pelas empresas naquela oportunidade.
telefones no infcio da década, no Brasil. Mas em Temos essa mesma tabela, esse mesmo gráfico, as
1998, quando o Sistema Telebrás foi privatizado, tí- mesmas empresas, as mesmas informações, com a
nhamos 5 milhões de telefones móveis no Brasil. Ter- mesma referência de meta e de objetivo em dezem-
minamos o ano 2000 com 23 milhões, quando o com- bro de 2000. As empresas atingiram 82% das metas.
promisso era de 21 milhões, e hoje já temos cerca de Em relação aos 18% que não foram atendidos, foram
25 milhões de telefones. abertos processos, estão sendo aplicadas multas e

A densidade telefônica dos telefones móveis, sanções às empresas. Nada está sendo olvidado,
como conseqüência, também evoluiu, em relação à tudo com base no contrato de concessão. Na realida-
forma mostrada neste gráfico. de, o contrato prevê a existência eventual de descum-

O serviço de televisão por assinatura no Brasil primento de meta, e, como toda lei, a Lei Geral prevê
ainda é muito elitizado - temos menos de 4 milhões punição no caso de não cumprimento da meta.
de assinantes de televisão por assinatura -, mas fun- Esses são os novos indicadores que foram cria-
damental para o desenvolvimento da própria competi- dos para o contrato de concessão, não só aqueles
ção em todos os segmentos de telecomunicações, que eram praticados pelas empresas do Sistema Te-
não só o entretenimento da televisão por assinatura, lebrás. Criamos outros e incluímos no contrato de
mas o próprio uso das redes de TV por assinatura, concessão.
para prestar serviços de telefonia, aplicação extrema- Até dezembro de 2000, cerca de 79% dos indi-
mente importante. cadores estavam alcançados. Cerca de 21 % não fo-

Ainda temos uma dificuldade para o desenvolvi- ram alcançados, e foram abertos processos junto às
mento desse serviço no Brasil, no meu entender, con- empresas inadimplentes.
seqüência de duas questões muito particulares e nfti- Na telefonia móvel, em janeiro de 2000, há um
das. Primeiro, porque temos uma televisão aberta de quadro semelhante. Tínhamos cerca de 63% dos indi-
qualidade extremamente boa. O Brasil é reconhecido cadores alcançados em janeiro de 2000, consideran-
internacionalmente como pafs que tem uma capaci- do não o objetivo de janeiro de 2000, mas o que fixa-
dade de produção de programas de televisão de a1H5- mos para julho de 2001. Esses resultados são compa-
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rados com o objetivo de julho de 2001. Em dezembro sal para ter um telefone. Hoje paga, incluindo os tribu-
de 2000, já eram alcançados os indicadores de julho tos, R$20,OO.lsso vale para assinaturas residenciais,
de 2001 em 84% dos casos. não-residenciais e tronco. As assinaturas residenciais

Quanto à questão das tarifas e preços dos servi- cresceram 41 % nesse período, as não-residenciais e
ços de telecomunicações, em 1997, ou seja, há qua- tronco, 46%.
tro anos, para o cidadão ter um telefone no Brasil, pa- Por que usamos o IGP? Considero essa uma re-
gava R$1.117,00. Naquela época, esse valor era cor- ferência importante. O rndice Geral de Preços é in-
respondente a praticamente 1.117 d6lares. Esse era dustrial e, na realidade, o que temos de repor no con-
o valor que um cidadão tinha de pagar para ter um te- trato de concessão, nesse acordo que o Estado fez
lefone. Pagava esse valor durante 24 meses e ficava com a prestadora de serviço, é uma remuneração
esperando, com a possibilidade de receber, evidente- para que espalhe uma indústria para prestar serviços.
mente, dentro desse período. Mas, em grande parte Então, o custo dela é associado a preços industriais e
dos casos, ultrapassava-se esse prazo. Hoje, esse não ao preço da inflação, do consumo diário. São cus-
valor é de R$50,00. É absolutamente suportável por tos industriais, equipamentos, sistemas. Daí por que
qualquer cidadão, e tenho dados para mostrar que, na se escolheu o IGP-DI. Não bastasse isso, colocamos
realidade, essa mudança da estrutura não veio em o modelo do contrato que iríamos celebrar em consul-
benefício das classes mais favorecidas; ao contrário, ta pública, e nenhum instituto de defesa do consumi-
veio em beneffcio das classes menos favorecidas. dor manifestou-se contrariamente ao uso do IGP-DI.

Pegando o exemplo do salário de que a Dr'l Flá- Não falo só do Idec. Nem o Procon, nem o Ministério
via falou, no Brasil, uma pessoa que ganhasse da Fazenda, nem qualquer entidade contestou o uso
R$180,00 jamais poderia pensar em ter um telefone, desse índice. Não há, nos arquivos da Anatel, que es-
não porque não pudesse pagar a tarifa, que era ab- tão no site, abertos ao público, qualquer comentário
surdamente subsidiada, favorecendo portanto a clas- contrário ao uso do IGP-DI.
se mais abastada, a classe mais alta, que podia pagar Esse índice foi usado porque era o melhor, e tal-
esse valor, mas porque não podia ter acesso ao servi- vez por isso não tenha sido questionado. Vou até dizer
ço, que lhe era vedado. Hoje, paga em média 50 reais. uma coisa para os senhores: o IGP-DI, à época do
Há casos em que o cidadão paga 15 reais, 16 reais, contrato de concessão, no primeiro semestre de
20 reais, apenas quando recebe o telefone. 1998, era o índice que tinha o menor valor acumulado

Houve variações dos preços para mais, sim, desde 1994~ Talvez as pessoas tenham pensado que,
porque na realidade trabalhamos com uma cesta de como o IGP-DI estava se comportando daquela for-
serviços como em qualquer situação. Imaginem os ma, fosse continuar sendo o melhor índice. Mas o que
senhores se fôssemos medir a inflação só pelo preço aconteceu com relação aos outros itens, como os pu1-
do feijão na cesta de alimentação. Não é s6 de feijão sos, por exemplo? Em 1997, o pulso custava R$0,58,
que vive o homem. O cidadão vive de feijão, arroz, e hoje custa R$0,65. Houve uma variação de 12,9%.
material de limpeza, higiene e vários outros produtos. O IGP-DI variou cerca de 30%, e o IPC-A, que foi cita-
o conceito de cesta é absolutamente universal, em do, variou menos de 20%. Essa é variação do pulso,
qualquer aplicação que se faça, para qualquer tipo de que é a mesma da ficha ou do cartão telefônico.
serviço. Não é uma criação brasileira, muito menos da Então, vejam: para que o cidadão que não tem
Anatel. Esse conceito é internacional, e o custo do esse serviço em casa possa dispor de um serviço
serviço é calculado pela cesta, por todos os elemen- mais barato - portanto, pagar na ficha telefônica um
tos que compõem os itens necessários à prestação reajuste de 16%, numa inflação medida pelo IPCA, de
dos serviços. Isso se fai em energia elétrica, porque cerca de 20% - é que se tenta compensar nos outros
existe o custo de instalação, saneamento e outros itens, a fim de que a cesta se mantenha no mesmo
serviços mais. preço.

Houve, sim, uma variação da assinatura. A assi- Para que se reduza o preço de acesso do cida-
natura custava 10 reais. Na realidade, o valor a que a dão ao serviço de R$1.117,00 para R$50,00, alguma
Df"' Flávia se referiu está mais correto. O valor que coisa tem de ser feita. Não se reduzem nem se con-
mencionei, de R$14,00 na assinatura residencial, não traiam impunemente os custos de algum item, sem
é efetivamente o que o cidadão paga, porque está fal- que haja, de alguma forma, compensação em outros
tando a parte dos tributos - 40% a mais desse valor itens. Esta é a regra básica. É por isso que a cesta bá-
são tributos. Portanto, corrigindo o dado, em abril de sica aumentou X% no período de dois ou três anos,
1997, o cidadão pagava R$14,00 de assinatura men- embora alguns dos produtos que a compõem tenham
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subido treze vezes mais do que "x" e em outros até te- dero importantes. De 1994 até 2000. o PIB cresceu
nha havido deflação. O importante é a média de um cerca de 15%. O setor de comunicações cresceu
conjunto de itens que perfaz aquela cesta de serviços. 130% no mesmo período. Dos investimentos estran-
Aquilo, sim, é objeto de controle. Aquilo, sim, é o que geiros trazidos para o País em 1999, 15% foram em
controlamos. E mais: mesmo assim, não se admite telecomunicações e, em 2000, 33%.
que nenhum dos itens que com~em a cesta - ne- Sobre a importação e a exportação de produtos
nh~m de~es - p,?ssa aume~tar mais do que 9% ~Iém de telecomunicações no Brasil, em 1997 - foi o último
da mflaçao. En~ao, se a assinatura ~umen.tou m~ls de ano em que as empresas foram estatais durante todo
9%, para que I~~ ~contecesse fOI p~eclSO baixar o o ano -, importamos 2 bilhões e 170 milhões de dóla-
pulso ou a habllltaçao, porque a media de preço do res e exportamos 195 milhões de dólares.
produto não pode ser superior ao índice de correção A d d d I B '1
do serviço. . mu ança o .mo, e ~ trouxe para o rasl um

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington conjunto enorm~ de Indus!nas, de tal forma que pas.-

D· ) D N d' rt~' d' samos a produzir no Brasil, gerando empregos aquI.las - r. avarro por causa a Impo ancla as In- .. . .
_ ~ . . Mostrarei em seguida um quadro que explica ISSO. A

formaçoes.que v..S está pre~tando, IreI conc~er-Ihe importação foi reduzida, e a exportação brasileira de
cerca de CinCO minutos a mais para a conclusao. produtos de telecomunicações aumentou. Em 1997,

. O SR. RENATO NAVARRO GU~R~EIRO - Fa- para cada 100 dólares que importávamos, exportáva-
larel agora sobre os valor~s da telefonia flxa.na cesta mos 9. No ano 2000, para cada 100 dólares que im-
I~cal. A cesta, compr~en.dldos todos ~s seu.s Itens, va- portados exportamos 76.
nou para menos: diminuIU 40%. O residencial, que era '
de R$52 00 em 1997 caiu em média 47%. Quanto ao movimento da economia do setor de

Qu~nto à telefo~ia fixa a longa distância, estão comunicaçõe~, a~mentou o fatura~ento da indústria
aí os valores. Vou passar rapidamente por este as- de teleco~umc_açoes, houve c.res~lm~nto do seto~d~
sunto para não tomar mais o tempo dos senhores. telecomunlcaç~es, o setor da mdustna eletro~letr~n1-
Quanto à longa distância internacional estão aí os ca cresceu 22~, o segmento de telecomunlcaçoes
exemplos de alguns países. ' cresceu 36%.

Na telefonia móvel, a habilitação, que custava Com referência a postos de trabalho, se consi-
cerca de 136 dólares, hoje custa 12 dólares. Aliás, derarmos só as empresas de telecomunicações,
não sei por que esse valor está em dólar. Descul- quando foram privatizadas, havia 156 mil postos de
pem-me, pois deveria estar em reais. Eu queria ape- trabalho, entre empregos diretos e indiretos. Os dire-
nas lembrar que no Rio de Janeiro a primeira linha·de tos eram cerca de 90 mil, e os indiretos, cerca de 50
telefone móvel foi vendida por 22 mil dólares, em mil. Eu não tenho aqui o detalhamento desse quadro.
1990. Só a linha. Na telefonia móvel, a cesta aumen- Mas isso incluía os empregados próprios e os terceiri-
tou 11 %, de 1997 até 2001. zados; ao todo, eram 156 mil. Terminamos o ano 2000

Quanto à fiscalização. temos' aumentado con- com 307 mil postos de trabalho.
sistentemente nossa fiscalização. Em 1997, foram re- Tenho outras informações que talvez sejam úte-
alizados 7.697 atos de fiscalização pelo Ministério is para responder a alguma questão que surgir.
das C~~unicações, à ép~a ? órgão resp~nsável Sr. Presidente, agradeço a V. Exa a compreen-
p~la atlvldad~. Em 2000, fiscalizamos 19.2 ml.1 es~a- são, concedendo-me um pouquinho mais de tempo, e
çoes no Bra~11. Quer.o fazer um reparo: a flscahzaçao me coloco à disposição de todos para responder a ou-
é descentralizada, sIm. tras questões,

Temos u~ escritório em São Pau!o: Aliás, tive- O SR. PRESIDENTE (De utado Wellin ton
mos a oportUnidade de receber a DrB FlaVia para uma . . p g
reunião com o Vice-Presidente da Agência, há uns Dias) - Agradecemos aos expositores.
dois anos, e no ano passado também. Ao todo, há Agora, conforme as regras já estabelecidas, que
onze escritórios da Anatel no Brasil. As outras unida- prevêem um tempo de três minutos para cada um, ou-
des, nos demais Estados da Federação - em todos viremos os inscritos, começando pelo autor do reque-
eles -, servem unicamente para fiscalizar. Elas não rimento, Deputado Waldomiro Barancelli Fioravante.
têm outra função a não ser fiscalizar. Nesta tabela da O SR. DEPUTADO WALDOMIRO BARANCELLI
fiscalização há o detalhamento dessa atividade. FIORAVANTE - Sr. Presidente, desejo cumprimentar

Gostaria de mostrar mais alguns resultados so- a DrB Flávia, Coordenadora do IDEC, e o Dr. Renato
bre o crescimento da economia brasileira que consi- Guerreiro, Presidente da Anatel, e homenagear os
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dois expositores pelas importantes informações que O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
nos foram repassadas. Dias) - Com a palavra o Dr. Renato Navarro.

Pessoalmente, acho que sobre essa questão O SR. RENATO NAVARRO GUERREIRO - De-
das telecomunicações no País a população brasileira putado Waldomiro, muito obrigado pelas perguntas.
ainda precisa de muitas informações. A população di- Elas criam a oportunidade de acrescentar alguma co-
ficilmente tem acesso às informações relativas a esse isa que realmente acabou fahando na nossa exposi-
assunto. Eu mesmo confesso que tenho uma série de ção, tendo em vista a quantidade de informação que
dúvidas e de dificuldades em compreender todo esse precisávamos passar.
esquema que foi passado há pouco pelo senhores. Como divulgar para os usuários os compromis-

Gostaria de fazer algumas perguntas que consi- sos assumidos pelas empresas de telecomunicação,
dero fundamentais. para que eles saibam como agir? Primeiro, quais são

os direitos dos usuários e como fazer para cobrar es-
Achei interessantes os contratos 'que são cele- ses direitos? Em novembro de 1998, antes de a Ana-

brados entre a Anatel e as empresas que exploram tel fazer um ano de vida, preocupados com isso, cria.
especialmente o setor de telefonia. V. sa nos passou mos uma ferramenta, que foi esta cartilha: Telefones
uma série de obrigações contratuais que são compro- para Todos. Fizemos, se não me engano, cerca de
missos dessas empresas. Parece-me também que 600 mil cartilhas e distribuímos para todas as 5.500
esses compromissos são os mínimos direitos que o prefeituras brasileiras, para os setenta e poucos mil
cidadão brasileiro tem. vereadores brasileiros, para todos os deputados esta-

Foram citados o prazo da instalação do telefone duais, deputados federais, governadores e senado-
e o fato de que em cada local tem de se estabelecer res. Até hoje ainda temos algumas poucas cartilhas
uma empresa, entre outros. Gostaria, se possível, que eventualmente damos a alguém. Posso mandar
que V. sa reproduzisse novamente essas informa- entregar uma em seu gabinete.
ções, porque não consegui' anotar todas elas. Pare- A cartilha foi feita exatamente para divulgar, de
ce-me que a melhor forma de se garantir que haja fis- uma maneira extremamente simples, porque atingiria
calização é dar à população conhecimento dos seus as prefeituras dos mais longínqüos rincões do Brasil,
direitos. Estamos falando de telecomunicações no quais são os direitos do cidadão. Nela há explicações
País, e o usuário não tem acesso à informação sobre para cada um dos principais direitos, que são as obri-
os direitos que possui. gações das empresas. Ela é colorida, alegre e bem

Na minha opinião, precisa haver uma forma de simples. Fala dos direitos do cidadão no que diz res-
facilitar que a população saiba dos seus direitos, onde peito a telefones públicos, a telefones fixos, a prazo
reclamá-los e como participar da fiscalização, se é de atendimento etc. Trata também da questão dos de-
que pode fazer isso. Se acontecer um fato desagradá- ficientes, a que me referi. E no final, na última página,
vel com relação a determinado usuário, como ele vai explica de que forma o cidadão deve atuar para tirar
reclamar? Que espaço tem para isso? Quem deve dúvidas e esclarecer qualquer ponto. E temos divul-
procurar para fazer a sua reclamação diante do pro- gado bem essa cartilha. Possuímos um centro de .
blema e ser atendido? atendimento gratuito que atende a ligações de qual

quer lugar do Brasil. Por meio desse serviço, presta-
Gostaria também de ser informado sobre o per- mos todos os esclarecimentos. Além disso, todas es-

centual de reajuste de tarifas de telefones fixos e celu- sas informações _ neste caso atingirá outro público _
lares depois das privatizações. podem ser encontrada na Internet, no site da Anatel.

Outra pergunta, Or. Navarro: V. sa mencionou que Os grandes parceiros da Anatel nesse processo
o processo de privatizações rendeu ao País uma de- de fiscalização são os Ifderes políticos municipais,
terminada entrada de recursos e de investimentos de tanto prefeitos como vereadores, que estão na comu-
capital estrangeiro. Nesse processo, foi investido di- nidade e que sabem, de uma maneira muito correta e
nheiro público? Em especial, desejo saber se as em- própria, conhecer as demandas diurnas da socieda-
presas que disputaram esses setores de mercado fo- de. Então, criamos esse canal. Temos enviado insis-
ram beneficiadas, por exemplo, com recursos do tentemente aos prefeitos correspondência solicitan-
BNDES. Que valor foi esse? Essa dívida já está quita- do-lhes que cadastrem pequenas localidades que
da? Há quantos anos? Enfim, caso a resposta seja pc- não aparecem nos registros estatísticos do IBGE, que
sitiva, gostaria de ter essas informações detalhadas. cadastra apenas as cidades e as vilas. Queremos que

Muito obrigado. sejam cadastrados povoados, aldeias indígenas, as-
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sentamentos, enfim, que tudo que há numa determi- de 7,99% no serviço local, 6,5% no serviço a longa
nada municipalidade seja informado. distância nacional e 1,5%, salvo engano, no serviço

Em 1998, institulmos uma sistemática que visa internacional. Dessa forma, a média foi abaixo de 6%.
obter o número de hospitais, postos de saúde e esco- No ano passado, tivemos um reajuste que atingiu em
las das diferentes localidade, bem como saber se 14,11%, salvo engano, o serviço local, que foi exata-
possuem ou não teléfone. Para nossa tristeza, até mente o IGP; o serviço a longa distância nacional, em
hoje não conseguimos cobrir 50% dos municípios 11 %; e o serviço a longa distância internacional, em
brasileiros. No final do ano passado houve eleição cerca de 6%. A média foi de 10,5%. Esses foram os
para prefeito, e reiteramos o pedido para os novos únicos reajustes que ocorreram depois do perlodo de
prefeitos. Algumas prefeituras estão percorrendo o privatização. Acumulados, em média, esses reajustes
caminho, mas infelizmente nem todas calram nas são inferiores a 20%.
mão.s de um~ pessoa at~enta para a im~ortância de_s- No processo de privatização houve recurso pú-
sas Informaçoes. Elas sa? fundamentais, porque na? blico. Vou prestar as informações, mas antes quero di-
temos nenhum compromisso de ~assá-I~s nec~ssa~l- zer que a Anatel, em si, como instituição, não partici-
ame.nte para _as empresas. ~Ias e que tem d~ Ir a!ras pou diretamente do processo de privatização. Ela foi
das I~formaço_es para cumpn~em as suas obngaçoes. instituída em 1997 para ser o órgão regulador.
Jamais poderao alegar que nao atenderam a uma de- .. .
terminada localidade porque não tinham conheci- Ate abril de 1998, maIs ou menos, desenvolve-
mento dela, uma vez que não estava cadastrada pelo mos.um !rabalho conjun~o com o M~nistério das Co-
IBGE. Isso não é problema do IBGE. As empresas é mumcaç~es e a Tele.bras.. Em mala daquele an~J
que têm de ir buscar as informações. quando la se estava discutindo a modelagem da pn-

Geralmente, no final do ano, fazemos campa- vatizaç~~~ conversei c~m o Mi~istro e disse: ."Na mi-
nha de divulgação na mídia mostrando os direitos do nha OplnlaO, a Anatel nao devena estar envolVida nes-
cidadão, abrangendo todas as localidades. No ano se processo, porqu~ se trata de uma ~enda que o
passado, fizemos numa localidade do Estado do don? da ~mpres~ vaI fazer p.ara quem qUiser comprar.
Amazonas, com o Deputado Sílas. Esqueci o nome da A mIm nao cabe Julgar, avaliar o~ conhecer esse pro-
localidade. V. ExB se lembra dele? cesso, da mesma forma como nao me cabe conhecer

. O SR. DEPUTADO SILAS CÂMARA _ (Inter- o proc~sso de ve,!1d~, por exemplo, d~ uma empresa
. venção inaudlvel.) q~e ha em U~erlandla, a CTBC~ q~e e uma empresa

O SR. RENATO NAVARRO GUERREIRO _ Não pnvada. Iss? e problema dos aCionistas. Então, deve-
me recordo do nome da localidade. Nós colocamos mos, a partir ~e agora, romper. E~a Anatel deve pas-
um fndio falando ao telefone, público. Fizemos este sar a atuar unicamente com? ó~gao_r~?Ulador, acom-
ano um filme no Pantanal com um boiadeiro usando panhando o processo de pnvatlzaçao .
um telefone celular e falando dos seus direitos. No Como sabemos, no processo de privatízação a
ano passado, usamos um carroceiro. Então, temos maior parte das empresas foi adquirida por grupos
procurado divulgar. E junto com isso divulgamos o te- estrangeiros. Eacho que todos nós, de alguma forma,
lefone da Agência. sabemos que há uma participação da Bndespar,

Estamos trabalhando este ano para fazer uma como acionista da TeJemar. Ela participou do proces-
divulgação maciça em rádio. Até porque temos uma 50. A Telemar foi adquirida, salvo engano, por 3,5 bi-
série de compromissos e não podemos usar apenas Ihões de reais à época. Foi esse o valor pago pelos
a televisão. A partir de agosto faremos uma divulga- que compraram a Telemar da Telebrás. E o BNDES
ção maciça sobre os direitos do cidadão em todas as entra com uma participação de 25% do capital da em-
rádios do Brasil, para que todos conheçam esses di- presa, ou seja, é acionista nesse negócio, tendo direi-
reitos. E isso não é nenhum favor que a empresa está to a voto, a participação no conselho. É um agente de
fazendo, é obrigação. participação financeira. Diretamente é a única partid-

Com relação aos percentuais de reajuste que pação que conheço do Estado.
ocorreram, antes da privatização, o último reajuste É possível que o BNDES, como banco, tenha fi-
dado às empresas de telecomunicações foi em abril nanciado uma série de indústrias de equipamento
de 1997, quando fizemos uma segunda etapa do re- que vieram para o Brasil, a partir daquele momento, e,
balanceamento das tarifas. Depois, só fomos ter rea- talvez, até projetos de outras empresas, mas aí como
juste em junho de 1999 - dois anos e dois meses um agente de financiamento. Essa questão eu não
após, aproximadamente. O reajuste nessa época foi saberia responder.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington Dias)
- A Df"l Flávia tem alguma questão a acrescentar?

A SR8 FLÁVIA LEFEVRE - Com relação ao re
ajuste, quero reforçar o argumento de que, se a média
das tarifas dos consumidores residenciais caiu dentro
dessa cesta, têm-se, por exemplo, assinaturas. E o Dr.
Navarro Guerreiro mencionou que elas hoje, oficial
mente, são baixas. Só que o consumidor paga isso de
uma só vez, e a assinatura residencial é paga todo
mês. Por exemplo, houve um grande impacto da alta
dos preços da assinatura residencial no consumidor.
Para se ter uma idéia, de 1996 até agora, subiu em
quase 3.000%, e isso depois do Real, quando ossa
(ários tiveram reajustes com índice muito baixo e au
mentou o número de desemprego.

Para se ter uma idéia, em São Paulo foi ampla
mente noticiado - e a própria Telefônica confirmou
que existem linhas sobrando em determinados locais,
como em Itaquera e em bairros muito simples, em que
o pessoal inicialmente aderiu com muita voracidade.
Na verdade, houve uma demanda muito grande por
telefone, porque a assinatura era bastante baixa. Em
seguida, todos perderam a linha. Nos bairros próxi
mos, onde foram chegando essas linhas, as pessoas
não as compram.

Esclareço também que nos pleitos do Idec, na
Justiça, não nos insurgimos contra o IGP-DI, mas úni
ca e exclusivamente contra o fato de os serviços que
são básicos, inclusive são assim chamados, pois
compõem o plano básico dentro do contrato de con
cessão, haverem ficado submetidos não só à aplica
ção do IGP-DI- ao nosso modo de ver já é um índice
que remunera bem as empresas, como foi explicado
aqui pelo Dr. Navarro Guerreiro -, mas a 9% a mais.

Se fizermos uma projeção disso até 2005 e se
as empresas vierem aplicando esses 9%, podere
mos ter um aumento efetivo sobre esses itens de
quase 83%. Se considerarmos que o que está pre
visto em termos de diminuição dos preços, nesse
mesmo período, é 4% ou 5%, formalmente, a não ser
que as empresas, por livre e espontânea vontade, ba
ixem os seus preços nesse segmento de mercado, o
que obteremos até 2005 será um aumento real no
preço de planos básicos. Pela própria regulamenta
ção esses planos básicos são considerados serviço
público essencial.

Então, insurgimo-nos contra esses 9%, princi
palmente porque nessa faixa de serviços não existe
competição na verdade. É indiscutível que a diminui
ção de preços nessa faixa de mercado termina fican
do suportada por esses itens do plano básico, ainda
que, em outras faixas, como longa distância nacional

ou internacional para o mercado corporativo, exista
uma acirrada competição.

Quero comentar também sobre a compensação
a que o Dr. Navarro Guerreiro se referiu. Para que o se
tor avance é necessário que haja compensações. Mas
não entendemos por que essa compensação tem de
acontecer justamente com os itens do plano básico,
em que o mercado ainda atua em regime de monopó
lio. Achamos que essas compensações poderiam
acontecer com outros setores do mercado, não com o
serviço que é considerado público e essencial.

Um outro aspecto a que fizeram referência diz
respeito aos direitos. No contrato de concessão está
previsto que as empresas devem formular contrato de
adesão para distribuir aos seus clientes. E esses con
tratos deveriam ser homologados pela Anatel. Infeliz
mente, o consumidor, até hoje, não tem contrato assi
nado individualmente com as empresas. O contrato é
um instrumentó importante de conhecimento de direi
tos e obrigações.

O Idec também tem uma cartilha, que distribui
dentro dos seus limites, pois não temos dinheiro para
fazer um número muito grande. Mas ela também está
na Internet. Fazemos a distribuição usando as entida
des de defesa do consumidor, que compõem o Fórum
Nacional, presidido pela Sra. Marilena Lazzarini, Co
ordenadora Executiva do Idec. Temos feito ampla dis
tribuição e disponibilizamos uma cópia para as enti
dades que querem a forma da cartilha, a fim de que
todos a reproduzam, pois não existe direito autoral
em. relação a esse material. De qualquer maneira,
achamos muito importante que se estimule essa di
vulgação. Assim como as empresas de energia elétri
ca têm prazo, determinado pela Aneel, para entregar
os contratos com seus consumidores, isso também
deveria ser feito, porque facilita a defesa dos direitos e
o conhecimento das obrigações.

Por último, quero dizer que, infelizmente, os es
critórios regionais não atuam junto aos Procon. Fize
mos um seminário com a presença de representantes
de Procon de vários Estados do Brasil, assim como
de outras entidades de defesa do consumidor, e a re
clamação generalizada foi no sentido de que hoje os
Procon se transformaram em balcão de reclamação
das empresas de telefonia. .

Então, as reclamações se dão da seguinte for
ma: criou-se uma agência reguladora para - espera
va-se que fosse assim - resolver todos esses proble
mas, mas na verdade eles terminam sendo resolvidos
individualmente, de forma muito onerosa para o con
sumidor, que às vezes faz reclamações por R$5,OO ou
R$2,OO. O problema poderia ser resolvido de forma
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coletiva, por exemplo, através de uma determinação cartilha, ou através do próprio telefone pode haver
da Anatel. Mas, infelizmente, os escritórios regionais uma mensagem. Vemos muita propaganda na televi-
não têm atuado junto aos balcões do Procon. são para que os usuários liguem para o número 21 e

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington tal. Poderia haver uma propaganda para que o povo
Dias) - Com a palavra o autor do projeto; soubesse quais são os seus direitos.

O SR. DEPUTADO WALDOMIRO BARANCELLI Vou concluir, Sr. Presidente. Deixei de fazer uma
FIORAVANTE - Gostaria de utilizar o meu direito de pergunta interessante sobre o lucro das empresas
réplica, rapidamente. Ouvi, Dr. Renato Guerreiro, V. sa q~e ~stão op~rando n~ s~tor de telecomunicações
mencionar - até anotei, mas fiquei com dúvidas - que pnvatlza~o. Ha alguma Idéia sobre o montante do lu-
a cada 500 metros deve haver um telefone público. cro que tiveram e como es~á s~ndo a ~emessa desses
Isso é verdadeiro? lucros? Já me dou por satIsfeito. Quero agradecer ao

O SR. RENATO NAVARRO GUERREIRO - Hoje, expositor. .
Deputado, para as localidades em que há serviço te- . O SR. ~RESIDENTE· (Dep~ado Welllngt~n
lefônico local, a distância não é de 500 metros. A de- Dias) - Sr. Presidente, Renato GuerreIro, para concluir.
terminação é no sentido de que um cidadão não pre- O SR. RENATO NAVARRO GUERREIRO - De-
cise se deslocar mais de 800 metros para encontrar putado, não tenho esse número sobre os lucros. Na
um telefone. Portanto, hoje a distância é de 800 me- realidade, é ~ma informação que não trouxe. Deve es-
tros; 500 metros é a meta para o fim do ano. Isso signi- tar até publicada nos balanços, mas o contrato de
fica que, numa avenida reta, um telefone público deve conces~o não prevê nenhum tipo de acompanha-
estar distante do outro, no máximo, 1.600 metros, por- mento direto sobre esse resultado.
que alguém que aí esteja terá de andar no máximo O acompanhamento sobre a questão do lucro é
800 metros para encontrar um telefone público. indireto, feito no bojo da reavaliação eventual da

O SR. DEPUTADO WALDOMIRO BARANCELLI questão tarifária, mas posso informar que depende
FIORAVENTE - Mas isso não existe no Brasil. da situação. Atualmente temos empresas de telefonia

O SR. RENATO NAVARRO GUERREIRO _ Sim fixa que estão ~presentan~o algum tipo de lucro e ou-
rt ' tras de telefonra celular cUJo lucro é um pouco menor,

com ce eza. em razão de recentes investimentos, especialmente
OSR. DEPUTADO WALDOMIRO B~RANCELlI as empresas da Banda B, as quais, sob o ponto de

FIORAV~~ - Tem~s de fazer uma caminhada para vista contábil, têm até apresentado prejuízo, porque
ver. Eu fiquei Impressionado. passaram recentemente por um pico muito grande de

O SR. RENATO NAVARRO GUERREIRO - É fá- investimentos, o q'ue gera um custo e uma despesa fi-
cil verificar. Hoje os telefones públicos têm de estar a nanceira muito elevados. Mas o acompanhamento
800 metros de distância medida sobre as ruas, não de dos balanços é feito, e estes são utilizados na discus-
distância entre dois telefones. Isso ocorre sobre as são com a empresa quanto aos aspectos econômicos
vias de deslocamento; ou seja, um cidadão que não do contrato de concessão.
pode deslocar-se mais de 800 metros. A partir de de- Concordo com V. Exa quanto à necessidade de
zembro deste ano essa.distância será de 500 metros; se massificar essas informações, mas não podemos
portanto, um telefone distante 1.000 metros do outro. esperar pelas empresas, porque elas não farão isso.
A partir de 2003, a distância cairá para 300 metros; Nós é que temos de fazer. Daí por que estamos bus-
portanto, um telefone a 600 metros do outro. cando os veículos de comunicação, como o rádio,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington pois são instrumentos fortes para essa massificação
Dias) - V. Exa arranjou uma maneira de o Deputado das informações sobre os direitos dos usuários.
Fioravante fazer muito cooper, a fim de medir essa O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
distância. Dias) - Gostaria de pedir ao Deputado Marcos de Je-

O SR. DEPUTADO WALDOMIRO BARANCELLI sus que assuma temporariamente esta Presidência.
FIORAVANTE - Eu, pessoalmente, desconhecia os Antes, porém, passo a palavra ao Deputado Silas Câ-
direitos que um usuário tem sobre o seu aparelho de mara, para que S. Exa faça a primeira pergunta.
telefone. Acho que isso tem de ser massificado. Não O SR. DEPUTADO SILAS CÂMARA - Sr. Pre-
adianta a cartilha chegar às mãos de um deputado ou sidente, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar
vereador. Ela tem de chegar às mãos do usuário. esta Comissão por esta feliz iniciativa de poder pro-
Deve haver algum mecanismo. A Anatel possui os en- porcionar à população brasileira um debate que, com
dereços e pode obrigar as empresas a enviarem essa certeza, irá enriquecer seu conhecimento sobre os di-
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reitos que ela tem. Percebo que a TV. Câmara está talecimento muito grande na comunicação regional -
transmitindo esta audiência pública. Ela tem sido um televisões, rádios etc. Nem sempre a TV. Globo chega
instrumento muito importante para formar a consciên- a um município, como os que citei, porque são muito
cia da população brasileira. pequenos, têm de 7 a 8 mil habitantes, e não há ne-

Sr. Presidente Renato Guerreiro, gostaria de ini- nhum interesse das grandes redes, a não ser que o si-
ciar minha indagação por tentar conseguir - não por. nal chegue pelo sistema de satélite. Mas as emisso-
insistência, mas por achar que temos a obrigação de ras regionais chegam àqueles municípios, porque es-
prestar contas à população que nos elegeu - uma in- tão lá com o propósito maior de levar informação, e
formação. Esta já é a terceira audiência públicacom o até mesmo pelo interesse dos Governos Estaduais
objetivo de discutir alguns problemas referentes a em instalar ali pequenas repetidoras, a fim de levarem
esse processo de privatização das telecomunicações informação mais efetivamente à população.
no Brasil, mas ainda não temos todas as informações Então, um problema que realmente tem de se
sobre os serviços de telefonia fixa, com ênfase para o combatido é a falta de divulgação dos direitos e deve-
telefone residencial, principalmente em relação às res dos usuários, até mesmo quanto à possibilidade
metas a serem atingidas. Há uma dúvida, Sr. Presi- de se conseguir um telefone residencial sem se ter
dente, que não me deixa em paz, que é justamente o dúvidas sobre o valor a ser pago pelo serviço. Hoje,
critério utilizado para que as empresas atinjam esses muita gente não sabe se poderá ou não pagar a conta
objetivos. de telefone. Sabe que pode pagar a inscrição, mas

V. sa apresentou alguns números que mostram não tem consciência se verdadeiramente vai poder
que as expectativas estão acima das desejadas, mas continuar pagando as contas, inclusive porque as em-
vou lhe passar uma informação: os Municípios de Ja- presas de telecomunicações registram o nome do
purá, Juruá, Beruri, Canutama, Itamarati, Santa Isabel usuário inadimplente no Serasa e inviabilizam a vida
do Rio Negro, Guajará e Ipixuna, todos do Estado do do cidadão, imediatamente após não haver pago a
Amazonas, com população acima de 8 mil habitantes, conta. Portanto, não se alcança o objetivo, que é dotar
ainda não dispõem de telefones residenciais, e já esta- as residências de um instrumento que não é de luxo,
mos partindo para o terceiro ano das privatizações. mas de primeira necessidade: o telefone fixo.

Além dessa informação que estou dando, Sr. Sr. Presidente Navarro, também gostaria de di-
Presidente Navarro, pois acho que V. sa poderá falar zer que é interessante esse problema do sistema de
alguma coisa sobre esse problema, vejo que há tam- telefonia celular. A desproporcionalidade entre a des-
bém dificuldades na divulgação das informações que pesa de quem tem uma linha de celular e paga sua
geram consciência sobre direitos e obrigações das conta mês a mês e de quem utiliza o cartão telefônico
empresas de telecomunicações em relação aos seus é verdadeiramente absurda. E ar está um instrumento
clientes - até mesmo em relação àquelas pessoas que, sob meu ponto de vista, também é atingido pela
que nem são clientes ainda, mas que desejam adqui- falta de informação. A pessoa, com medo de não ter
rir um telefone e não o fazem por medo. como pagar o telefone celular no final do mês, termina

Um exemplo disso talvez ocorra na área citada pagando duas ou três vezes o valor da conta que real-
pela D~ Flávia, em quê há disponibilidade de linhas mente pagaria. Ela prefere ter um telefone que utiliza
telefônicas, pois as pessoas que desejam adquirir um cartão, porque só irá telefonar quando tiver dinheiro,
telefone têm medo, porque não sabem o que vai pois tem medo de não poder pagar uma conta eleva-
acontecer amanhã, em razão dessa indefinição que da no final do mês - e, ainda, de ter de pagá-Ia para
existe quanto às regras, que podem até ser claras, só depois questioná-Ia.
mas não são ainda amarradas por um contrato, con- A D~ Flávia abordou o problema da reclama-
forme foi dito pela própria D~ Flávia. ção, que é realmente sério no Brasil, pois as empre-

A regionalização da informação é o mais impor- sas de telecomunicação desativaram a maioria dos
tante. O Governo Federal peca nesse aspecto, pois seus balcões de reclamação e transferiram para os
investe muito nos Municípios brasileiros, mas essas Procon todas as reclamações que poderiam eventu-
informações não chegam ao conhecimento da popu- almente acontecer antes do pagamento de uma conta
lação, porque a comunicação e a divulgação sempre telefônica. Hoje a regra é a seguinte: a pessoa paga
são feitas através dos veículos de massa, das gran- primeiro e depois reclama.
des redes nacionais. O Governo se esquece de que, Ora, se não disponho do dinheiro para pagar,
no Brasil, em razão da abertura no setor de telecomu- perco qualquer direito de acesso ao serviço, inclusive
nicações, em diversos aspectos, observa-se um for- o direito à minha integridade moral, como cidadão
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correto, pois não vou poder pagar a conta e terei meu Ihido para os cofres da Anatel ou estão sub judice,
nome inscrito no cadastro do Serasa ou dos cartórios, em grau de recurso, etc.
inviabilizando totalmente a minha vida. No meu entendimento, Sr. Presidente, o que é

Então, o problema da inexistência dos balcões realmente punição é o pagamento. Quando o paga-
de atendimento e·de um serviço de qualidade presta- mento foi efetuado, houve punição. Enquanto não pa-
do peJas empresas de telecomunicações nas cidades gou, não foi punida. Por quê? Porque essas empresas
brasileiras em que têm escritório é um problema sério. têm um quadro jurídico competente, grande, forte, e
A Telemar, por exemplo, centralizou tudo em Fortale- brigam com o Governo constantemente. Esses recur-
za, através de um número oaoo ou de outro qualquer, 50S não se tornam fator decisivo no investimento de
mas hoje, para se conseguir fazer uma reclamação, é algo, inclusive na fiscalização, para que tenhamos
quase impossível. melhor eficiência do serviço.

Se a Anatel realizar uma pesquisa entre as pes- Outra questão que quero apresentar, que consi-
soas que utilizam a telefonia celular, vai ficar profun- dera extremamente prejudicial para o serviço, é justa-
damente admirada ao saber como se dá o acesso ao mente não podermos, por meio da Anatel, ter acesso
serviço de reclamações. E, ainda, se não houver o pa- a decisões de implantação do sistema nos municípi-
gamento adiantado, não se pode reclamar. os, nas comunidades, Sr. Presidente. Hoje mesmo eu

No meu modo de entender, esse é um serviço estava conversando com o Presidente da Comissão
que deve ser modificado, Sr. Presidente, porque dá a de Ciência, Tecnologia e Informática desta Casa e S.
entender que só as empresas têm direito a tudo, en- Exa me dizia que recebera o telefonema de um prefei-
quanto o cliente, o usuário, não tem direito a absoluta- to da sua base política no Maranhão. Esse prefeito di-
mente nada. Ele paga para poder reclamar. Trata-se zia o seguinte: "A empresa está aqui e vai instalar seis
de algo meio complicado. telefones na rodoviária. Não vou deixar instalá-los,

Quero também dizer para o senhor - e neste porque entendo que esses telefones devem ser insta-
ponto a D,.a Flávia expôs o tema de forma muito inte- lados em outros ende.reços". Não significa que isso
ressante - que com essa compensação na cesta de não vá ocorrer no futuro, Sr. Presidente. Estou dizen-
serviços que as empresas de telecomunicações nos do que neste momento as empresas de telecomuni-
prestam, para haver um equilíbrio, elas deixam as cações no Brasil escolhem os lugares para implantar
pessoas um pouco atordoadas, porque, como ela dis- os seus telefones, onde haja facilidade na instalação,
se, diminui-se o que se paga uma vez e aumenta-se o menor custo, instalando quantidades às vezes desne-
que se paga sempre. cessárias, cumprindo metas não homologadas pela

Quanto aos lucros das empresas de telecomuni- Anatel para este momento, para que dê o número que
cações, creio que o meu colega Marcos de Jesus vai parece "excepcional", entre aspas. Contudo, operaci-
falar sobre isso, pois já vi alguns números bastante in- onalmente, não é excepcional.
teressantes aqui. Eles mostram o que não é interes- Concordo com o senhor no seguinte ponto. lá
sante para o cidadão e o que é interessante para as em Manaus, hoje, por exemplo, fico assustado com a
empresas operadoras, fazendo alterações de forma a quantidade de telefones públicos instalados no centro
movimentar para elas o melhor resultado. Quem per- da cidade, nas vias mais acessíveis, onde a rede já
de nesse aspecto também é o usuário. existia. Entretanto, onde não existia absolutamente

Por último, até porque o meu tempo está pas- nada, onde o investimento verdadeiramente deveria
sando, digo que o Governo Federal anuncia o investi- acontecer, não houve instalação. Concordo com o
mento milionário, por meio do Fust, na implantação meu amigo: em alguns lugares, isso não está ocorren-
de laboratórios de informática em todo o Brasil, nas do. Dou-lhe o exemplo, conforme mencionei, dos mu-
escolas públicas, etc. A Anatel fiscaliza como se os nicípios com mais de 9 mil habitantes que não têm te-
implanta. Ela já teve, por exemplo, cerca de 30 mi- lefone ainda nas residências. Tivemos um crescimen-
Ihões em multas - o senhor mesmo apresentou esses to excepcional. Passamos de 3 milhões da meta e te-
números - aplicadas a empresas que não foram efici- mos aqui no Amazonas, por exemplo, dez municípios
entes em alguns serviços, no âmbito contratual, em em que não há um telefone em uma residência.
relação à Anatel e aos usuários. Gostaria que o se- Sr. Presidente, nesta audiência pública, paro
nhor respondesse, para que pudéssemos ter uma neste ponto, mas gostaria de sugerir que, se for pos-
idéia, quantas foram as punições aplicadas durante sível, ao final, V. ExB seja complacente com os já ins-
esses três anos pela Anatel, quanto recurso isso ge- critos que anotaram alguns pontos no decorrer da au-
rou e se o dinheiro gerado por essas multas foi reco- diência, para que pudessem voltar aos questiona-
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mentos. Acho que isso seria interessante porque enri- oferecido. As pessoas me diziam que, quando se fazia
queceria o debate. o contrato, ganhava-se tantos minutos gratuitos. Con-

Neste particular, citei muito o nome do Presi- tudo, se se fez o contrato para gastar 200 reais por
dente da Anatel, mas eu gostaria de ouvir as duas mês, deve-se gastar 200 reais. Se se desligar o telefo-
partes, até porque, no meu modo de pensar, repre- ne, paga-se 200 reais. Fiz o contrato. No primeiro
senta aqui de certa forma também o povo a DrB Flávia mês, deixei de usar o telefone que eu estava usando
Lefevre, Coordenadora do Idec. normalmente e passei a usar o da SCP. Realmente,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington caiu 50%. Depois, ganhava no outro. No mês se~uin-
Dias) - Vamos seguir a ordem. Aofinal, vamos analisar te, ele B:umentou 60%. Portan~o, o contrato que fiz de
a sugestão de acordo com o andamento da sessão. 200 reais para pagar todos mes passou para 750 rea-

Passo
' a p I O t d M I SI' is. O que fiz? Desliguei os dois telefones, coloquei-osa avra ao epu a o anoe a vlano . . ..

p la ordem ' na gaveta e deIxei-OS guardados por 30 dias. Paguei a
e . conta. Então, chegou a conta de 796 reais novamen-

O SR. DEPUTADO MANOEL SALVIANO - Sr. te dos dois telefones: um de 796 reais e o outro de se-
Presi~ente.' sugiro, se for possível, que todas as pes- is~entos e pouco. Eles estavam desligados! Eu s6 ti-
soas InSCritas façam as .pe.rguntas, po~que algumas nha que pagar 250 reais! Foi uma dificuldade para
perguntas podem ser cOln~ldentes. Fan~mos as p~r- chegar à Direção da SCP, para reclamar, e como de-
guntas em bloco, que senam r~spondldas tambem putado! Fiz isso de propósito, para tirar dúvida das
em bloco, porque a Ordem do Dia já começou. reclamações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington Houve um outro detalhe: tive que pagar uma
Dias) - Com certeza, creio que isso é possível. multa absurda, porque estava cancelando o contrato

Passo a palavra ao Deputado Marcos de Jesus, com uma prestadora de serviço que não me estava
para que faça a sua pergunta no tempo de três minutos. satisfazendo. Eu era obrigado a ficar durante um ano

O SR. DEPUTADO MARCOS DE JESUS - Sr. pagando oitenta e poucos reais de assinatura e era
Presidente, SrBs e Srs. Deputados, Dr. Renato Guer- obrigado a gastar e a pagar. Se eu fosse rescindir um
reiro, quando se falava de telefonia pública, recorda- contrato, eu teria que pagar uma multa. Isso é um as-
va-me de que há um povoado chamado Chã Sapé, salto! Isso é um absurdo! Se eu não estou satisfeito
em Pernambuco, com mais de 1.200 habitantes. Lá com o contrato, sou obrigado a ficar com ele, ou seja,
não há telefone público. Quando se pede a instalação empurram-no goela abaixo. Fiz isso de propósito,
de um telefone público - e vou citar o exemplo da ci- para que eu pudesse sentir na pele o problema e falar
dade de Tabajara, que tem mais de 2.500 habitantes com mais propriedade acerca dele.
-, é uma dificuldade. Até hoje ninguém deu resposta. Precisei de oito dias para conseguir falar com o
Faz-se a solicitação para que se instale um telefone Diretor. Mandei o meu secretário ao local. Eles queri-
público, até porque a quantidade de pessoas o justifi- am cobrar-me multa. Eu lhes disse: 'Vocês não estão
ca, mas até hoje não houve resposta. Isso é terrível, doidos". No começo, havia um plantei de cachorros
porque é importante que a comunidade seja servida doidos para me cobrar essa multa, mas eles resolve-
por esse serviço. Portanto, essa é a situação da tele- ram perdoá-Ia.
fonia pública no Brasil, não só em Chã Sapé. Agora, pergunto: e o pobre, as pessoas da clas-

Andamos por diversos municípios. Inclusive por se humilde que fizeram comodato para pagar 50 reais
áreas perto do centro da cidade anda-se quase um ou 60 reais por mês, como fica a situação desse povo,
quilômetro para encontrar um telefone. Quanto aos te- conforme questionou o companheiro Deputado Silas
lefones públicos que estão danificados ou com algum Câmara? Eles não têm acesso a advogados, para co-
defeito, há a maior dificuldade para consertá-los. Rece- locar a questão na Justiça, para ganhar uma questão,
bo uma quantidade incrível de fax, de e~mails, de car- até porque os Procon estão recebendo uma quantida-
tas, que relatam essa dificuldade em Pernambuco. de incrível de reclamações.

Antes de falar sobre o telefone pré-pago, vou ci- Portanto, quero saber quais são as penalidades.
tar um fato que aconteceu comigo. Fiz algo de prop6- Falou-se sobre as multas. Elas realmente foram pa-
sito, apenas para tirar uma dúvida, diante de tantas gas? ~ necessário que se tome uma providência.
reclamações que recebi, inclusive por cartas, dos ele- Com relação à cartilha, considero a idéia ótima.
itores de Pernambuco: é o caso dotelefone adquirido Não a recebi, mas creio que deve ter havido uma·falha
por meio de um contrato de comodato. Fiz um contra- na entrega. Contudo, pelo que estou vendo, a maioria
to de comodato de dois telefones pela BCP, que me foi dos nossos companheiros a receberam. Faço ques-
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tão de recebê-Ia. Acho que, diante do lucro, de- está confiando em nós para pisar no gogó deles e rei·
ver-se-ia dar uma cartilha dessas a cada consumidor, vindicar os seus direitos.
deixar uma na casa de cada consumidor, a fim de que O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
ficasse inteirado dos seus direitos. Dias) - V. EXS terá que ligar para o oaoo para saber o

Há um outro detalhe: a solicitação de telefonia seu número.
fixa. O que está acontecendo em Pernambuco? Não Passo a palavra para o Deputado Mário Assad
sei se o mesmo acontece em outros estados. Solici- Júnior. Em seguida, fecharemos o bloco. Faltam três
ta-se um telefone, paga-se tudo o que é necessário e, inscritos.
então, passam-se cinco, seis, oito meses para que se O SR. DEPUTADO MÁRIO ASSAD JÚNIOR _
instale o telefone. O que a prestadora de serviço da Sr. Presidente, Dr. Renato Guerreiro, DrB Flávia, SrBs
Telemar diz? "A caixa está com problema. Já não se e Srs. Deputados, em primeiro lugar, vou fazer uma
pode mais instalar, porque há problema na caixa". O breve pergunta ao Dr. Guerreiro. .
que descobri? Que as pessoas que dão algo por fora
para essas prestadoras de serviço conseguem arru- Estou enganado ou, amanhã, V. sa voltará a
mar de imediato um local na caixa para instalar o tele- esta Casa para debater na Comissão de Ciência e
fone. Esse é outro tipo de denúncia que recebo sem- Tecnologia? (Pausa.)
pre em meu gabinete. Podemos até pedir uma linha V. sa voltará a esta Casa.
telefônica ao mesmo tempo; contudo, se ele der algo Isso, aliás, demonstra, Dr. Guerreiro, que V. sa
para a prestadora de serviço que foi contratada pela não se tem furtado nunca de participar dos debates.
Telemar, ela imediatamente arranjará um local na cai- Eu mesmo já participei várias vezes de debates com
xa para instalar o telefone dele. É outro fato que está V. sa e me permito fazer esse registro, porque, lamen-
acontecendo, verdadeiramente absurdo! tavelmente, alguns outros órgãos não nos deram

Realmente, o serviço foi muito barato: caiu para essa satisfação.
50 reais. Contudo, pergunto: e as milhares de pesso- Dr. Guerreiro, gostaria de oúvir novamente sua
as que vão adquirir um telefone e vão pagar SO reais? impressão a respeito de um assunto sobre o qual já lhe
Isso deu um retorno incrível para a prestadora. Soube indaguei em outra oportunidade. Sabemos que uma
que foram mais de SOO%. Não tenho os dados oficiais, premissa básica na privatização das telecomunica-
mas vou consegui-los. Houve um aumento de mais de ções no Brasil foi a competição. V. sa iniciou sua expo-
SOO% no lucro das empresas que vendem o serviço sição pronunciando a palavra "competição". Outra pre-
de telefonia. missa seria a satisfação dos usuários com a qualidade

Para encerrar - tenho outras perguntas, mas do serviço e com seu custo. Dr. Guerreiro, eu, que ando
quero dar oportunidade para meus companheiros -, boa parte de Minas Gerais, nunca falei em aparelho te-
digo que o serviço prestado por essas companhias lefônico da Vésper, empresa autorizada da Telemar
são péssimos. Não posso esquecer de dizer isto: tro- em meu Estado, ou seja, empresa espelho.
caram o número do telefone do meu escritório sem Sabendo que a competição é uma premissa fun-
me comunicar. Que coisa incrível! Nem me disseram damental- a não ser que eu esteja enganado, que as
nada! Eu estava ligando, mas não conseguia falar empresas autorizadas não estejam se expandindo da
com o meu escritório! Vim saber depois que haviam forma como deveriam -, entendendo que, até o mo·
trocado o número do meu telefone sem me comuni- mento, na telefonia fixa, ainda não estamos tendo
caro Isso é um absurdo! Isso é um desrespeito! Se- competição, exceto em algum serviço de grandes em-
quer houve uma comunicação: "Infelizmente, o núme- presas, mas não para os usuários, pergunto o que a
ro vai ter que ser trocado". Isso causou prejuízo não Anatel e as empresas espelho vêm efetivamente fa-
só para mim, mas para vários comerciantes. Vi a de- zendo em relação à questão da competição. Cito tam-
núncia de um comerciante na televisão e, poucos dias bém aquela licitação feita há um tempo atrás pela
depois, o mesmo aconteceu comigo. Anatel, com as chamadas "espelhinhos". Efetivamen-

Portanto, eu gostaria de saber como ficam es- te essas empresas vão atuar no mercado e vamos ter
sas questões. Essas penalidades - e faço da pergun- na telefonia fixa um mercado competitivo?
ta do Deputado SUas Câmara a minha pergunta - re- Queria ainda, Dr. Guerreiro, perguntar-lhe algo
almente foram pagas? O que está sendo feito com que talvez não seja objeto especffico desta audiência,
esse dinheiro? Como ele está sendo aplicado? mas sobre o que gostaria de ouvir sua opinião. Refi-

Vamos falar com um linguajar bem pernambu- ro-me à crise de energia elétrica em nosso País. De
cano, do sertão: eles pisam no gogó do povo, e o povo alguma forma ela poderá vir também a atingir o servi-



o SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Atendendo à sugestão do Deputado Julio Se
meghini, ouviremos os dois últimos oradores, come
çando pelo Deputado Manoel Salviano.

O SR. DEPUTADO MANOEL SALVIANO - Pa
rabenizo o Dr. Renato Guerreiro e a Dya Flávia pela
exposição.

Dr. Renato Guerreiro, parece-me que ouvi de V.
sa que o crescimento do PIB foi de 15% e da expan
são de telefonia foi de 136% no mesmo período.
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ço público de telecomunicações ou estamos livres de Antes, o Sistema Telebrás era subsidiado. Ago-
um apagão no setor? É difícil imaginar como a socie- ra, houve investimentos do BNDES no sistema de te-
dade brasileira sentiria um risco eminente de apagão lefonia e, com isso, expansão do mesmo.
no setor elétrico e no das telecomunicações. Ou em Pergunto o seguinte: se o Sistema TELEBRÁS
razão das metas de qualidade e do autoprofissionalis- não tivesse sido privatizado e estivesse como no pas-
mo das empresas estamos livres desse risco no setor sado, sem subsídio, mesmo com o avanço da tecnolo-
das telecomunicações? gia nós teríamos tido esse avanço na telefonia em

Dr. Guerreiro, vou procurar não me estender, já nosso País ou isso ocorreu pela capacidade e eficiên-
que amanha V. sa vai estar aqui. Gostaria de discutir cia das empresas privatizadas?
sobre o Fust e outras questões, mas queria ainda ou- Parece-me que o faturamento no ano passado
vir sobre a antecipação das metas por parte das em- do sistema de telefonia no País foi de 26 bilhões. Sal-
presas de telecomunicações. vo engano, somos hoje o quinto maior país consumi-

Ora, os contratos de concessão prevêem que as dor de tele.fo~ia celular ~o mundo. Assim, quanto
metas de universalização têm de ser suportadas eco- desses 26 bllhoes de reais d? faturamen~o do ano
nômica e financeiramente pelas próprias empresas. passado o País recebeu em tnbutos? V. S tem esta
Daí gostaria de perguntar se o BNDES poderia finan- resposta?
ciar ou até mesmo se estaria financiando eventuais Encerro meus questionamentos com essas
programas de antecipação de metas de universaliza- duas perguntas, dando oportunidade a outros com-
ção' das empresas, se é que elas realmente estariam panheiros. .
trabalhando nesta questão, já que sabemos que a O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
partir da antecipação elas poderão competir. Dias) - Muito bem. Agradecemos a V. EXS a rapidez.

A Dya Flávia levantou a questão da fiscalização Tem a palavra o Deputado Julio Semeghini.
das metas de qualidade. A Anatel procura fazer pes- O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Em
quisas junto aos usuários dos serviços de telecomu- primeiro lugar, parabenizo a Comissão pela iniciativa.
nicações para realmente medir o grau de satisfação? Amanhã, teremos debate semelhante na Comissão
Ou corrobora para que os Procon estejam hoje api- de Ciência e Tecnologia. Aliás, quero agradecer a pre-
nhados de pessoas fazendo reclamações? sença ao Dr. Renato Guerreiro e à Ora. Flávia. Con-

Por último, Dr. Guerreiro, uma questão que sin- cordamos com a afirmativa de que S. sas realmente
ceramente, talvez por desconhecimento de causa, têm s~mpre prestado informações a.esta Casa ~ nos
nunca consegui compreender: por que as empresas atendido, a nós, Parlamentaresde diversos partidos,
de telefonia celular, especialmente aquelas que foram que ?S procuramos para debater sobre problemas
privatizadas e não aquelas que entraram para concor- localizados.
rer, aquelas que eram estatais, nunca tiveram metas Quando fazemos avaliação rápida sobre o setor
de universalização de serviços? Quer dizer, salvo en- das telecomunicações, Dr. Guerreiro, verificamos que
gano, as empresas de telefonia celular têm metas de ele representa um exemplo do maior sucesso no Sra-
qualidades, mas elas não têm metas de universaliza- sil. Deveríamos ver isso como uma bandeira.
ção. Com isso, um Município de certo número de ha- Nós, que conhecemos profundamente o setor
bitantes poderá nunca ter telefonia celular. de tecnologia da informação, sabemos o quanto as

Eram os questionamentos que gostaria de fazer pri~atizações'permitiam que ~ Brasil ~udesse ter tele-
ao Dr. Guerreiro. fOnla de qualidade, de nlVellnternaclonal. As metas

definidas para esse plano e aprovadas nesta Casa
estão de parabéns. Se hoje fôssemos avaliar a ques
tão, dificilmente enxergaríamos alguma coisa que es
taria faltando, exceto alguns pontos que estão preci
sando ser complementados ou ajustados relativa
mente à parte final.

O número de pessoas que tiveram acesso ao te
lefone mostra claramente como a demanda foi atendi
da à época em que aprovamos a lei. Saímos de um
público de pessoas ricas, com renda acima de 2 mil
reais, no meu Estado, que podiam comprar. Havia
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algo em torno de 400 mil pessoas para obter telefone
e outras milhões apenas com a vontade ou o sonho
de ter telefone. Essas últimas passaram a ter acesso
ao serviço. Isso é fundamental, insere-nos no mundo
da tecnologia, do acesso à informação. Tão importan
te quanto ter endereço fixo é ter um número de telefo
ne. Hoje, grande parte das pessoas trabalham em
casa, em confecção e em indústrias, como a de balas
e doces, mas se não tiverem telefone não estarão
classificadas. De nada adianta anunciar um produto
no jornal se não tiver um telefone. O pré-requisito para
isso é ter um telefone residencial. Se assim não for,
terá de comprar um pré-pago, que é uma alternativa.

Várias soluções as empresas têm dado. Quan
do se fala sobre o custo ser um pouco maior ou me
nor, na verdade devemos pensar que não podemos
fazer milagres. As empresas precisam ter nesse tele
fone de cartão um preço maior, considerando que não
há compromisso por parte do consumidor de ligar,
não havendo como amortizar o investimento. Temos
debatido muito esse assunto na Comiss~o de Ciência
e Tecnologia. Aliás, não só V. S8, Dr. Navarro, mas
seus técnicos têm dado respaldo muito grande.

Motivo de enorme satisfação para mim nesses
dias foi assistir ao debate sobre energia, atualmente a
questão mais crítica neste Paes, e ver que alguns Mi
nistros abordavam os valores a serem investidos em
energia nos anos 2001, 2002 e 2003. Constatei que o
serviço de telecomunicações vai investir em energia,
só em 2001, mais do que o Brasil vai investir em três
anos. Isso responde claramente a pergunta do nosso
companheiro se estamos ou não tendo investimentos
realmente no País.

Ficamos contentes porque grande parte desses
investimentos dependem de o Governo concluir o
processo da lei de informática. Esses investimentos
estão sendo aplicados e transformados em emprego,
pesquisa, desenvolvimento. Há pouco tempo assisti
mos à instalação de um centro de pesquisa, com 600
pesquisadores universitários, na região de Campinas,
onde vão ser desenvolvidos apenas softwares de te
lecomunicações. Penso que isso é a consagração do
processo. Estão sendo desmontados centros de pes
quisas em outros países da Europa, além do Canadá,
e instalados no Brasil.

Na verdade, como o foco aqui é o consumidor,
gostaria de entender algo nesse ajuste final que esta
mos tendo. Sobre as informações que os Srs. Deputa
dos Silas e Marcos apresentaram com bastante pro
priedade sobre algumas cidades que não foram con
templadas com telefones, tenho a dizer que a meta de
2001 ainda está em cima, considerando que não ter-

minou ainda o ano. Eles ainda estão dentro do prazo e
poderão concluir essas instalações. Gostaria de sa
ber se a ANATEL tem essas informações, se isso está
sob controle, se está previsto isso, se está sendo ne
gociado, se problemas localizados estão sendo resol
vidos ou se nos é realmente necessário trabalhar.

Por fim, devo dizer, Dr. Guerreiro, que me preo
.cupo um pouco com a quantidade muito grande de re
clamações junto ao PROCON referentes a esse setor.
Mas tenho certeza de que essas informações pode
rão servir para ajustar o novo procedimento de metas
ou aberturas nesta fase de negociação em que a
ANATEL se encontra, antes de liberar o uso desses
serviços ou não. Não sei se grande parte disso estará
ao alcance da ANATEL. Aliás, é o caso de saber so
ele pode ou não publicar informação de dívida no
SERASA. Há projeto de lei sobre isso no Congresso
Nacional sobre o tratamento dessas informações. O
IDEC é quem sabe melhor sobre isso. Sei apenas que
no debate sobre o comércio eletrônico foi dito que não
é preciso tratar do assunto, porque já há lei que proí
be que as pessoas não autorizadas façam isso. Ou se
alguém perguntar sobre o assunto deve ter acesso à
informação. Se não puder, gostaria que a Ora. Flávia
explicasse sobre o assunto, porque tivemos audiên
cia pública, com outro objetivo, em que houve deba
te sobre o tratamento de informações, ou seja, so
bre a disponibilização das informações privadas de
pagamento ou não.

Gostaria de saber se realmente essa política ou
esse modelo têm necessidade de algum ajuste. Pode
mos ficar tranqüilos quanto à realização desse sonho
da população? De fato vai chegar às comunidades de
mais de 1.000 habitantes ou de mais de 600 habitan
tes o telefone? Como está sendo gerenciado isso?
Se tivermos essa tranqüilidade teremos feito o maior
projeto de cidadania neste País por meio dos planos
das telecomunicações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Agradecemos a V. ExB e lembramos sobre o
início da Ordem do Dia. Assim, passaremos a pala
vra à Ora. Flávia. Em seguida, passaremos a palavra
ao Dr. Renato Guerreiro para responder às últimas
perguntas.

A SRA. FLÁVIA LEFEVRE - Falarei apenas so
bre um aspecto pontual, mas que na realidade para
nós reflete alguma coisa maior.

Esses números enormes de crescimento de li
nhas fixas representam indiscutivelmente um ganho
muito grande para as empresas. Queremos mesmo
que elas ganhem, porque queremos melhoria nos
serviços, mas queremos que o direito previsto na lei
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geral de telecomunicações seja respeitado. Esses ga- atendimento pequeno, as outras entidades que co-
nhos devem ser repartidos com os consumidores, nhecemos fazem atendimentos pequenos.
considerando ainda que a promessa da privatização Por outro lado, as empresas podem não discri-
era que o preço desses serviços para o cidadão iria minar seus pulsos. Sabemos que há cobranças inde-
cair. E o fato é que o preço dos serviços subiu muito, vidas de pulsos locais que não são discriminados na
atingindo o bolso do consumidor de forma importante, conta. Achamos que deveria haver uma atuação mais
porque todos os indices regionais mostram o impacto forte da Agência no sentido de obrigar as empresas a
das tarifas públicas no orçamento doméstico. Por darem essa informação. Está expresso na própria Re-
isso, achamos que deveria haver outro parâmetro no solução 85 da ANATEL que toda e qualquer cobrança
tratamento dos direitos das empresas. deve ser discriminada. E, pelo menos, mais de 70%

Se por um lado as empresas tiveram abertura das linhas hoje, tecnologicamente, propiciam a discri-
de mercado, com a demanda que tem o mercado bra- m!nação desse pulso. Não entende~os por que isso
sileiro, para virem aqui e trabalharem com preços atu- nao acontece, uma vez qu~ temos Indfclos de que a
alizados, considerando que compraram empresas empresa tem cobrado a mais.
sem dívidas e que os preços das tarifas foram equali- No interior de São Paulo, em alguns PROeON,
zados antes da venda, não é justo que se submetam, as pessoas reclamam que a média do pulso subiu
por exemplo, as pessoas a esse tipo de constrangi- muito nos últimos anos. E há casos em que a empre-
mento de não conseguirem pagar suas contas, que, sa devolve sem nem perguntar, sem nem mesmo ver,
para o orçamento do brasileiro médio, são caras, e o que reforça o nosso se~timento de que está have~-
haver autorização, no Regulamento da ANATEL - e do uma cobr~nça excessiva de pulsos. Esse é o s~ntl-
nesse sentido há a Resolução n° 85 -, o registro do mento d~ mUitas pessoas que reclam~m e q~e ~ultas
consumidor que não paga conta na SERASA. Inclusi- vezes. deixam de reclamar por~u~ mUitas agencias de
ve, já pedimos para a ANATEL que isso fosse refor- atendimento pessoal, :omo fOI dito pelos Deputados,
mulado para um perfil espedfico de consumidor. Pro- for~m !echadas. E~ Sao Paul?, for~m ~echadas 250
pusemos que pessoas que consumissem até certo agencla~ de atendimentos. Ha Munlcfpl~s em que o
padrão não tivessem seus nomes incluídos. E é lógico consumidor tem que re~olver alg~~~ COisa ~essoal-
que os grandes consumidores iriam beneficiar-se dis- me.nte. e ele tem que sair do Munlclplo para Ir a uma
so, e este não seria o objetivo. O objetivo, aliás, é não agencia. . . . .
penalizar aquele que está consumindo um serviço es- Go~~ana ?e ref~rçar que ternos InSistido~m que
sencia', que não consegue pagar a conta e já tem a se perml~lr. a In?'usao do.nome do consumidor de
grande penalidade de estar perdendo habilitação, pa- classe media baixa e ~e.baixa ~enda na SERASA tem
gando juros e multas e ter seu nome inclufdo na representado um prelulzo mUito grande, porque as
SERASA. ' pessoas aderem ao sister:na, habilitam su~s linhas

. _ . . porque realmente está mais barata, mas nao supor-
Temos Informaç~o de que os numeros de regls- tam pagar as contas e acabam devedoras dessas

tr? na_SER~SA a pedido das ~mpresas de telecomu- companhias, quando, na realidade, sabemos que a
mcaçoes sao grande~. ~m maio do ano passado, o Dr. pessoa perde essa habilitação, que é repassada para
~stael Prata, da,telefom~a, em conversa c~~ o IDEe, um outro consumidor, e a empresa, de qualquer ma-
Informou que so em maio de 200? a telefomca man.- neira, é ressarcida do prejuízo que teria com o consu-
dou à SERASA o nome de aproxlma~amente 20 m.11 midor que não pagou, já que o máximo que se espera
pessoas, e que realmente essas 20 mil pessoas fazl- para que isso aconteça são três meses, e o consumo
am parte das classes "d" e "e". baixo de um consumidor de baixa renda certamente

Insistentemente, temos pedido à SERASA que não representa grande prejuízo para a empresa.
informe - é obvio que não o nome das pessoas regis- Gostaria de me referir ao fato de que hoje, como
tradas no cadastro - a quantidade de nomes inscritos. as regras para a telefonia móvel e para a telefonia fixa
Pedimos, também, à própria ANATEL que informe se são distintas, o regime que rege as empresas que
tem esse número, considerando que o órgão regula- prestam serviço de telefonia fixa é público, elas estão
dor que vai autorizar reajuste, que vai homologar pe- sujeitas a uma série de outras obrigações. E hoje a te-
didos de revisão de preços, enfim, que interfere no lefonia móvel, que acaba ocupando um espaço que
preço tem de trabalhar com o número da inadimplên- não é ocupado pela telefonia fixa em virtude do preço,
da. Infelizmente, não conhecemos esse número. Te- de acordo com o nosso entendimento, acaba sendo
mos uma visão pontual da coisa, porque o IDEC faz submetida a regras menos fortes. Por exemplo, a
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companhia de telefone móvel muitas vezes não avisa infelizmente não podemos cobrar nada desse pesso-
ao consumidor antes de cortar o serviço por falta de aI, eles têm as regras deles e trabalham sempre pelo
pagamento, porque diz que não é obrigada a fazê-lo, mais difícil, como eu já disse. Às vezes, pensamos ser
porque esse é um outro regime e ela está submetida benefício o que eles estão levando para a comunida-
a outras regras. de, instalando telefones públicos para 300 a 600 pes-

Temos notfcias de que a discussão a respeito de soas, mas, na realidade, se verificarmos o custo/be-
se incluir tudo que seja transmissão de voz no siste- nefício para uma comunidade que está aglomerada
ma de telefonia fixa, no regime público, e conceituado com'um número superior a 9 mil pessoas, acho que o
como serviço essencial, é uma tendência existente melhor, para que eles pudessem atender bem à co-
hoje na Europa, nos Estados Unidos, e as pessoas munidade, poderia ser, por que não, instalar telefo-
têm discutido isso dentro dos órgãos reguladores. nes fixos residenciais nas comunidades.
Achamos muito importante, porque não há dúvida al- Se o senhor mandar checar, verificará que há
guma de ~ue a telefonia m?vel hoje at~nde a um inte- um esforço sobrenatural para antecipar metas, para
resse mUito abrangente. ~lnda ~ue hOJe tenhamos as poder ter acesso a outros tipos de comércio que eles
regras novas para ~ serv.lço moveI de celular, ~cha- estão querendo ter. E, no caso específico desses Mu-
mos que elas podenam ainda s~r um pouc~ mal~ p~- nicípios grandes a que me estou referindo, não se
sadas par~ as empresas, considerando a influenCia pode cobrar, por uma questão de antecipação de
que elas tem no mercado. meta. Então, os serviços naquela região não são tão

. O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington prósperos como imaginamos.
Dias) - Agra.decem~s à representante do IDEC. O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington

Gostana.de ~vlsar que, ape~r de ter começado Dias) _ Muito bem. Com essas observação devolve-
a Ordem do DI~ nao temo~ ~~taçao. O nosso p~ssoal mos a palavra...
está atento e, tao logo se iniCie a fase de votaçao, te- _.. .
remos o imenso prazer de avisá-los. (Nao Iden~flcado) - O senhor me d~sculpe, mas

Passo a palavra ao Presidente da ANATEL, Dr. ?l sua c~nclusao está ab~olutame~te Incorreta. <?
Renato Guerreiro. compromisso envolve localidades aCima de 600 habl-

O SR. RENATO NAVARRO GUERREIRO _ Sr. tantes. E, par.ece-me,. na minha ~atemática, que
Presidente, vou tentar ser bem objetivo, por causa do quem tem 8 mil está aCima desse numero.
tempo. Então, não adianta ela antecipar as metas numa

. Sobre as questões que o Deputado Silas Câma- locali~ade de 3?0,.400 ou 500, até P?rque seria um~
ra citou, do atendimento das localidades ou Municípi- estupidez economlca colocar um projeto numa locab-
os com 7 a 8 mil habitantes, na realidade - aliás, o De- dade com menor número de usuários. O mais razoá-
putado Julio Semeghini corretamente afirmou posteri- vel é exatamente começar a atender pelas localida-
ormente -, hoje as empresas ainda não estão obriga- des com maior número de pessoas. E se ela fizer isso
das a atender a essas localidades com o serviço local. em todas as localidades com 300 pessoas de algum
Essa obrigação será a partir de 31 de dezembro des- Estado - espero que não seja no seu, que seja no
te ano. Hoje, elas têm obrigação de oferecer pelo me- meu, no Pará - e ela deixar uma cidade de 8 mil habi-
nos um telefone público em localidades com mais de tantes, ela não antecipou as metas. O cronograma é
mil pessoas. exatamente esse.

Recebi a informação de que já houve uma reu- Fiz questão de chamar a atenção no início para
nião com os Prefeitos do Estado do Amazonas e foi o fato de que privatizamos essas empresas em 1998.
encaminhada a questão para a Telemar, que já infor- Vamos completar agora três anos de privatização. E o
mou que essas localidades estão no plano deste ano, que já se fez neste País - desculpe-me, mas eu,
compromisso assumido por ela. Não podemos cobrar como cidadão, independentemente de ser do setor de
uma responsabilidade da empresa antes do seu com- telecomunicações, penso assim - era impensável. O
promisso contratual. exemplo que tinhamos era de que até 1994 o Sistema

Sr. Presidente, referi-me à questão dos Municí- TELEBRÁS havia colocado no Brasil 13 milhões de
pios, porque a Telemar está trabalhando as comuni- telefones, desde a sua criação, que foi em 1972.
dades de 300 a 600 habitantes, antecipando metas Então, em vinte e dois anos, o Sistema TELEBRÁS
de 2003, concentrando força nisso - e posso dizer instalou 13 milhões de telefones - aliás, 11 milhões,
isso, porque conheço bem não só o meu Estado como porque já existiam, em 1972, 2 milhões -, tendo sido,
a região. Em nível de prioridade, se é essa a questão, então, 500 mil telefones por ano. Era impensável que
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pudéssemos, em sete anos, chegar a 33 milhões, co- que até hoje a British Telecom é dominante no merca-
locar 20 milhões em funcionamento. do local. Estamos falando de um país riquíssimo, a

Tudo isso que estamos vendo acontecer hoje Inglaterra, onde as empresas podem investir. E há
em nosso País é fruto, posso assegurar, da utopia vinte anos o mercado foi aberto, e na área local a
que Unhamos de resgatar a dívida social com essa competição ainda é incipiente, sim. Ela tem toda ra-
sociedade. Ainda não está concluído o projeto, mas zão, a British Telecom detém mais de 80% do merca-
nem todos os passos podem ser dados no mesmo do local. É porque não é uma coisa simples, não é fá-
momento. cil. A Vésper e a GVT têm, juntas, no Brasil, 3 milhões

A divulgação dos planos e dos contratos pres- de linhas instaladas em um ano. Acontece que as ou-
supõe adesão ao novo contrato. O cidadão não sabe tras empresas têm 38 milhões. E a Vésper luta com
se pode pagar a conta de telefone. Realmente, é pos- uma empresa nova, sem tradição nenhuma no mer-
sível que isso aconteça. Telefone não é luxo, é funda- cado, com empresas que são absolutamente tradicio-
mental para a sociedade. nais no mercado. É difícil a luta? É, mas faz parte do

Gostaria de mostrar alguns gráficos da penetra- modelo: Ela tem que lutar e tem que conquistar os
ção da telefonia por classe social nas três regiões do seus clientes.
Brasil. . (Não identificado) - Uma curiosidade: com

Na região 1, que é a região da Telemar, por ~ss~ cre~ci,!,ento da classe "d", como é que fica a
classe econômica, as classes "a", "b", "c", "d" e "e". madlmplencla?
Esses são os dados de penetração que existiam em . . O ~R. .REN~TO NAVARRO GUERREIRO - A
1997. Atendíamos 85% da classe "a'" 71 % da classe madlmplencla esta em torno de 7%, de acordo com os
"b"; 34% da classe "c"; e 6%, apena~, da classe "d". últimos dados que recebi das empresas. Cresceu de
Foi feita toda aquela modificação em 1997 na estru- 4% para 7%, algo desse tipo, no conjunto de todas as
tura da tarifa. Reduzimos o acesso e aumentamos a classes.
assinatura. Vou dizer uma coisa: na realidade, o pior pagador

Vou passar rapidamente. O que aconteceu em ~ão é o pob~e. Na realidade, o pobre é o mais honesto,
1998? A classe "a" cresceu para 89%; a classe "b", para e o que mais paga a sua conta. A inadimplência não
80%; a classe "c", penetração por lares, para 42% e está s~n~o afetada ~or esse que não pode pagar, por-
para 10%. que nao e que ele nao possa pagar. Ele pode pagar.

Em 1999, passou para 92%, 820/0, 50% e 15%; _ E quer~ dize~ que o modelo de telecomunica-
em 2000, para 95%, 83%, 66% e 20%. çoes no ~rasll. - é IS:O qu~ as pessoas precisam en-

Em 2001, a previsão que temos é de alcançar a tender - e de 1~c1u~ao social.
classe "d", que há quatro anos tinha apenas 6% dos P~r que digo ISSO? Temos que aca~ar com essa
domicílios atendidos e estaremos atendendo mais de perverSidade de cobrar por pulso. O serviço de teleco-
42%. Nós, Brasil. Is~ não é dado da empresa, é exi- munica~õ~s é da mais ~lta importância. ~odo_cidadão
gência do contrato, é imposição da sociedade para tem o direito d.e ter serv'90 de tel:com~mcaçoes e de
que a empresa cumpra. Então, essa é a classe que usá-I?_Na SOCiedade da In!orm~çao, nao podemos ter
está sendo atendida hoje. restnçao de uso de telefoma. Nao tem que haver pulso

Ob I
" " d 85°/ mesmo. A idéia é que não haja, para que o cidadão

servem que a c asse a passou e /0 para . b .
89%. Considerando que a classe "a" representa 2% a possa ~sar : a usa~ da ~e.lefonla. Contar pulso na con-
3% da população brasileira, estamos falando, inves- ta do cld.adao só V~I colidir c~m o~ seus Interesses.
tindo e atendendo exatamente àqueles mais necessi- O Interesse e que o cldadao pague uma taxa
tados. Isso está na região 1. mensal e use e abuse do telefone, sem nenhum

Ti h áf Ih t .- 2 acréscimo para ligações locais. Por isso que não vale
en o u~ gr ICO seme . an e p~ra a reglao. a pena investir em contar pulso, porque temos por

Vou pass~r rapidamente o gráfiCO e deixar que os se- obrigação de cidadania d xt . . 'é
nhores veJa~_como está acontecendo. _ perverso, que faz com q~e :óequ::~~e'~~~ai~~s-

Na_regl~o 3, que é o Estado de Sao Paulo. sa usar a telefonia. Na sociedade da informação, o ci-
, Entao, e esse o foco do modelo. Está perfeito? dadão que não pode pagar, tendo um computador,

Ja está ate~dido tudo? Não, absolutamente. Nunca não pode usá-lo porque conta pulso telefônico.
pensamos nisso. Elevar a assinatura para 20 ou 25 reais, dando

A Dra. Flávia citou o exemplo da Inglaterra, ao cidadão uma infinidade de pulsos, sem que ele te-
onde, em 1982, o mercado local foi aberto. E ela disse nha que se preocupar com isso, é o nosso objetivo,
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sim. É isso que pretendemos fazer, porque só assim esse o nosso objetivo. Foi ampliada de 90 para 100,
vamos inserir aqueles que não podem pagar na socie- e pretendemos aumentá-Ia para 2 mil, para que o ci-
dade da informação, senão eles serão eternamente dadão que tenha um telefone não fique com a tal
excluídos sociais neste País. Fazemos isso agora, ou preocupação.
não fazemos mais. Temos que aproveitar o momento O cidadão paga por uma assinatura 19 reais por
para fazer essa virada de mesa e acabar com essa mês. Hoje, uma assinatura dá direito ao assinante fa-
mesquinharia de ficar contando pulso, o que não traz zer 70 ligações telefônicas e receber quantas qUiser.
benefício para ,ninguém. O usuário tem que pagar esse Vamos supor que apenas 10% das 70 ligações tíves-
investimento. E assim que se faz qualquer atividade sem o condão de evitar o deslocamento desse cida-
econômica. dão. Somente sete. Faz 70 e recebe inúmeras, mas

Não podemos continuar subsidiando a chama- vamos supor que fossem só sete. Essas sete ligações
da local ou a chamada interurbana ou internacional. evitaram que esse cidadão pegasse um ônibus para ir
Tem que cair o preço da chamada internacional de e voltar a um lugar. Esse cidadão deixou de gastar
longa distância, sim, porque, como disse a Ora. Flávia nas sete ligações cerca de três reais. Esse valor varia
Lefevre, quem mais usa serviço de longa distância in- de acordo com a cidade brasileira. São aproximada-
ternacional são as empresas. mente um real e cinqüenta centavos de ida, um real e

Então, o cidadão que não tem telefone paga a cinqüenta centavos de volta. São Paulo aumentou
telefonia internacional e nacional das empresas, que para um real e quarenta centavos. Sete ligações re-
produzem o seu açúcar. Quando compra um quilo de presentam vinte e um reais. Esse cidadão tem um te-
açúcar, um quilo de arroz, um quilo de farinha, está lefone em que só 10% das chamadas a que ele tem
pagando o lucro das empresas e os custos, e nos cus- direito já cobrem o custo de deslocamento. E mais:
tos está a telefonia. Não tenha dúvida. Portanto, o ci- tem esse telefone disponível para chamar médico, pe-
dadão que não tem telefone está pagando telefonia dir remédio, pedir qualquer produto, falar com as pes-
para que alguém tenha, e alguém que pode pagar soas, pedir socorro. A função de segurança do telefo-
mais do que ele. ne é algo intangível, mas absolutamente presente na

Portanto, crescemos 7% o valor da ficha, porque mente de t?dos que.compram um telefone. Experi-
consideramos que aqueles que não podem ter um te- mentem deixar seu. filho em casa _com os telefones
lefone individual têm o direito de ter um serviço o mais abs~!ut~mente des~~~ados ..Uma mae ou. um chefe de
barato possível. Para fazer isso, a ficha tem que subir famllla ficam tranqullos ?elxando seu filho .em casa
só 7% nesse período todo. Não pode subir o mesmo ~om telefone, ao contrário daqu~les que delx~m seu
que a assinatura; não é possível, é inconcebível que filho numa casa sem telefone. É ISSO que precisamos
se faça isso. levar para as favelas e áreas menos habitadas.

É preciso que as pessoas entendam o modelo É esse o modelo. Se quisermos discutir, temos
para depois fazer críticas. Vamos discutir o modelo. que fazê-lo baseados no modelo. É papel do Con-
Construímos esse modelo para o País, a Lei Geral foi gresso modificar o modelo, Deputado. Se o Congres-
aprovada com esse modelo. Estamos implantando so quer que seja de outra forma, que defina, que
aquilo que o Congresso definiu pela Lei Geral. O mo- mude a lei. Não nos cumpre formular a lei. Cum-
delo definido pela Lei Geral são a universalização e a pre-nos única e exclusivamente cumpri-Ia. Se o Con-
competição. Estamos trabalhando para isso. Univer- gresso definiu que deve ser assim, consideramos que
salizar com essa distribuição de renda do País, colo- o nosso trabalho está consentâneo com as diretrizes
cando o pulso para ser contado na conta do assinan- estabelecidas pelo Congresso.
te, é brincar de estar universalizando. A universaliza- Sobre o telefone celular pré-pago, houve uma
ção tem de se dar efetivamente num grau em que decisão do Congresso Nacional no sentido de que o
todo brasileiro possa usar e abusar de telefonia. Se o único serviço explorado no regime público era a tele-
cidadão não tiver telecomunicações disponíveis nos fonia fixa. O Presidente da República poderia, por de-
próximos anos, será excluído da nova sociedade. Po- creto, incluir outros serviços como de interesse públi-
dem ter certeza disso. Não vamos pactuar com isso. co. Mas não o fez. Seguiu a definição que o Congres-
Vamos continuar subindo a assinatura residencial? so definiu. Portanto, o único serviço explorado no regi-
Vamos, se for essa a questão. me público chama-se serviço telefônico fixo.

Precisamos subir menos a ficha, o cartão telefô- Não nos cabe, na ANATEL, tratar o serviço mó-
nico, e precisamos ampliar sobremodo a possibilida- vel como se público fosse, porque estaríamos des-
de de o cidadão usar os pulsos, torná-Ia infinita. É cumprindo a lei. Então, como é um serviço com liber-
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dade, O serviço explorado no regime privado, o opera- não é admissfvel. Quando acontecer - e é bom que
dor tem liberdade. A única obrigação que tem é pres- aconteça, o Sr. Deputado tem razão, de vez em quan-
tar um serviço como definido pela Agência. Como de- do até com Deputado, porque isso repercute, como
finido, inclui questão de qualidade, não tem dúvida. disse o Deputado Silas Câmara, estamos na TV Câ-
Serviço para ser prestado tem que ter qualidade. mara -, é preciso que a sociedade saiba que é um di-

E a cobertura? Ele ganhou uma licitação para co- reito do cidadão que está sendo lesado pela empresa
brir determinadas cidades. São essas cidades que ele reclamar tanto na empresa quanto na ANATEL, no
vai cumprir. Isso é obrigação dele. Ainda hoje no Brasil, PROCON, no IDEC, onde se sentir mais confortável.
em função de como a lei definiu as questões, não há Não queremos ser absolutamente o único canal de
como tratar o serviço móvel celular como um serviço ex- acesso do cidadão. Pensamos que facilita, mas não
piorado no regime público e, portanto, que deve ter as precisa reclamar na ANATEL. Penso que qualquer
mesmas obrigações. instituição séria de atendimento ao consumidor pode

Estamos trabalhando nisso, sim, estamos pen- encaminhar o seu problema.
sando no assunto, estamos revendo essas questões. Com relação aos PROCON, Hnhamos uma sé-
A telefonia, dentro de alguns anos, será um dos ele- rie de convênios acertados, para serem assinados,
mentos que compõem o elenco de serviços de que o mas houve uma centralização no Ministério da Justi-
cidadão precisa, talvez seja algo como o serviço mul- ça, foi interrompido o processo de assinatura e esta-
timfdia, em que o cidadão possa ter dados, voz, infor- mos retomando, de novo, a discussão com os
mação, imagem, etc. PROCON. Queremos fazer acordo com os PROCON,

É nesse novo serviço que estamos trabalhando, o que é fundamental, porque consideramos que o
e temos certeza de que o Executivo, no momento PROCON é uma porta de entrada de uma credibilida-
adequado, estará receptivo a mudar a formulação e de importantíssima para o cidadão. E ele precisa es-
considerar esse serviço como universal .. Aí, sim, trata- tar com todos os elementos que pudermos disponibili-
remos esse serviço como universal, criaremos obri- zar para ele, para que atenda ao cidadão. Não fize-
gações, etc. mos o contrato, porque, infelizmente, houve uma cen-

Investimento no FUST e as punições. As puni- tralização e, depois, o processo foi interrompido. Mas
ções foram cerca de 50 milhões, revertidos todos para vamos fazer.
o cidadão. Isso foi cumprido. No momento desses 170 Vou tentar escolher uma pergunta de cada um,
mil contratos atrasados, as empresas tiveram que Deputado Mario Assad Junior. Amanhã volto e V.Exa
ressarcir os compradores de telefones em algo de 29 estará na Comissão. A competição nunca fala com te-
milhões de reais. Depois, houve um problema de qua- lefone da Vésper. Realmente, Deputado, é difícil.
Iidade em São Paulo e os usuários foram também res- Embora a Vésper, com a GVT, não sei exatamente,
sarcidos.· tenham 3 milhões de linhas instaladas, as duas jun-

Multas. Foram mais de 60 milhões de multas tas não têm ainda, no Brasil, um milhão de linhas em
aplicadas às empresas. Entre essas multas, há uma serviço.
muito grande que infelizmente ainda não foi cobrada, A ação dessas empresas ainda está muito inci-
é da EMBRATEL, no caso de seleção de prestadores. piente. Embora reconheçamos a dificuldade da com-

Havfamos ganho na Justiça, na semana passa- petição no serviço local, consideramos que deveriam
da. Imediatamente emitimos o documento de cobran- estar mais atentas ao serviço e avançando mais.
ça, mas a empresa conseguiu sustar o processo de (Não identificado) - Gostaria que V. sa comen-
pagamento na Justiça. tasse sobre a questão da energia elétrica.

Portanto, desses 60 milhões, há essa multa es- OSR. RENATONAVARROGUERREIRO- É um
pecificamente, que é a mais importante, de 55 mi- ponto que vou abordar. É exigido que o sistema de te-
Ihões que ainda não foi paga. As outras foram basica- lecomunicações seja um sistema com confiabilidade.
mente pagas sem nenhum tipo de problema. Energia elétrica é um insumo. A maioria das estações

O dinheiro vai para o Tesouro. O único dinheiro das empresas de telecomunicações tem sistemas de
que vai para o FUST, após a sua criação - só este ano manutenção de baterias que seguram a carga do sis-
-, diz respeito a 50% das receitas das outorgas no Ii- tema por algumas horas, variando de três a oito ho-
mite de 700 milhões e 1% da receita auferida na pres- ras, até doze horas, em alguns poucos casos, mas
tação nos serviços de telecomunicações. também são previdentes pela exigência do contrato,

Trocar número sem avisar está absolutamente porque a falta de energia não é uma razão para inter-
errado. A empresa tem que ser punida, porque isso rupção de serviço e têm, na maioria dos casos, gru-
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pos geradores próprios, que podem suprir as suas que é uma infra-estrutura que envolve os investimen-
necessidades. tos das empresas.

Portanto, na nossa maneira de ver, não é uma O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
razão plausfvel utilizar uma eventual falta de energia, Dias) - Sr. Guerreiro, conclua, por gentileza, porque
um eventual racionamento ou diminuição do consumo já começou a votação.
compulsório pelas regras colocadas, como argumen- O SR. DEPUTADO MANOEL SALV'ANO - Só
to para se defender com relação à baixa qualidade. uma pergunta: a ANATEL tem condições de coorde-

O BNDES pode financiar antecipação de metas, nar uma conta única? Porque da forma que está, da-
como qualquer banco, pois que é um banco de desen- qui a pouco, vamos receber 10 contas.
volvimento. Não pode usar o FUST para financiar e O SR. RENATO NAVARRO GUERREIRO - De-
antecipar metas, em hipótese alguma. Se for usado, a putado, temos trabalhado no sentido de que isso
empresa não tem o beneficio da antecipação. aconteça, e temos conseguido alguns avanços. Acha-

Metas de qualidade e pesquisa. Pela primeira mos que especificamente para o assinante residenci-
vez - e isso não é comum no mundo -, estruturamos ai a solução caminha para uma conta única discrimi-
uma metodologia de pesquisa de opinião, porque nando os prestadores, ficando o sistema atual ape-
pensamos que os indicadores técnicos controlados nas para os assinantes de negócio, uma vez que as
pela equipe técnica dizem muito pouco. Eles são im- próprias empresas e os assinantes têm interesse em
portantes, assim como o são os indicadores técnicos ter contas separadas.
de um avião. Ninguém gostaria de viajar num avião Sr. Presidente, obrigado e desculpe-me ter to-
que não tivesse uma manutenção técnica adequada. mado tanto tempo.

I: imp?rtante ta~bém a pesquis~ de opinião junt? ~o O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
usuáno - vale dIzer, o passageIro -, que quer vlaJ~r Dias) _ O importante é o debate.
com segurança, mas quer ter conforto, bom atendl- . .
mento e pontualidade no serviço. Então, achamos . A SRA. FLÁVIA LEFEVRE - Sr. PreSidente, 5011-

que a pesquisa de opinião é um elemento importante Cito um aparte.
e desenvolvemos com a Universidade do Rio Grande O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
do Sul uma metodologia que será aplicada também Dias) - Tem de ser muito breve, porque a votação já
para isso, mantendo os indicadores de qualidade. começou e devemos nos encaminhar ao plenário.

As empresas de telefonia celular não têm metas A SRA. FLÁVIA LEFEVRE - O Dr. Navarro Gu-
para universalizar. Isso ocorre porque em telefonia erreiro citou o exemplo da Inglaterra, e eu já havia
celular não cabe meta, por não ser um serviço explo- mencionado também. Em um seminário nosso, tive-
r~do em regime público. Elas têm o compromisso que mos a presença de um membro do órgão regulador
foi assumido na proposta de licitação vencedora; é da Inglaterra, onde as regras de telefonia fixa são
aquilo o que elas têm de cumprir. Agora, estão avan- mais pesadas do que aqui. Se formos comparar as
çando muito mais, porque o mercado está-se mos- obrigações das empresas de oferecer serviços com
trando mais interessante. preços mais populares, vamos verificar que no Brasil

O Deputado Manoel Salviano indagou sobre o paga-se mais do que lá, e isso é inadmisslvel.
crescimento da economia. Deputado, os números são O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
fortes, o patamar é diferente. Participei, com orgulho o Dias) - Concluo, ressaltando a importância desta au-
digo, do Sistema TELEBAÁS e ressalto que ele jama- diência. Com certeza, a Comissão estará analisando
is usou recursos do Tesouro; ao contrário, sempre su- essa situação em relação à SERASA.
pria recursos para este, através de impostos ou da Apelo ao Or. Navarro Guerreiro para que provi-
contenção de seus investimentos. Mas o Estado bra- dencie, através de sua assessoria, esse calendário
sileiro - no meu ponto de vista modesto - não teria das cidades que ainda não foram contempladas. Com
condições de aportar recursos nos volumes que es- certeza, é importante a cobrança feita aqui em· rela-
tão sendo apartados para que esse crescimento ção à necessidade de se ter um contrato para a telefo-
acontecesse nessa grandiosidade. nia fixa. Vejam, por exemplo, que hoje temos as re-

Em relação aos tributos, de um faturamento de gras que estão na cartilha, mas que não podem che-
26 bilhões, 40% são tributos, só na re,ceita do serviço. gar a todos os usuários.
Algo em torno de 40% são tributos, afora os tributos Agradecemos as presenças do Dr. Navarro Gu-
que existem para investir em construção, IPI, ICMS, - erreiro e da Ora. Flávia Lefevre.



Ata da nona reunião ordinária realizada em
23 de maio de 2001

Às dez horas e vinte e cinco minutos do dia vinte
e três de maio de dois mil e um, reuniu-se a Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle, no Plenário n°
9 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, com a pre
sença dos Deputados Wellington Dias, Presidente;
João Magalhães, Marcos de Jesus e. João Caldas,
Vice-Presidentes; Manoel Salviano, Maria Abadia,
Expedito Junior, Mauro Benevides, Wagner Rossi,
João Magno, Waldomiro Barancelli Fioravante e Fer
nando Zuppo, titulares; João Almeida, João Leão,
Márcio Matos, Zenaldo Coutinho, José Carlos Couti
nho, Mário Assad Júnior, Salatiel Carvalho, Milton Te
mer, Márcio Reinaldo Moreira e Regis Cavalcante, su
plentes; e dos Deputados Alberto Fraga - PMDB/DF,
Aloízio Mercadante - PT/SP, Luciano Pizzatto 
PFUPR, Sérgio Carvalho - PSDB/RO e Darcisio Pe
rondi - PMDB/RS, como não-membros. Deixaram de
registrar suas presenças os Deputados Dr. Heleno,
Rommel Feijó, Affonso Camargo, Wigberto Tartuce,
Fernando Diniz, Luiz Fernando e Iberê Ferreira. Justi
ficaram suas ausências os Deputados João Grandão,
Antônio do Valle e Max Mauro. ABERTURA: O Presi
dente declarou aberta a reunião ordinária de audiên
cia pública, destinada a debater o "plano de trabalho
da Corregedoria-Geral da União relacionado às in
vestigações de irregularidades no governo", com a
presença da Ministra Anadyr de Mendonça Rodri
gues, Corregedora-Geral da União. O Presidente con
vidou a senhora Ministra Anadyr de Mendonça Rodri
gues, para compor a mesa e comunicou a convidada
que ela teria o prazo de quarenta minutos para fazer
sua exposição e aos deputados que disporiam de três
minutos cada, para interpelar a convidada. O Presi
dente passou a palavra a Ministra Anadyr de Mendon
ça Rodrigues, que explicou o plano de trabalho da
Corregedoria. Ela afirmou que o órgão foi criado para
auxiliar o Presidente da República na apuração dos
desvios éticos das autoridades do serviço público.
Esclareceu que a área de atuação da Corregedoria é
o Poder Executivo, mas que não está impedida de re
ceber denúncias de irregularidades envolvendo ou
tros poderes, colocando-se à disposição da Câmara
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Antes de encerrar os trabalhos, convoco os Srs. para ajudar nas investigações das CPI da Casa. A
Deputados para reunião deliberativa a realizar-se dia corregedora disse que o órgão já recebeu 361 repre-
23, quarta-feira, às 9h, neste plenário e, em seguida à sentações, a maior parte com denúncias de irregulari-
reunião ordinária, para audiência pública com a Sra. dades. As de competência da Corregedoria já estão
Anadyr de Mendonça, Ministra Corregedora-Geral da sendo investigadas, e as outras foram encaminhadas
União, que vem trabalhando no combate à corrupção às áreas competentes. O Presidente agradeceu a se-
no Govemo. nhora Ministra Anadyr de Mendonça Rodrigues pela

Está encerrada a reunião. . sua exposição. O Deputado João Magalhães assumiu
a Presidência para o Deputado Wellington Dias for
mular questões a convidada. Participaram do debate
os senhores Deputados Wagner Rossi, João Maga
lhães, Mauro Benevides e Darcisio Perondi. O Presi
dente agradeceu a presença da senhora Ministra
Anadyr de Mendonça Rodrigues. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, às onze horas e cinqüen
ta e sete minutos, o Presidente encerrou os trabalhos,
tendo antes, convocado reunião de trabalho, com a
presença da senhora Iara Glória Areias Prado, Secre
tária de Educação Fundamental do Ministério da Edu
cação, que falará sobre a publicação de fotografia es
tampando símbolos do PSDB em livros didáticos,
para o dia vinte e nove de maio, às quinze horas, nes
te mesmo plenário. E para constar, eu, Maria Helena
Pinheiro Monteiro, Secretária, lavrei a presente Ata,
que lida, discutida e aprovada, será assinada pelo
Presidente, Deputado Wellington Dias,e publicada
no Diário da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Declaro cancelada a reunião ordinária, em ra
zão da falta de quorum, e antecipo a realização da au
diência pública.

Declaro abertos os trabalhos da presente reu
nião de audiência pública da Comissão de Fiscaliza
ção Financeira e Controle, destinada a debater o pIa
no de trabalho da Corregedoria-Geral da União relaci
onado a investigações de irregularidades no Gover
no, com a presença da S,a Anadyr de Mendonça Ro
drigues, Ministra Corregedora-Geral da União, que já .
se encontra na Mesa.

Comunico aos membros desta Comissão que a
Exma S,a Ministra Anadyr de Mendonça Rodrigues
terá o prazo de quarenta minutos para fazer sua expo
sição, prorrogáveis por mais vinte minutos, por delibe
ração do Plenário. Os Deputados inscritos para inter
pelar a convidada poderão fazê-lo estritamente sobre
o assunto da exposição pelo prazo de três minutos,
tendo a interpelada igual tempo para responder, fa
cultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo, não
sendo permitido ao orador interpelar qualquer dos
presentes.

Destaco, inicialmente,· que temos conversado
com as Lideranças e Vice-Lideranças do Governo 50-
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bre a necessidade de trabalharmos as condições do qüência disso é que as leis deste País traçam uma
funcionamento da Comissão. Se há problemas em re-. malha de preceitos que tenha a finalidade de detec-
lação à pauta, há da parte da Oposição e de alguns tar, controlar, corrigir e punir quaisquer comporta-
membros da base do Governo o interesse de defini-Ia mentos ofensivos aos princfpios que regem a admi-
para termos o andamento das votações. Não podemos nistração pública. De tal sorte que, em verdade, não
admitir o fato de não termos quorum há três sessões há um único órgão, uma única autoridade que não se
consecutivas, porque membros da base do Governo submeta a esse código de conduta.
alegam a existência de alguns requerimentos. Trata-se O primeiro e fundamental desses preceitos, no
de uma Comissão em que, folgadamente, a base do que diz respeito ao Poder Executivo, é o art. 84, li, da
Governo tem maioria. Portanto, se há a dificuldade da Constituição Federal, ao estabelecer que compete
não-aprovação, democraticamente podemos discutir privativamente ao Presidente da República exercer,
isso no voto. Apelo para os Srs. Deputados no sentido com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção su-
de que possamos escolher essa alternativa. perior da administração federal. No desempenho de

. Agradeço a presença da Ministra Anadyr de tal competência está embutido o poder correcional,
Mendonça Rodrigues e ressalto a importância desta que é a força de corrigir os eventuais desvios dos ru-
audiência, neste momento tão diffcil de crise que vive- mos traçados pelas leis.
mos em vários setores do País. Esta Comissão tem o De sua parte, os Ministérios, que têm a função
papel de trabalhar a fiscalização e, com certeza, terá institucional de auxiliar o Presidente da República no
o interesse de conhecer o planejamento desse traba- exercfdo da direção superior da administração fede-
lho, para que, quem sabe, possamos formar parce- ral e no desempenho das suas particulares compe-
rias, a fim de garantir que os serviços sejam presta- tências, contam cada qual com aparelhamentos pró-
dos de acordo com o interesse da população e com prios destinados a lhes permitir o exercício setorizado
a legislação. do poder correcional, de sorte a controlar, no seu âm-

Concedo a palavra à Sra. Ministra Anadyr de bito, o comportamento dos órgãos que lhe são afetos.
Mendonça Rodrigues. O que a Medida Provisória n° 2.143-31 , de 2 de

A SRA. ANADYR DE MENDONÇA RODRIGUES abril de 2001, proveu, quando instituiu a Corregedo-
- Exmo Sr. Presidente da Comissão de Fiscalização ria-Geral da União com a missão de assistir o Presi-
Financeira e Controle, Deputado Wellington Dias, Srs. dente da República, direta e imediatamente, no de-
Deputados Federais, tive a honra de ser convidada sempenho de suas atribuições quanto aos assuntos e
por esta insigne Comissão para participar de audiên- providências que, no âmbito do Poder Executivo, se·
cia pública sobre o plano de trabalho relacionado a in- jam atinentes à defesa do patrimônio público, foi exa-
vestigações de irregularidades no Governo. tamente a criação de um sistema de controle superior

Como sabemos todos, a administração pública e geral que estenda ao plano da totalidade do Poder
em geral, por determinação da Constituição Federal, Executivo a vigilância que hoje já existe de forma mui-
em seu art. 37, caput, está adstrita aos princfpios da tas vezes eficiente, mas compartimentalizada em
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade seus diferentes e múltiplos órgãos.
e eficiência. Para que tais princípios sejam observa- Pretende-se com isso que, no mais breve prazo
dos, há todo um arcabouço jurídico armado pelas leis possível, a Corregedoria-Geral da União - cuja exis-
do Pafs a condicionar o comportamento de cada um tência hoje completa o seu 50° dia corrido e o seu 35°
dos órgãos da administração pública. Seria ideal, mas dia útil- possa constituir no âmbito do Poder Executi-
utópico, esperar que todo esse regramento houvesse vo o sistema global garantidor da regularidade interna
de ser seguido sem desvios. A falibilidade própria da do comportamento no serviço público e coibidor dos
natureza do ser humano obriga que se preveja que os desvios éticos. E como isso será feito? Basicamente,
desvios comportamentais jamais serão banidos e, dois instrumentos já estão utilizados. De um lado, em-
por isso, a existência de um sistema que os reprima prega-se a ferramenta do controle físico, com acom-
se faz indispensável à convivência social. panhamento passo a passo da existência e do anda-

Não é à toa, aliás, que em parte alguma do mun- mento de cada procedimento de apuração da imputa-
do, por mais aparelhada que seja ou tenha sido em ção de irregularidade na órbita do Poder Executivo,
cada época a organização social, jamais se cogitou cuja existência está sendo informada à Corregedo-
de atingir estágio tal de desenvolvimento do relacio- ria-Geral da União por todos os Ministérios, em aten-
namento entre os seres humanos que ensejasse a dimento à requisição que constituiu seu primeiro ato
pura e simples eliminação das leis penais. Em conse- oficial.
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Acredita-se que o uso dos recursos da informáti- núncias sobre irregularidades na Administração PÚ-
Ca permitirá a fiscalização do desenvolvimento de blica Federal; informações básicas sobre o ordena-
qualquer sindicância ou processo administrativo apu- mento que rege a criação, a competência, o organo-
ratório, ensejando a rápida correção dos desvios de grama ea estrutura do órgão. assim como endereços,
curso e a punição dos agentes desidiosos na sua in- curriculum vitae e agenda diária da Corregedo-
cumbência investigatória, ria-Geral e principalmente noticiário sobre as ativida-

De outra parte, estão abertas todas as portas e des do órgão, que se pretende tenha periodicidade, a
as janelas da Corregedoria-Geral da União para a to- fim de que possa constituir uma forma ágil de presta-
tal exposição pública em procedimento da mais com- ção de contas à Nação.
pleta transparência, quer por meio da franquia de in- Foi possível à Corregedoria-Geral da União ins-
formações a todos os meios de divulgação indiscrimi- talar-se em dependências dos anexos do Palácio do
nadamente, do modo mais democrático, sobre o está- Planalto, onde recebeu equipamentos que a dotaram
gio d? andamento dos trabalhos de apuração de irre- de meios de comunicação eletrônica a quaisquer inte-
gulandade~ e seu comp~eto r_esult~do, .resguardan- ressados em formular denúncias de irregularidades e
do-s~, porem, até su~ ultlmaç~o a Identidade de de- representações, podendo adiantar-se que até 21 de
nunclantes e denunCiados, assim se protegendo tan- maio de 2001 - 361 dessas mensagens foram recebi-
to os primeiros, contra re~r:sálias, quanto os últimos, das. Desde então, a Corregedoria-Geral da União de-
?ontra a perversa e~oslçao d~ sua honra, quand? dicou-se à análise dessas denúncias e representa-
moc:ntes; quer mediante ofereCimento a qualque~ CI- çoes que lhe chegaram acerca de irregularidades em
dad~o ~este Pafs da. ampla f~culdade de f~rmal~z~r órgãos diversos, tanto no que se refere a casos notó-
denunCias acerca de Irre~urandades no serv~ço pubh- rios no noticiário jornalfstico quanto no que tange a
c~ de q~e tenha conhecimento, se~ outro,onus q~e casos novos. Adotou, em cada hipótese, as providên-
nao faze-I? de forma ~~spo..nsável, seja medl~nt~ a via cias necessárias à agilização das apurações, no esta-
p<?s~al, seJ~ com a utl.hzaçao da corres~ndencla ele- do em que se encontram, ou à instauração de investi-
tromca,. seja por meio. da ap~ese~taç~o pesso~1 do gações quando necessário, tudo com a devida ciên-
denunCiante; quer mediante a Imediata Informaçao ao cia aos representantes ou denunciantes
denunciante de todo e qualquer passo adotado pela . . ,
Corregedoria-Geral da União no andamento do pro- ._ ~ara. s~us .trabalhos. a ?orregedona-G~ral da
cedimento de coordenação das atividades de apura- U.nlao InstltUl.U tres s~tores bá,s!cos: a ~s~essofla Jurf-
ção da irregularidade denunciada; quer também em dica, que se Incumblr~ da analise preliminar de toda e
futuro, o mais próximo possfvel, por meio do fácil qualq~er represen~açao que lhe_chegue; a S_ubc?rr~-

acesso a qualquer cidadão às informações sobre o ge~ona.-Geral.' ór~ao ~e execuçao das funçoes InStl-
controle exercido na administração pública, o que lhe tuclon~ls de flscahzaç~~ e de ,acompa~hamento dos
deverá ser propiciado mediante o uso dos recursos procedimentos apu~ato~los.de Irre~ulafldades consta-
da Internet, ensejando que, em processo de cristalina !adas; e a Assessona Tecmca, órg~o provedor de m~-
diafaneidade, alguém de sua própria residência, com lOS p~ra o desempenho da~ funçoes da AsseSSOria
o uso do computador pessoal, venha a acessar infor- JUrldlca e da Subcorregedona-Geral.
mações atualizadas sobre o estágio dos procedimen- Como a criação de quadro próprio de servidores
tos de apuração de irregularidades e de denúncias demandaria tempo, está sendo implantada solução
em geral. de emergência na Corregedoria-Geral da União, per-

Muito a propósito, aliás, apazigua-me anunciar a mitindo que possa desempenhar plenamente suas
esta Casa da cidadania que, dentro do propósito de atribuições. embora esteja dotada de apenas 22 car-
se propiciar a completa transparência com relação gos em comissão, entre pessoal de nível superior e
aos procedimentos de apuração de irregularidades técnico. Essa solução esteve no recrutamento de pro-
perante o Poder Executivo Federal, está acessfvel ao curadores federais e membros da Advocacia-Geral
público em geral. desde o dia 18 de maio do corrente, da União, que passaram a ter o exercfcio de seus car-
a homepage da Corregedoria-Geral da União, por gos efetivos na Corregedoria-Geral da União, assim
meio do endereço http://www.presidência.gov.br. na permitindo que possa contar com um quadro de com-
qual poderá ser encontrada a opção estrutura, dentro petentes especialistas, sem outros ônus adicionais.
da qual se localiza a Corregedoria-Geral da União, No momento, nove desses profissionais já estão pres-
cuja página oferece os seguintes serviços: formulário tando serviço à Corregedoria-Geral da União em sua
próprio para a veiculação, pelo meio eletrônico, de de- atividade-fim, e será solicitada a cessão de tantos



Percebe-se, assim, que a referida medida provi
sória estatuiu não se esgotar a ação da Corregedo
ria-Gerai da União com o exercício da sua competên
cia para providenciar que sejam apuradas e punidas
irregularidades no âmbito do Poder Executivo.

A Corregedoria-Geral da União enca
minhará à Advocacia-Geral da União os ca
sos que configurem improbidade administra
tiva e todos quantos recomendem a indispo
nibilidade de bens, o ressarcimento ao erá
rio e outras providências a cargo daquela
Instituição, bem assim provocará, sempre
que necessário, a atuação do Tribunal de
Contas da União, da Secretaria Federal de
Controle Interno, da Secretaria da Receita
Federal, dos órgãos do Sistema Federal de
Controle Interno e, quando houver indlcios
de responsabilidade penal, do Departamen
to de Polícia Federal e do Ministério Público,
inclusive quanto a representações ou de
núncias que se afigurarem manifestamente
caluniosas.
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quantos se fizerem necessários no futuro, na medida Em verdade, a Medida Provisória n° 2.143 foi
em que o serviço exigir. além: estabeleceu que a ação da Corregedoria-Geral

É fundamental notar que a ação da Corregedo- da União, uma vez constatada a existência da irregu-
ria-Geral da União ficou perfeitamente delimitada laridades, deva desaguar na provocação da atuação
pela Medida Provisória n° 2.143, ao dispor, no seu art. de outros aparelhamentos previstos na Constituição
50-A, o seguinte: ou na lei para que ajam, por sua vez, em suas respec-

. ._ tivas esferas de atribuições. Assim, por exemplo, to-
.A ?o.rreg.edona-.Ger~1 da Unlao com- das as ações da Corregedoria-Geral da União que re-

p~te assistIr, dlre!a.e Imediatamente ao Pre- dundarem na constatação da efetiva existência de ir-
sldente .da. ~epubhca, no desempenho de regularidades que configurem atos de improbidade
suas atnbUlçoes, quanto aos assuntos e pro- administrativa conforme rol enunciado na Lei n°
vidênc~as qu~, no âmbito do Poder E~e~u!i- 8.429, de 2 d~ junho de 1992, deverão, necessaria-
v~, ~eJam atinentes à defesa do patnmonlo mente, resultar na provocação da douta Advoca-
publico. cia-Geral da União, para que esta, representando em

É o quanto basta, parece, para ficar evidencia- juízo a Adm~n~stração Pública Federal, possa ~uscar
do, sem sombra de dúvida, que a atuação da Corre- a reco~poslçao dos danos constatados, quaisquer
gedoria-Geral da União jamais poderá extrapolar a li- que sejam.
mitada esfera do Poder Executivo, o que exclui algu- Lembre-se, aliás, q4e ato de improbidade admi-
ma possibilidade de sua existência estar restringindo nistrativa não é apenas aquele que cause lesão patri-
o campo de atuação de outros órgãos ou instituições monial no stricto sensu econômico-financeiro. De
alheios ao Poder Executivo, tal como, um mero exem- fato, a Lei n° 8.429, de 1992, ainda cuidou de consig-
pio, o Ministério Público. nar que constituem atos de improbidade administrativa

Consigne-se, porém, que no desempenho des- tanto aqueles que importem em enriquecimento ilícito
sas suas atribuições institucionais a Corregedo- ~ art. 9° - quanto a~u~~es ~ue causem prejuízo ao Erá-
ria-Geral da União tem necessariamente íntimo e per- no - art. 10-, e, Significativa e coerentemente, dentro
manente relacionamento com outros órgãos de varia- do Sistema Geral de Controle, também aqueles atos
das esferas, porquanto a Medida Provisória n° 2.143, que atentem contra os princípios da administração pú-
também expressamente previu, em seu art. 14-A, § blica referentes aos deveres de honestidade, imparcia-
3°, o seguinte: lidade, legalidade e lealdade às instituições - art. 11.

É possível afirmar, assim, que todos esses atos,
indistintamente, ensejam a ação corretiva da Corre
gedoria-Gerai da União e a ação reparadora da Advo
cacia-Gerai da União. A mesma provocação deverá
acontecer se e quando aflorarem, das apurações em
preendidas no âmbito do Poder Executivo, elementos
indicativos da necessidade da atuação do Tribunal de
Contas da União, da Secretaria da Receita Federal,
dos órgãos do Sistema Federal de Controle Interno e,
quando houver indícios de responsabilidade penal,
do Departamento de Polícia Federal e do Ministério
Público, conforme o § 3° do art. 14-A, anteriormente
citado.

O relacionamento da Corregedoria-Geral da
União com outras instituições, órgãos ou entidades,
pois, far-se-á de maneira inteiramente harmônica e
com absoluto e total respeito à competência de cada
qual. Registre-se, aliás, que tal relação da Corregedo
ria-Gerai da União com aqueles outros órgãos e
aquelas instituições não se esgotará em sua ativida
de de provocar-lhes a ação, dentro de suas respecti
vas esferas de atribuições, porquanto isso também
deverá ocorrer em sentido reverso. Em verdade, a
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Corregedoria-Geral da União, igualmente, de modo a Corregedoria tem cinqüenta dias de funcionamento,
recíproco, deverá ser instada a exercitar sua própria apenas 35 dias úteis. O cargo é nomeado pelo Presi-
competência institucional sempre que a Advoca- dente da República, que tem o poder de demissão. O
cia-Geral da União, o Tribunal de Contas da União, a seu papel é de fazer a investigação, o acompanha-
Secretaria da Receita Federal, os órgãos do Sistema mento, a correição - seria a palavra mais apropriada
Federal de Controle Interno, o Departamento de Polí- - no âmbito do Poder Executivo. Gostaria, em primei-
cia Federal e o Ministério Público, eventualmente, de- ro lugar, de entender como se faz o trabalho de acom-
pararem, no curso de seus trabalhos específicos, com panhamento no Poder Executivo quando se tem, de
fatos que ensejem a apuração .de irregularidade prati- outro lado, urna situação de dependência de nomea-
cada no âmbito do Poder Executivo Federal. ção do Presidente da República.

Trata-se, aliás, de possibilidade que a Correge- Em segundo lugar, quero entender um pouco
doria-Geral da União, em seu pouco tempo de vida, já mais essa relação. No âmbito do Poder Executivo, já
viu concretizada por algumas vezes. É o que se deu, temos a Secretaria Federal de Controle Interno que,
por exemplo, com a diligente iniciativa adotada por embora vinculada ao Ministério da Fazenda, também
eminentes representantes do Ministério Público Fe- desempenha o papel de fazer o controle interno de
dera', ao lhe encaminhar para exame documentação todo o Poder Executivo. Gostaria de entender onde se
de que tiveram conhecimento. no estrito exercício de separa a atuação da área comandada por V. Exa da-
suas funções e custos legis, mas que também se re- quela exercida pela Secretaria Nacional de Controle
velava passível de desencadear ação autocorretiva Interno.
do Poder Executivo Federal. Com certeza, temos muitas tarefas a ser realiza-

Essa harmônica cooperação entre diferentes ór- das. Ainda ontem tivemos aqui uma audiência com o
gãos e instituições federais em boa hora foi consagra- Presidente da Anatel. A mim pareceu importante are-
da pela Medida Provisória n° 2.143-31, de 2001, com velação, confirmada por S. sa, de que, embora previs-
a instituição da Corregedoria-Geral da União, e dela ta em lei, ainda hoje as empresas que operam na área
se beneficia, fundamentalmente, o destinatário maior de telecomunicações não cumpriram uma de suas re-
de todas as práticas governamentais: o cidadão deste gras, que é a existência de um contrato, no caso da te-
País. lefonia fixa, entre o usuário e a operadora. Ou seja, se

Este, .em breves pinceladas, o retrato da re- não há um contrato, tem-se uma situação em que,
cém-criada Corregedoria-Geral da União. c~mo revelava ontem a Pr~sidenta do Instit~!o Brasi-

Agradeço a atenção e estou à inteira disposição lelro de Defesa do Consumidor -IDE~, há ?If~culd~de
dos Srs. Deputados Federais. de cobrança po~ ~~rte da Anat~1. Entao, ha sltuaçoes

, . como essas, pOIS la estamos ha alguns anos atuando
. O SR. PRESIDE~T~ (Deputado Welhngton com essa formatação e até agora não tivemos esse

Dias) - Agradecemos à Ministra Anadyr deMendonça acompanhamento.
Rodrigues a exposição. a v E..8 d· . .. tuero que . 11. nos Iga se, nesses clnquen a

Passaremos agora à fase de perguntas. dias, já foi possível constatar a existência de corrup-
Convido, inicialmente, o Deputado João Maga- ção, de ato de desonestidade, enfim, nos processos

Ihães, 1° Vice-Presidente desta Comissão, para que que já chegaram à Corregedoria? Pelo que ouvi, cer-
assuma a condução dos trabalhos, já que sou o pri- ca de 361 pessoas, por várias razões, dirigiram-se a
meiro a interpelar a S~ Ministra. V. Exa, depositando sua confiança sobre algum as-

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Maga- sunto na área do Governo. Como V. Exa analisa essa
Ihães) - Encerrada a exposição, passo a palavra ao situação?
Deputado Wellington Dias, autor do requerimento. Recebi ontem de algumas pessoas documentos

O SR. DEPUTADO WELLINGTON DIAS - S~ sobre uma situação ocorrida na área de crise energé-
Ministra, primeiramente quero externar nossa satisfa- tica, que estarei repassando a V. Exa. O Ministro teria
ção em tê-Ia em nossa Comissão. Tivemos já a opor- anunciado, em Pernambuco, a liberação de recursos
tunidade de visitar a Corregedoria e de estar repas- da PETROBRAS para um programa no setor de açú-
sando informações sobre área específica do Gover- car e de álcool, suspenso em 1999 a partir de investi-
no, o Banco do Nordeste, quando, com outros Parla- gação feita pelo Ministério Público Federal e pela pró-
mentares daquela Região, entregamos pedido de pria Agência Nacional do Petróleo. O fato é que esse
análise sobre uma situação que, nos pareceu, mere- programa, criado pela Resolução n° 5, de 1998, do
ce a atenção de V. Exa. Corno V. Exa , mesmo lembrou, Conselho Interministerial de Açúcar e do Álcool, Iibe-
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rou, na safra de 1998/1999, 186,7 milhões de reais. dora da República exatamente nesse perfodo, pois in-
Foi verificado, tanto pela Agência Nacional do Petró- gressei na carreira em 1972.
leo quanto pelo Ministério Público, que não havia Nessa época, Sr. Deputado, o Ministério Público
qualquer condição de controle, ou seja, não foi esta- - e dou-lhe o testemunho, o qual, certamente, será
belecido o controle necessário para o acompanha- confirmado por qualquer outro Procurador da Repú-
mento desses recursos, que são concedidos em par- blica, tanto entre os novos como entre os antigos -
ceria com associações de empregados das usinas. O não deslustrou suas funções por não contar com as
certo é que foi comprovado, numa investigação do Tri- garantias que hoje o protegem. Há episódios históri-
bunal de Contas, que também estarei repassando a V. cos, e este é um momento muito bom de trazê-los à
Exa, a existência de irregularidades na aplicação des- tona, pois ficaram sepultados nos arquivos do Minis-
ses recursos e, por isso, o programa foi suspenso. tério Público. No depoimento no Senado, já tive a
Agora, no meio desta crise, sem que tenham sido to- oportunidade de relembrar a corajosa atuação do
madas as devidas medidas, conforme informa tam- Prol. Henrique Fonseca de Araújo, que não vou repe-
bém o Ministério Público Federal do Estado de Per- tir, mas há outro episódio que me foi lembrado há pou-
nambuco, está sendo anunciada a liberação de cerca cos dias por colegas: o caso do operário Manuel Fiel
de 500 milhões de reais, inclusive retroativa à safra de Filho, assassinado pelas forças da repressão.
1999/2000. Naquela época, sob a égide do AI-5, houve o in-

Como ainda não aconteceu essa liberação, a gresso em São Paulo de uma ação de reparação de
Comissão de Fiscalização não tem como agir, mas danos contra a União Federal, em função da morte de
sou um dos defensores de que é importante tomar- Manuel Fiel Filho. Os Procuradores da República da
mos as providências antes, evitando que haja a irre- época, que então exerciam concomitantemente a
gularidade, o ato de desvio de recursos públicos. Advocacia da União - essa repartição de funções

Portanto, vou repassar a V. Exa esses dados e ocorreu em 1988 -, tiveram um gesto extremamente
desejo ter as informações sobre os pontos de que tra- corajoso: uniram-se todos e recusaram-se a promo-
tei aqui, pedindo atenção especial sobre esses dois ver a contestação dessa ação em nome da União Fe-
assuntos. deral,'sabedores de que essa contestação iria consa-

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Maga- grar a existência de um ato repulsivo.
Ihães) - Concedo a palavra à S~ Ministra Anadyr de Veja V. Exa que isso ocorreu sob a égide do AI-S.
Mendonça Rodrigues. Hoje, não temos o AI-5. Parece-me que a situação

A SRA. ANADVR DE MENDONÇA RODRIGUES está bem melhor. Temos a demissibilidade ad nutum,
- Deputado, trata-se de lista bem grande. V. Exa falou mas não me parece que ela seja indispensável para
em dois assuntos, mas pela minha conta são cinco. que as pessoas possam bem exercer suas funções.
Vou tentar responder sobre esses tópicos um a um, Essa é a resposta que tenho a dar sobre esse tópico.
mas de antemão peço a V. Exa que, se deixar de dar Pergunta-me V. Exa sobre a distinção entre os
alguma resposta, me cobre, por favor. campos de atuação da Corregedoria-Geral da União

Primeiro, há uma questão muito genérica, que e da Secretaria Federal de Controle Interno. Quero di-
tem sido muito suscitada: a da demissibilidade ad nu- zer que são perfeitamente distintos no sentido de que
tum da Corregedora-Geral da União. Tenho respondi- a Secretaria Federal de Controle Interno, na realida-
do muito freqüentemente que isso não me assusta de, se incumbe de manter o registro de todos os pro-
em nada. Não me parece que esse fato impeça o cedimentos apuratórios, que hoje serão controlados
exercfcio correto das minhas funções. pela Corregedoria-Geral da União, mas tem ainda

Em abono de minhas palavras, tenho trazido mi- uma atribuição maior, porque também exerce o que
nha experiência de, hoje aposentada, Subprocurado- se pode chamar de função de verificação de qualida-
ra-Geral da República, dizendo que atualmente o Mi- de dos serviços, que não é atribuição da Corregedo-
nistério Público está revestido, ornado de garantias ria-Geral da União. Mas essa correlação de atribui-
excelsas que eram privativas da Magistratura e que a ções está sendo muito importante para o pleno exer-
Carta de 1988 também conferiu ao Ministério Público. cicio das funções da Corregedoria-Geral da União.
Antes de 1988, o Ministério Público não contava com Pretendo, e já estamos colocando isso em práti-
essas garantias. A demissibilidade ad nutum era um ca em muitos casos, servir-me da atuação altamente
fato mais do que presente pelo simples motivo de por eficiente, pelo que pude verificar, dos órgãos da Se-
muito tempo ter-se vivido sob a égide do AI-5. Tive a cretaria Federal de Controle Interno, para que sirvam
oportunidade de exercer minhas funções de Procura- à Corregedoria-Geral da União como sua ponta de
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lança e trabalhe como a Polícia, que em princípio de- conversava aqui mesmo, nesta Casa, sobre isso.
veria funcionar para atuação do Ministério Público, fa- Estamos, repito, em tempos de profundas mudanças
zendo investigações in loco, levantamento dos ele- no Poder Judiciário, na postura ética da administra-
mentos de prova, sob permanente e constante vigi- ção pública, na postura ética da mídia, em geral. Acre-
lância do órgão incumbido de coordenar as investiga- dito que a ferramenta adequada para se chegar a es-
ções, que seria a Corregedoria-Geral da União. sas mudanças de forma própria é conversando, deba-

A Secretaria Federal de Controle Interno já foi tendo, colaborando cada qual com suas idéias. E, de
algumas vezes acionada pela Corregedoria-Geral da acordo com essa postura, embora, como disse V. ~,
União para que ou informe os elementos que já detém não tenha condições de falar sobre esse fato - e V.
ou, caso não os detenha, faça a diligência necessária Exa reconhece que não seria mesmo de minha com-
para o levantamento de informações imprescindíveis petência no momento responder -, não me furtarei a
à apuração dos fatos.' contribuir no que puder.

Essa é a segunda questão que me foi apresen- Foi possível constatar a existência de corrupção
tada. nas 361 denúncias que já chegaram? Deixe-me dizer

Disse-me V. ExB da estranheza com relação _ é a V. E)('l o seguinte: essas 361 denúncias, na verdade,
assunto novo para mim, estou respondendo dentro são 361 processos que constituíram procedimentos
das condicionantes postas por V. Exa _ a alguma numerados. V. Exa mesmo tem um deles aqui, o de n°
obrigação que estaria prevista em lei para a Anatel 0001.001561. Esse está com a representação que V.
formalizar contratos com usuários e que. não teria Exa formulou perante a Corregedoria-Geral da União.
sido admitida. Fazemos com que essas representações, denúncias,

formem um processo regular, para que sejam subme-
Não estou capacitada a responder agora se tidas a uma tramitação básica dentro da Corregedo-

essa obrigação está posta na lei de forma tal que ria-Geral da União. Tenho identificada a necessidade
afaste a competência do Poder Executivo de definir a de passagem por três fases.
conveniência e a oportunidade da prática de atos ad-
ministrativos próprios da autoridade administrativa A primeira fase é a verificação da natureza da
para a definição dos critérios de conveniência e opor- representação, porque temos recebido muitos cum-
tunidade. Essa matéria é tranqüilamente reconhecida primentos, pedidos de informações, algumas críticas
por todos os Tribunais Superiores. Doutrinariamente violentas contra a pessoa da Corregedora, e, junto
não há dúvida quanto a isso. Essa obrigação só pode- com isso, denúncias formais sobre fatos administrati-
ria ser afastada, eventualmente, se a lei fixasse pra- vos. Passada essa primeira triagem, respondemos ou
zos e formas. Não sei se nesse caso a lei a que V. Exa informamos e, se for o caso de denúncias aparente-
se referiu fixou prazo para que a ANATEL satisfizesse mente formalizadas, passamos à segunda fase, que é
essa obrigação. , quando a Assessoria Jurídica exercita sua competên

cia. Nessa fase, verificam-se os requisitos mínimos
O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Sr. de admissibilidade, quais sejam: se o autor da repre-

Presidente, V. E)('l me permite fazer uso da palavra? sentação está identificado, se o fato é da competên-
.O SR. PRESIDENTE (Deputado João Maga- cia da Corregedoria, se é fato federal - pode ser mu-

Ihães) - V. E)('l tem direito à réplica. nicipal, estadual, do Poder Judiciário, do Poder Le-
O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Mas gislativo. Então, realmente tomamos conhecimento,

é apenas para fazer um esclarecimento. Citei esses apenas para fazer o encaminhamento. Não arquiva-
dois pontos apenas como exemplo. Na verdade, va- mos nada na Corregedoria-Geral da União. Encami-
mos repassá-los, não fazem parte de uma pergunta. nhamos ao órgão competente quando não for de
Eu os estarei repassando com mais elementos. Não nossa competência.
estaria cobrando um posicionamento de V. ExQ agora, Verificamos também se o fato argüido é ilícito. Há
até porque, com certeza, V. Exa não tem os elementos casos de fatos que são trazidos, mas não são lícitos.
necessários. Vou usar um exemplo menos dramático do que o que

A SRA. ANADYR DE MENDONÇA RODRIGUES usei lá. Há pessoas que dizem que não gostaram de a
- Não pretendo, Sr. Deputado, dentro das minhaslimi- Corregedoria ter sido criada. É um fato, mas não traz
tações pessoais, furtar-me a nenhum tipo de pergun- nenhuma repercussão na função da Corregedoria.
ta feita aqui nem que seja para divagar. Não me pare- Ultrapassada essa fase de análise prévia dos
ce que estamos num momento muito oportuno para requisitos de admissibilidade, configurado que existe
divagações. Estamos em tempos de mudanças - e um fato, aparentemente lícito e praticado por uma au-
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toridade federal, mandamos pedido de informações a mente eram casos novos, dos quais ainda não se ti-
essa autoridade para que ela nos traga a situação: se nha notícia na Administração Pública Federal, pelo
já há um procedimento - pode ser que tenha havido que se fez muito bem-vinda a denúncia chegada à
nos anos 20 -, então, é uma pena, mas passa para a Corregedoria-Geral da União, e está instalado o pro-
história, não pode mais ser objeto de apuração; se cedimento de apuração.
está em andamento; se já foi concluído; ou se nada Obviamente, os estágios são diversos. Estamos
há. Com o recebimento das informações, verificamos chegando ao término da apuração de alguns casos
se está prescrito. A lei protege o assunto que não notórios, que nem preciso relacionar, porque são de
pode mais ser suscitado. Então, comunicamos o fato domínio público. Gradativamente estamos conse-
e encerramos a nossa atuação. guindo chegar ao término. Assim que houver o desen-

Se há um procedimento em curso investigatório, lace final, será divulgado, por todas as formas possí-
passamos para a Subcorregedoría-Geral, órgão de veis, para conhecimento, em especial, da população.
execução das funções institucionais. Esse órgão é o Considero que a maior utilidade do trabalho da Corre-
que faz o acompanhamento, passo a passo, de cada gedoria-Genil da União não está no proveito que pos-
fase das apurações de qualquer ilícito imputado na sa trazer ao Poder Executivo Federal; não está no
Administração Pública Federal. Se isso acontece, eventual suprimento de lacunas; está na colaboração
imediatamente comunicamos também ao represen- que possa prestar para a restauração da confiança do
tante, que terá ciência de todas essas fases para que cidadão brasileiro nos rumos deste País, a restaura-
possa acompanhar a seqüência até a conclusão. No ção do orgulho nacional, que hoje se vê seriamente
final, há o deslinde. ameaçado pela ampla divulgação de irregularidades

Esclareço - já disse isso, mas convém repetir - de toda sorte. As irregularidades sempre existirão. O
que durante todas essas fases a proteção do sigilo é que não pode existir é a sensação de que elas não
importante. A nosso ver, ela está institucionalizada são apuradas. Esse é o plano em que a Corregedo-
dentro da Corregedoria em proteção de ambas as ria-Geral da União pretende atuar.
partes, de denunciantes e denunciados. Há pessoas Passo, então, à seguinte, que me parece estar
que só se animaram a fazer representações fundadas acometida do mesmo problema da anterior. No que
na nossa afirmação de que será protegida sua identi- se refere à crise energética, foi dito que o Ministro -
dade, porque alegam risco de vida. Então, garantimos não sei se o de Minas e Energia - teria anunciado a Ii-
que a identidade não será devassada até o final. O beração de verbas, suspensas por causa da ação do
mesmo, obviamente, tem de acontecer em proteção Ministério Público.
ao direito dos inocentes. Só será desvendada a identi- Sobre essa questão pretendo dar a V. Ext' uma
dade do responsável pelo ilícito se e quando isso for resposta genérica: ainda não tenho conhecimento es-
configurado. pecífico sobre o fato, mas a solução para a questão é

Parece-me que respondi à indagação de V. Ex" a mesma de todos. Se o Ministério Público Federal,
sobre a existência de corrupção. ou o Ministério Público dos Estados, ou o do Distrito

Faltou dizer apenas que, em função dessas três Federal e Territórios estiver atuando neste caso e de-
fases, podemos dizer que estamos, hoje, acompa- parar com a prática de atos irregulares de autoria de
nhando todos os procedimentos que já estavam em autoridades federais, tenho certeza de que providen-
curso. Alguns, pelo enorme vulto, ainda vão deman- ciará a imediata comunicação - como já fez em casos
dar tempo - espero que breve - para a solução final. anteriores - à Corregedoria-Geral da União, para que
Mas estamos tomando todas as providências neces- ela acione os dispositivos que apurarão a prática de
sárias para que sejam agilizados. ilícito por parte de autoridades federais. Se alguma

Onde detectamos alguma falha, imediatamente outra pessoa, que não-membro do Ministério Público,
a ação da Corregedoria-Geral da União fez-se sentir, tiver indícios da prática dessas irregularidades, que
apontando a falha e exigindo que fosse suprida. Onde formalize essa denuncia pelos meios que hoje estão
houve procedimentos que não foram adotados, solici- facultados. Aliás, perdoem-me, pois faltou anunciar
tamos que fossem adotados, o que está sendo feito. mais um: pretEmdemosque o formulário de denúncia
Esse é o estado desses processos. esteja ao amplo alcance de todas as camadas da po-

Já constatamos outros fatos que não eram pas- pulação. Quem não tiver microcomputador pessoal
siveis de apuração, comunicamos isso aos interessa- nem acesso à Internet, obviamente terá de continuar
dos, encaminhamos aos órgãos competentes e provi- valendo-se dos serviços postais. Mas, hoje, esse é
denciamos a instauração de alguns outros, que real- um dos setores da administração pública que me pa-



não.
A SRA. ANADYR DE MENDONÇA RODRIGUES

- Tenho pensado muito sobre isso. Qual é o ato do ti
tular da Corregedoria-Geral da União que encerra os
seus trabalhos? Sempre trabalhei com pareceres,
mas não é um parecer. Não é uma decisão, porque
não vai decidir nada. Tenho até usado uma expressão
que me parece altamente pleonástica.

Tenho divagado, pensado, meditado muito sobre
a natureza do ato do titular da Corregedoria-Geral da
União, que tem, lembremo-nos, a função de auxiliar o
Presidente da República na tomada de suas decisões.
O Corregedor não faz nada por si, mas auxilia. Ele tem
uma delegação de poderes, vamos dizer, para suprir
as omissões do aparelhamento. Há um ordenamento
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rece ter alta confiabilidade. Então, não haverá impedi- jurídico que diz dever ser feito de tal e qual forma, e, se
mento para o exercício dessa atividade. não estiver sendo feito conforme esse ordenamento,

Com relação à Internet, temos formulário de de- cabe ao Corregedor corrigir a distorção.
núncia em outros sites: no www.presidencia.gov.br e Mas acabou. Fez a sua avaliação, as suas inves-
no site Brasil, cujo endereço é www.brasil.gov.br. tigações, e agora? Qual é o ato final? O ato final, pare-

E mais: expedimos uma correspondência a to- ce-me - e eu estou aqui com esse pleonasmo e até
dos os Ministérios e a todos os órgãos de Administra- pedindo a colaboração -, tem sido uma análise diag·
ção Pública Federal que dispõem de home page, pe- nóstica. Perdoem-me os médicos também. É um pleo-
dindo que coloquem o ícone da Corregedoria-Geral nasmo. Mas me parece que isso traduz exatamente a
da União, contendo um formulário para denúncias, função da Corregedoria-Geral da União. Ela providen-
em suas respectivas home pages, de forma a facilitar cia para o Exmo. Sr. Presidente da República, no de-
o mais amplo acesso de quem quer que seja que dis- sempenho de suas funções, uma análise diagnóstica
ponha de indícios mínimos que configurem a prática daquela tal ou qual irregularidade que foi imputada a
de irregularidades por parte de autoridades públicas alguém.
do Poder Executivo Federal. Nesse sentido, posso dizer a V. EXS que já pode-

Era o que tinha a dizer. ria até ter anunciado algum ato desses por parte da
Estou à disposição de V. EJclls. Corregedoria-Geral da União. Não o fiz em respeito a
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Maga- esta Comissão. Acreditei que qualquer avanço nas

Ihães) - Concedo a palavra ao Deputado Wellington nossas atividades, antes de comparecer aqui, aten-
Dias, para a réplica, se desejar. dendo ao honroso convite que me foi formulado por V.

O SR. DEPUTADO WELlINGTON DIAS _ Sr. Exa
, seria, de certa forma, desrespeitoso. Então, es-

Presidente, acho que não me fiz claro. Citei apenas a tou trazendo o estado dessa fase. Quando sair daqui,
importância da ação preventiva e dois exemplos de pretendo passar para outra fase.
que é possível uma solução. Falei da Anatel e do Mi- Com relação a esses casos todos, devo fazer
nistério de Minas e Energia como dois exemplos, um isso. Se estiver em meu poder providenciar para que
de ontem e outro de hoje, para citar o farto trabalho tal ou qual órgão adote providências corretivas de er-
que há nessa área. ros ou desvios de curso na apuração de irregularida-

Do que entendi, em relação ao Ministério, ou por des, eu mesma o farei, usando os poderes que a me-
improcedência das ações ou por não-conclusão, não dida provisória me conferiu.
há ainda a comprovação de nenhum caso; não há Se, por acaso, exceder minha competência, não
conclusão, não há o término nem o encerramento de poderei fazê-lo. Digo logo: todos sabemos que o ato
nenhum dos processos em relação à denúncia de praticado por um Ministro não pode ser reparado por
atos de corrupção. mim. Na qualidade de auxiliar do Sr. Presidente da

A SRA. ANADYR DE MENDONÇA RODRIGUES República, posso levar a S. EXS minha análise diag-
- Deputado, posso explicitar isso? nóstica, e S. Exa

, no uso de seus critériqs na direção
O SR. DEPUTADO WELlINGTON DIAS - Pois superior da Administração Pública Fedeml, adotará

as providências cabíveis.

Isso é o que está sendo feito.

O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Mui
to obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Maga
lhães) - Passo a Presidência dos trabalhos ao Depu
tado Wellington Dias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Com a palavra o Deputado Wagner Rossi.

O SR. DEPUTADO WAGNER ROSSI- Sra. Mi
nistra, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, minha par
ticipação, que não é um questionamento, visa apenas
à troca de algumas informações que nos possam dar
um quadro que atenda ao objetivo desta convocação.
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O Presidente desta Comissão, Deputado Wel- suscitar novamente problemas que já estão mais do
Iington Dias, ao propor o convite que V. Ex" gentilmen- que conhecidos.
te acedeu, agiu com o intuito de ;que se estabelecesse O que me fez valorizar o que V. Ex" expôs é a
uma discussão de interfaces, de possibilidade de co- idéia de que esse trabalho restitua a credibilidade,
laboração recíproca. É apenas este o sentido desta porque precisamos parar com o denuncismo para en-
reunião. contrar as verdadeiras irregularidades e ilegalidades.

Primeiramente, gostaria de pedir a V. Ex" que Não podemos usar mais esse tipo de procedimento
identificasse áreas em que possa haver essa interfa- como político; temos de usá-lo como instrumento sa-
ce e colaboração recíproca. neador da administração pública. Muitas e muitas ve-

A Comissão de Fiscalização Financeira e Con- zes, até nesta Comissão, quero lembrar, temos pedi-
trole tem a mesma preocupação que V. Ex" tratou dos para investigação do Prefeito tal e qual, questões
como central na criação, pelo Sr. Presidente da Repú- menores trazidas como problemática política para ge·
blica, da Corregedoria-Geral da União, ou seja, que a rar fatos políticos.
sociedade tenha respostas, que possa sentir que o Essa nunca poderá ser a função da Corregedo-
Poder Público zela por seus interesses e, sobretudo, ria, mas temo que V. Ex" precise Ter grande discerni-
pelos padrões éticos da administração. Aqui, de ma- mento no sentido selecionar o que realmente é impor-
neira talvez mais ampla, mais genérica, no seu mister, tan~e. E fico feliz que V. Ex" já tenha identificado al-
mais concreta, objetiva, e com uma definição de es- guns casos. Sou testemunha do respeito àqueles que
paço mais clara. Mas os objetivos são muito próximos. vêm e trazem a denúncia verdadeira, sobretudo com
Na verdade eles se somam. uma formatação adequada, ou seja, indlcios claros e

Vejo com muita alegria a referência histórica provas.
com que V. Ex" mostrou que funcionários demissíveis O denuncismo vazio é um erro grave, que gera,
ad nutum às vezes honram suas atribuições mais do aí sim, a falta de credibilidade para todos. Não é por
que muitos daqueles que têm mandato, às vezes até outra razão, Sr. Presidente, que mesmo nossas Ca-
mandatos eletivos. Eos exemplos se sucedem. Assim sas Congressuais têm na opinião pública, hoje, ima-
como na administração pública, mesmo os que não gem profundamente desgastada.
são demissíveis ~d ~utum e tê~ .sua carre~ra basea- Além disso, quero que V. Ex8 se sinta respalda-
d~ no concurso publICO, na est~bllld?~e, mUitas v~zes da na idéia de que não se deve apenas apurar o i1(cito,
nao correspond.em .aos padro~s e~lcos re~uendos. mas verificar a denunciação caluniosa, porque neste
N.ess~ campo, Infelizmente, nao ha garantIas para País essa passou a ser uma prática corriqueira. Não
nlnguem. apenas o corrupto deve ser punido, mas aquele que

Parece ser importante saber se a Corregedoria se utiliza de canais igualmente ilegítimos, como a de-
age sempre acionada ou também de oficio? V. Ex" se núncia vazia, a denunciação caluniosa para obtenção
referiu a 361 processos que ali correm hoje. Fico pre- de outros fins que não a moralidade pública, mas a
ocupado com esse número exagerado de processos. vantagem política, a destruição do adversário etc.
Penso se n~o há risco_de a Correged~ria s: trans~or- Finalmente, acho muito importante o combate à
mar.e"':l mais uma seça~ de recl~maçoes. Sao ~U1tas impunidade, que dará credibilidade nova às instânci-
angustias e preocupaçoes. ~ultas pessoas nao sa- as de verificação do funcionamento da administração
bem exatamente como funCiona um departamento pública em nosso País
que cuida do controle de atos de gestão e de verifica- ... .
ção dos padrões administrativos. Portanto, há uma . Go~tana d.e ouvir tamb~m as Interfaces, de m_a-
tendência das pessoas em recorrerem, como se re- nelr~. mais pre~lsa,. com o Tribunal de Conta~, órg~o
corre às entidades de defesa do consumidor, pensan- aUXIliar do LegislatiVO e, portanto,.com relaçao. mUito
do que tudo o que está errado pode ser resolvido, forte conosco, ou pelo menos assim sempre foI.
sem se aterem à questão da legalidade. Ou seja, O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES - Se
deve-se apurar a irregularidade naquilo que se con- V. Ex8 me permitir, farei uma pequena ressalva, pois
fronta com a lei, que é ilícito. isso tem dado lugar a um exegese doutrinária profun-

Também me preocupa um número tão grande da: ? Tr~bunal de Co~ta~ é órgão que a~xilia ~ .Poder
de processos num prazo tão curto; que não seja a uti- L~g~slatJvo._Se V. Ex .dlsser que é órgao aUXIliar, os
lização da geração de fatos políticos. Na verdade, as. MInistros vao se conSiderar afrontados.
pessoas, após submeter a investigação ao Tribunal O SR. DEPUTADO WAGNER ROSSI- Faço a
de Contas da União e ao Ministério Público, querem retificação. Nada como ter o Deputado Mauro Benevi-



No próprio instante em que V. Exa se predispu
ser a colaborar com esta Comissão, não há dúvida de
que o elenco das nossas atribuições vai receber es
forço substancial, em razão da competência de V. Exa
e do instrumental de prerrogativas inerentes ao pró
prio desempenho do cargo que lhe foi confiado pelo
próprio Sr. Presidente da República.

Portanto, saudamos essa interligação entre a
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e a
Corregedoria, e esperamos que isso resulte frutífero
para a defesa do interesse público.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Concedo a palavra à Sra. Ministra Anadyr de
Mendonça Rodrigues, para responder às indagações.

A SRA. ANADVR DE MENDONÇA RODRIGUES
- Parece-me que os três questionamentos estão in·
terligados. Vou começar pela intervenção do Deputa
do Mauro Benevides, agradecendo muito penhorada
mente a saudação e a abertura para que a Correge
doria trabalhe em harmonia com a Comissão de Fis
calização Financeira e Controle, o que na realidade
seria o ideal, na medida em que, evidentemente, os
trabalhos desta Comissão na Câmara dos Deputados
vão desaguar, por vezes, em atos ilícitos praticados
por autoridades federais. Conseqüentemente, quan
do e se isso acontecer, o caminho para o desenvolvi
mento das investigações levantadas pela Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle deverá ser a
Corregedoria-Geral da União, cujas atribuições po
dem levar à punição dos responsáveis.

Nesse sentido, parece-me de importância enor
me essa colaboração, especialmente porque a Co
missão de Fiscalização Financeira e Controle, obvia
mente, tem um campo de atuação muito maior do que
o que jamais será alcançado pela Corregedoria.
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des, com sua experiência e competência, para nos fato de existir no Congresso Nacional uma Comissão
colocar os termos. . Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza-

Finalmente, em relação às interfaces, como po- ção. Houve quem, equivocadamente, um desses her-
demos ajudar? Como esta Comissão e a Câmara dos meneutas perdidos no espaço, entendesse que, sen-
Deputados podem agir, ajudar e ter na Corregedoria do do Congresso, o órgão praticamente esvaziaria as
um órgão que nos auxilie a buscar o que é comum a Comissões respectivas nas duas Casas.
todos, ou seja, dar transparência e seriedade à admi- Finalmente, conseguimos que se superasse
nistração públ~c~, em nívei.s cad~ vez m~is elevados, essa interpretação e essas Comissões passaram a
com padroes etlcos os maIs estritos, a fIm de que to- funcionar, e muito bem.
dos possamos recuperar a credibilidade do País e a Portanto, quando o Presidente Wellington Dias
confiança em seu povo. . firmou esse requerimento, entendi, em um primeiro

. O SR. PRESID~NT~ ~Dep.utado Welllngton momento, qual era seu objetivo maior: dar eficácia
Dias) - Há apenas ~I~ do.'s Inscntos. ~ara ganha~- mais acentuada à ação que vier a ser desenvolvida
mos tempo, esta Presrdencla faz o seguinte encaml- pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.
nhamento: vamos ouvir os próximos dois inscritos,
Deputados João Magalhães e Mauro Benevides. Em
seguida, passaremos a palavra à convidada.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Sr.
Presidente, Sra. Ministra, minha pergunta é simples:
qual é o contingente de pessoal disponível na Corre
gedoria, órgão criado há apenas cinqüenta dias? São
mais de 350 denúncias. É possível apurar essa quan
tidade de denúncias?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Com a palavra o Deputado Mauro Benevides.

O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES - Sr.
Presidente, Sra. Ministra, Anadyr de Mendonça, a ob
servação que desejo fazer neste instante talvez de
corra do requerimento do Deputado Wellington Dias,
que tem procurado imprimir a esta Comissão uma di
retriz de funcionamento que, naturalmente, amplia
nosso leque de atuação, de competência e de convi
vência com outros órgãos, a exemplo deste último, re
centemente instituído pelo Presidente da República,
que entendeu por confiar a V. Ex3 o exercício do cargo
de titular da Corregedoria.

Dentre as opções que cada parlamentar faz, ao
iniciar-se cada Sessão Legislativa, uma é indicar a
Comissão a que deseja pertencer. É uma opção que
se faz perante as Lideranças da Casa. Evidentemen
te, optei por esta Comissão - V. Exa vai permitir que
eu entre nessa divagação caracterizadamente pesso
al- porque há algum tempo, Sra. Ministra, fui autor do
projeto de lei que originou as Comissões de Fiscaliza
ção Financeira e Controle da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal. As Comissões sugiram com
fundamentação naquele diploma legal, inspirado em
projeto de minha lavra, criadas obviamente pelos Re
gimentos da Câmara dos Deputados e do Senado Fe
deral, passando a funcionar isoladamente.

Em determinado momento suscitou-se uma dú
vida, que permaneceu por algum tempo, qual seja o
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Perguntava o Deputado Wagner Rossi exata- da pela Defensora Pública daquele Estado, colocan-
mente sobre o que seria feito com a colaboração recl- do-se à disposição da Corregedoria. Achei uma idéia
proca. Ia exatamente dizer que o Tribunal de Contas muito boa, no sentido de que a Corregedoria mante-
foi contatado - foi um dos primeiros atos da Correge- nha contatos com todas as Defensorias Públicas, por-
doria-Geral da União - no sentido de que houvesse que, se nada mais pudermos fazer por aquele cida-
um tratamento harmônico das atividades. dão - muitas vezes ele nos traz uma questão de âmbi-

Estive presente ao Gabinete do Presidente do to particular, que não sabe resolver ou precisa ser via-
Tribunal de Contas da União, levando a S. Exa, além bilizada por meio do Poder Judiciário, mas o cidadão
da visita de cortesia necessária, a mensagem des- não conhece esse caminho ~, a Defensoria Pública
sa disposição de trabalharmos em absoluta harmo- local pode ser acionada pela Corregedoria para que
nia. S. ExB foi altamente receptivo. Já tivemos al- essa demanda da cidadania seja atendida.
guns momentos em que foi necessário pedir auxílio O Deputado João Magalhães perguntou se é
ao Tribunal de Contas. possível apurar tantas denúncias com o contigente de

Ocorreu-me também o seguinte: na Câmara dos pessoal de que dispomos. Disse muitas vezes, Depu-
Deputados estão em curso várias CPI, e esses instru- tado, que, se um tempo atrás me tivessem proposto
mentos de ação parecem-me da mais alta importân- exercer esta função, teria pedido, no mínimo, o Exér-
cia para o exercício da atividade de controle ético da cito nacional ou 70 mil servidores, porque a área de
administração pública. A CPI tem, mais ainda do que abrangência do campo de atuação da Corregedo-
a Comissão, alcance muito grande e poderá, eventu- ria-Geral da União é vasta, ainda mais sobre este ter-
almente, no curso de seus trabalhos, encontrar ações ritório com dimensões continentais. Como cobri-lo?
que devam ser.desempenha~~s na sua execução Como chegar ao Acre, ao Rio Grande do Sul ou a Per-
pela Corregedona-Geral da Unlao. nambuco? Só me animei a assumir o cargo porque

Por isso, a Corregedoria-Geral da União, neste estamos na era da informática. Como viciada em mi-
momento, formaliza sua posição de estar à inteira dis- crocomputador, desde os primeiros momentos em
posição da que chamei de Casa da cidadania, em to- que esse recurso foi disponibilizado ao cidadão co-
das suas diferentes composições. Estará a Correge- mum, acredito piamente que a boa utilização dos ins-
doria como. o braço externo desta Casa junto ao ~o- trumentos da informática permitirá agilidade, ainda
der Executivo Federal,. sempre ~ue for nec~ssá~I~, que tenhamos um quadro pequeno de servidores, a
para se alc~n.çar a_efetl~a .apuraçao dos deslizes :tl- partir da utilização de programas confiáveis. Propi-
cos na Admmlstraçao Publica Federal e sua correçao. cia-se, assim, o monitoramento de cada processo de

Tem muita procedência a preocupação de V. Exa apuração de irregularidade e alguns gatilhos podem
quanto à utilização das vias que estão sendo postas à ser disparados na medida em que alguma irregulari-
disposição do público como veículos de desabafo. dade apareça, tal como excesso de prazo ou imputa-
Detectei isso, mas permita-me V. Exa ponderar. Isso ção errada de penalidades.
me troux~ uma ~reocup~ção_maior, po~s ac_ho que ~s- Portanto, a implantação desses recursos permi-
sas manlfestaçoes do cldadao, que nao sao propna- t' á' d I b - d E é "t. . - Ir-nos- aln a que sem a co a oraçao o x rCI omente denuncias, mas um desabafo, a expressa0 de .' . .
inconformidade em relação a determinadas situa- nacional, queten~~certezacolaboranade mUito bom
ções, não podem ser desprezadas, pois estão confi- grado se necessano fosse, desempenhar essa pesa-
gurando, na realidade, que havia uma necessidade da tarefa.
represada e que a instituição da Corregedoria-Geral Alguém me disse que, para aceitar tal cargo, eu
da União serviu também para isso. tinha muita coragem. Respondi que não era coragem,

Embora nosso quadro de pessoal seja ainda pe- mas q~e eu havi~ olhado para .?entro de mim, e a ne-
queno - já fiz uma relação dele -, não há um único c~ssán~ co~rêncla e a pregaçao ~do passado de toda
membro da Corregedoria-Geral da União que não es- minha vl?a fIzeram ~om que eu ~ao encont.rasse den-
teja disposto a enfrentar essa tarefa. Nesse sentido, tro de mim a covardia necessária para fugir.
ocorreu-nos inclusive mais uma solução: criarmos um O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
setor específico, que fará com que toda e qualquer ma- Dias) - Quero dizer, antes de encerrar esta reunião,
nifestação nesse sentido receba, sim, uma resposta Sra. Ministra, que a Comissão de Fiscalização Finan-
personalizada, e não uma respostade máquina. ceira e Controle tem todo o interesse em estreitar es-

Essa idéia ocorreu-me quando estive, na sema- sas relações exatamente com esse objetivo. Temos
na passada, no Rio Grande do Sul, onde fui procura- um sistema hoje na área de fiscalização que, se inte-
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grado, tornará possível termos condições de atuar A SRA. ANADYR DE MENDONÇA RODRIGUES
preventivamente. - Sr. Deputado, a propósito desse assunto, antes

Em cada local do Brasil temos conselhos de fis- mesmo de ter sido guindada a este alto cargo, como
calização em diversas áreas, o Ministério Público nas cidadã brasileira já tinha minha opinião sobre ele e a
Comarcas, a presença dos Tribunais de Contas Esta- mantenho agora, a não ser que dados confiáveis a
duais, as comissões que atuam no setor de fiscaliza- mudem.
ção nas Câmaras Municipais e nas Assembléias Le- Acredito que ainda não se valorizou muito ade· .
gislativas, enfim, penso que há mesmo uma integra- quadamente um fato absolutamente novo em nossos
ção maior nessas ações. Essa integração inclusive tempos, que é a velocidade da informação. Hoje te-
poderá nos levar a um amadurecimento, a fim de con- mos um mundo on line, ou seja, o que acontece hoje
seguirmos uma atuação sem enfrentar os problemas na China nó mesmo momento está sendo divulgado.
levantados aqui por V. Exa e por alguns Deputados. O que estamos fazendo aqui está chegando na minha

Concedo a palavra ao Deputado Darcísio Pe- casa, no Rio Grande do Sul e em todos os lugares.
rondi. A verdade é que os atos de corrupção hoje não

O SR. DEPUTADO DARC{SIO PERONDI _ Se- podem mais ser escondidos, e esse fato é muito novo
na nossa terra. O que acontece hoje sempre aconte-

rei rápido. Quero cumprimentar a Sra. Anadyr pela se- ceu. Tenho muita restrição a frases como: nunca hou-
gurança, seriedade e franqueza de sua exposição. ve tanta corrupção no País. Mas pergunto: onde estão

Vejo a Corregedoria como órgão fundamental os dados que comprovam isso? Essa é uma afirma-
para reforçar todas as ações governamentais que já ção altamente subjetiva e muitas vezes irresponsável.
estão sendo desenvolvidas. Vejo com melhores olhos Ela está redundando nessa humilhação nacional, di-
a disposição de V. Exa de se integrar a este Parlamen- fusa, reproduzida hoje pelo cidadão comum, que hoje
to, através desta Comissão de Fiscalização Financei- diz ter vergonha de se dizer brasileiro, como se lá fora
ra e Controle. fosse diferente.

V. Exa disse que é pior para a população sentir Precisamos desvendar a realidade efetiva dos
que nada está sendo feito, mas é exatamente o con- fatos para mostrar onde está a verdade. Será mesmo
trário, pois está sendo feito. Talvez os mecanismos que existe uma pandemía ética - é a palavra que te-
criados nos últimos seis anos não tenham sido expos- nho usado - ou será que estamos superavaliando fa-
tos. Fiquei surpreso, por exemplo, como vice-líder do tos que não excedem os padrões da normalidade,
Governo, quando recebi um dossiê revelando a exis- dentro das limitações naturais do ser humano?
tência de toda uma estrutura montada, nos últimos Fui muito criticada pela imprensa por essa pos-
anos, e que antes não existia, no sentido de diminuir a tura, sob o argumento de que não seria adequada ao
corrupção endêmica em toda a administração pública momento do grande denuncismo nacional, e tenho
do Brasil. sido chamada, no mínimo, de ingênua. Mas prefiro ser

Uma das tarefas gigantescas de V. Ex" à frente chamada de ingênua e investir na efetiva apuração
da Corregedoria será a de expor perante a opinião dos ilícitos, que hoje existem, para que, em algum
pública o que foi, está sendo e será feito na luta contra momento, se vida tiver para isso, eu possa dizer para
esse câncer que é a corrupção e que tira de todos, a Nação qual é o nosso retrato, quantos procedimen-
principalmente do pobre. tos temos, quais os que estão em curso, quais se es

gotaram e o que foi apurado, o nosso real quadro.
Recentemente li um artigo - e gostaria que V. É a minha esperança, mas com fundada dose

Ex'l o comentasse rapidamente - cujo texto dizia que de certeza, que mostrará não sermos nem melhores
o Brasil não está em crise por causa da corrupção, nem piores do que cidadãos de outros países, mas
mas a corrupção está em crise porque seu espaço humanos. Precisamos, por isso mesmo, estar dota-
está diminuindo, em razão da liberdade de imprensa, dos de sistemas que controlem nossas falibilidades,
porque não temos ditadura, pelo trabalho do Gover- possibilitando que a existência de sistemas de repres-
no, pelas reações do Parlamento, pela Corregedoria. são cause a prevenção.

Muito obrigado pela presença de V. Exa Foi um O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
prazer conhecê-Ia. Dias) - Agradecemos a V. Exa a presença.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington Antes de encerrar os trabalhos, esta Presidên-
Dias) - Com a palavra, para as considerações finais, cia convoca os Srs. Deputados para uma reunião de
a Sra. Ministra Anadyr de Mendonça. trabalho no dia 29 de maio, terça-feira, às 15h, neste



TERMO DE REUNIÃO

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil
e um, deixou de ser realizada a Reunião Ordinária
Deliberativa, no Plenário 9, Anexo 11, da Câmara dos
Deputados. A lista de presença registrou o compare
cimento dos seguintes Deputados: Wellington Dias,
Presidente; João Magalhães, João Caldas e Marcos
de Jesus, Vice-Presidentes; Manoel Salviano, Expe
dito Junior, Mauro Benevides, João Magno e Fernan
do Zuppo, titulares; Márcio Matos e Milton Temer, su
plentes. E, para constar, eu Maria Helena Pinheiro
Monteiro, secretária, lavrei e assinei o presente Ter
mo que vai à publicação.

Ata da décima reunião ordinária realizada
em 29 de maio, de 2001

Às quinze horas e vinte e oito minutos do dia vin
te e nove de maio de dois mil e um, reuniu-se a Co
missão de Fiscalização Financeira e Controle, no Ple
nário n° 9 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, com
a presença dos Deputados Wellington Dias, Presi
dente; Marcos de Jesus e João Caldas, Vice-Presi
dentes; Manoel Salviano, Max Mauro, Luiz Fernando,
Mauro Benevides e João Magno, titulares; Nelson
Trad, Antônio do Valle e Regis Cavalcante, suplentes.
Deixaram de registrar suas presenças os Deputados
Dr. Heleno, Rommel Feijó, Affonso Camargo, Expedi
to Junior, Wigberto Tartuce, Fernando Diniz, João
Magalhães, Wagner Rossi, Waldomiro Barancelli Fio
ravante, Iberê Ferreira e Fernando Zuppo.
ABERTURA: O Presidente declarou aberta a reunião
ordinária de audiência pública, destinada "a prestar
esclarecimentos sobre publicação de fotografia es
tampando símbolos do PSDB em livros didáticos do
Ministério da Educação, integrantes do Programa Na
cional do livro Didático - PNLD", com a presença da
senhora Nabiha Gebrim de Souza, Coordenadora do
Livro Didático do Ministério da Educação. O Presiden
te convidou a senhora Nabiha Gebrim de Souza e o
senhor Holien Gonçalves Bezerra, Coordenador da
Comissão Técnica da Secretaria de Ensino Funda
mentai do Ministério da Educação, para comporem a
mesa e comunicou a convidada que ela teria o prazo
de vinte minutos para fazer sua exposição e aos De
putados que disporiam de três minutos cada, para in
terpelar a convidada. O Presidente passou a palavra

Junho de 2üO\ DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 20 29617

plenário, com a presença da Sra. Iara Glória Areias a senhora Nabiha Gebrim de Souza, que iniciou sua
Prado, Secretária de Educação Fundamental do Mi- exposição explicando o Programa Nacional do Livro
nistério da Educação, que falará sobre a publicação Didático - PNLD. Falou que para assegurar a qualida-
de fotografias estampadas com símbolos do PSDB de dos livros a serem adquiridos, o Programa desen-
em livros didáticos. volve um processo de análise e avaliação pedagógica

Está encerrada a reunião. das obras nele inscritas e que os livros vem sendo
aperfeiçoados, o que tem contribuído tanto para a
produção de materiais didáticos cada vez melhores
quanto para a melhoria do ensino brasileiro. Comen
tou que o Ministério formou comissões que tiveram
por incumbência a formulação de critérios de avalia
ção, a discussão com editores e autores e o desenvol
vimento do processo de avaliação propriamente dito.
Afirmou que o Programa Nacional do Livro Didático
desenvolve um cuidadoso sistema de triagem para
que não haja preferências por autores ou editoras e
que a partir deste ano, quatro universidades estarão
ajudando o MEC a elaborar o guia do livro didático,
mas, segundo a expositora, é o professor que dá a pa
lavra final sobre a escolha, baseado na realidade de
sua região. Ao final, encerrou, comentando o uso da
fotografia do PSDB, justificando que o material faz
parte do contexto didático, uma vez que aquele capi
tulo do livro trata da participação popular na política.
Além disso, acrescentou, que dentro do capitulo dos
partidos políticos existe uma fotografia que estampa
uma faixa do PSDB e, da mesma forma, outra foto na
qual estão estampados outros tipos de organização e
que na sua avaliação, não existe nada implícito. O
Presidente agradeceu a senhora Nabiha Gebrim de
Souza pela sua exposição. Participaram do debate os
senhores Deputados Wellington Dias, Manoel Salvia
no e João Caldas. O Presidente agradeceu a presen
ça da senhora Nabiha Gebrim de Souza.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às
dezesseis horas e trinta e quatro minutos, o Presiden
te encerrou os trabalhos, tendo antes, convocado reu
nião reservada, com a presença do senhor Emílio Ca
razzai, Presidente da Caixa Econômica Federal, que
falará sobre os planos de ação da empresa no perfo
do 2001/2003, para o dia trinta de maio, às nove ho
ras, neste mesmo plenário. E para constar, eu, Maria
Helena Pinheiro Monteiro Secretária, lavrei a presen
te Ata, que lida, discutida e aprovada, será assinada
pelo Presidente, Deputado Wellington Dias e publica
da no Diário da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellingtón
Dias) - Declaro abertos os trabalhos da presente au
diência pública destinada a debater a publicação de
fotografia estampando símbolos do PSDB em livros
didáticos do Ministério da Educação, integrantes do
Programa Nacional do Livro Didático.



O Ministério já desenvolveu dnco avaliações,
sendo que três foram da primeira à quarta e duas de
quinta à oitava série. Temos as capas do guia, sendo
que a última avaliação acabou de ter o seu guia distri
buído às escolas para que o professor, até 15 de ju
nho ou, no mais tardar, final de junho, possa fazer sua
escolha, a fim de que o livro chegue à escola no início
do ano.

Temos dois principais objetivos dentro da avalia
ção pedagógica: avaliar o conteúdo pedagógico dos
livros didáticos e a edição do guia.

O que significa o guia? O guia é um instrumento
onde os livros aprovados aparecem como resenha. E
cada uma tem o seu livro, com sua capinha, com o
editor identificado, seus autores e a categoria que o
livro mereceu.

Trouxe uma ilustração, que na verdade se refere
à ilustração da nova escola que nos foi cedida, onde é
possível acompanhar as etapas - algumas delas fo
ram mostradas ou faladas na fita de vídeo.

A primeira etapa é aquela em que as editoras
inscrevem suas obras no Programa Nacional do Livro
Didático. Para as editoras inscreverem seus livros,
precisam observar o que está estabelecido no edital
publicado no Diário Oficial. Esse edital é publicado e
nele se encontram todos os critérios, sejam os critéri
os para essa obra que será inscrita, que inicialmente
será triada no FNDE, sejam os critérios que vão ou
não excluir a obra do Programa Nacional do Livro
Didático.

Como recebemos esse livro? O livro chega ao
FNDE, passa por uma etapa de triagem e só os aprova
dos vão para a SEF -: Secretaria de Educação Funda
mentaI. O que a SEF recebe? Recebe, para cada trtulo,
dois títulos descaracterizados e um caracterizado.

Quero pedir a todos compreensão, porque esse
processo, na forma como estou relatando, aconteceu
até essa última avaliação. Da última avaliação para
cá, alguns itens foram alterados, mas vou falar deles
posteriormente.

O Deputado Waldomiro Fioravante, autor do re
querimento, informou à assessoria da sua dificuldade
de chegar à reunião a tempo, em razão de atraso no
vôo, mas estamos aguardando S. Ex".

Dito isso, concedo a palavra à Sr' Nabiha Ge
brim de Souza, Coordenadora do Programa Nacional
do Livro Didático, do Ministério da Educação.

A SRA. NABIHA GEBRIM DE SOUZA - Inicial
mente, boa tarde a todos. O momento é de grande
emoção para mim não na condição de funcionária do
Ministério da Educação, mas em especial na de cida
dã, por poder apresentar o meu trabalho aos presen
tes. Para isso procederei inicialmente à apresentação
de fita de vídeo, que deverá ter mais ou menos dez
minutos de duração.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Antes da exposição, agradeço à Sr' Nabiha a
sua presença.

Inicialmente, a Dr' Iara foi convidada.a compare
cer a esta Comissão, mas devido a problemas de saú
de não pôde estar presente na última audiência.

Apesar da dificuldade de quorum hoje na Casa,
esta é uma importante oportunidade para todos ouvi
rem a Sr' Nabiha discorrer sobre o tema.

Esta audiência está sendo gravada, para que
posteriormente os demais Parlamentares possam to
mar conhecimento do que aqui foi debatido, para os
quais, com certeza, também será um grande prazer.

(Exibição de Vídeo.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington

Dias) - Após a apresentação do vídeo, devolvo a pa
lavra à Sr' Nabiha Gebrim de Souza.
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Convido para compor a Mesa a Sr' Nabiha Ge- A SRA. NABIHA GEBRIM DE SOUZA - A meu
brim de Souza, Coordenadora do Programa Nacional ver, a projeção dessa fita dá uma idéia do programa
do Livro Didático, do Ministério da Educação. (PàUsa.) que, além de grande, é bastante complexo. Começa

Convido o Prof. Holien Gonçalves Bezerra, da na Secretaria de Ensino Fundamental, órgão do Mi-
Universidade Federal de Goiás, para nos dar o prazer nistério, da qual sou responsável. E uma das funções
de sua presença à mesa. (Pausa.) da Secretaria é avaliar os livros didáticos.

Comunico aos membros desta Comissão que a Como um recurso para auxiliar o entendimento
convidada terá o prazo de vinte minutos para sua ex- - talvez me repetindo um pouco -, vou passar por to-
posição, prorrogáveis a juízo desta Presidência, não das as etapas, em especial pela que sou responsável.
podendo ser aparteada. Os Deputados inscritos para
interpelar a convidada poderão fazê-lo abordando es
tritamente o tema da exposição, pelo prazo de três mi
nutos, tendo ela igual tempo para responder, faculta
das a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo, não
sendo permitido à oradora interpelar qualquer dos
presentes.

Comunico ainda que a Sr' Nabiha procederá à
apresentação de fita de vídeo, antes de sua exposição.
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Quando essas obras chegam à SEF, já triadas, gia, mas não é critério a questão metodológica, não
fazemos sua distribuição para cada uma das equipes se pode excluir o livro. Por quê? Porque se não apre-
responsáveis pelas disciplinas. Os livros de matemá- senta erro conceitual nem problemas de preconceito
tica vão para a equipe de matemática, onde tem um ou discriminação, não temos como excluir esse livro.
coordenador de área, que juntamente com a universi- Portanto, a metodologia passou a ser um critério a
dade é hoje responsável por montar a equipe. Esse partir da avaliação de 1999.
coordenador de área, até a avaliação anterior, era o Temos também os critérios classificatórios que
coordenador de área junto ao Ministério, mas a partir se voltam mais para a questão estrutural do livro, dos
da última avaliação foi instituída pelo Ministro uma co- aspectos editoriais e visuais, sendo que nos aspectos
missão técnica. E esses coordenadores de área pas- visuais o que aparece muito nos livros didáticos é a
saram a compô-Ia, os coordenadores de área passa- ilustração. Excluíamos livros - hoje nem tanto - que
ram a ser personagens da universidade responsável traziam, por exemplo, o rim no lugar do fígado. Eram
pela avaliação daquela disciplina. livros que não possibilitavam um ensino-aprendiza-

Os livros são distribuídos para essas equipes. É gem de qualidade.
exigência nossa que as equipes sejam formadas por Na área de Estudos Sociais, penso que o Prof.
especialistas da área que será analisada, mas que Holien poderá falar melhor posteriormente - S. S8 é o
seja representativo o Brasil. Isso quer dizer que não Coordenador da Comissão Técnica de História e
podemos ter numa equipe só representantes.ou de Estudos Sociais, matéria que não mais consta do cur-
um Estado ou de outro, mas sim profissionais que re- rículo - sobre o fato de um mapa não apresentar le-
presentem o País para que possam desenvolver a genda nem fonte; no caso da matemática, a fonte de
avaliação. que foram colhidos os dados de uma tabela. Há vários

Essa obra que recebemos com um volume ca- exemplos, mas vou citar apenas esses, por enquanto.
racterizado e dois descaracterizados, cada uma delas Como peça complementflJ à análise do livro di-
tem o seu volume descaracterizado e nesse momento dático, temos o manual do professor, peça um tanto
é distribuído para dois pareceristas ou dois avaliado- quanto importante. Por quê? Já tivemos casos de ex-
res, ou seja, para cada titulo que será analisado, dois clusão, porque o livro do aluno era até bom, mas o do
pareceristas o recebem. É responsabilidade do coor- professor não atendia, na sua explicitação, aos pres-
denador, ao distribuir esses livros, entregá-lo para supostos teóricos, ou ainda a orientação trazida para
cada um dos pareceristas, que não sabem qual é o ou- o aluno, ou era algo completamente separado do livro
tro companheiro que tem o livro correspondente. do aluno.

Quais os critérios observados na avaliação e na Quando as análises dos dois pareceristas, dos
análise dos livros? Conforme falei rapidamente no ví- dois avaliadores, são coerentes, como resultado le-
deo, temos os critérios eliminatórios, segundo os qua- vam para o coordenador da área uma mesma catego-
is basicamente nãq se permite que um livro didático ria. Por exemplo, um avaliador atribuiu RR para deter-
apresente erros conceituais, informações desatuali- minado livro, depois da análise. Outro avaliador tam-
zadas, insuficiência ou inadequação metodológica ou bém leva o livro para o coordenador com RR. Depois
ainda qualquer fator que dê prejuízo à construção da de apresentarem a argumentação de por que o livro
cidadania, como, por exemplo, preconceito, discrimi- recebeu RR, se, convencido, o coordenador concor-
nação, ou, como aconteceram alguns casos, livros da, o livro acaba recebendo RR, R ou RO, ou ainda
que são a própria doutrinação religiosa. O livro, para um "excluído".
ser aprovado, não pode apresentar nenhum desses Quando as avaliações são discordantes, e o co-
problemas. ordenador de área e o da comissão técnica não estão

A metodologia não apareceu na primeira avalia- convencidos e sentem necessidade de fazer mais
ção, quando tínhamos outros critérios. Como preces- uma consulta, eles têm autonomia para buscar um
so de aprimoramento, sentimos necessidade de rever especialista na área para poder dar a devida funda-
os critérios e, a cada avaliação, temos discussões e mentação ou para a exclusão ou para a aprovação da
seminários para rever os critérios e poder aprimo- obra.
rá-Ios. Só na terceira avaliação, que foi a da quinta à Os livros aprovados têm caminho diferente do
oitava série, o PNL de 1999, incluímos a questão da dos excluídos. Os livros aprovados vão ficar dentro
metodologia, porque os critérios, em algum momento, das três categorias que comporão. Quanto aos livros
passam a ser também amarras para quem avalia o li- excluídos, será enviado o parecer do laudo técnico
vro didático. Se um livro tem problema com metodol<>:- para o editor.
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O que são os livros recomendados com distin- tribuição dos livros é o FNDE. Então a SEF, na verda-
ção? São aqueles livros de três estrelas, na verdade de, só vai até o momento da edição do guia.
são obras que se destacaram das demais, seja pela Conforme verificamos, esses livros chegam ao
sua proposta metodológica, seja pelas atividades que professor por meio do trabalho dos Correios.
apresenta, seja pelos recursos que traz ao professor. Desde a primeira avaliação até agora, houve, ao

Os recomendados são livros de duas estrelas e nosso ver, mudanças expressivas, que particular-
cumprem corretamente sua função, mas não se des- mente considero avanços. Por quê? Porque conse-
tacam dos demais. Como o próprio nome indica, é um guimos retirar a avaliação do Ministério e a levamos
livro bom que vai auxiliar na prática pedagógica do para as universidades. Hoje quatro universidades tra-
professor. balham na avaliação. Por que isso, a meu ver, é uma

O recomendado com ressalva éum livro tam- conquista superimportante? Cabe à universidade es-
bém como o próprio nome diz, que tem muitas r~ssal- tar voltada não só para o desenvolvimento de estu-
vas, algumas bastante negativas, mas que os critérios dos, pesquisas e formação de professores, mas tam-
eliminatórios, quando são muito negativos, ainda não bém para que o próprio professor, num futuro próxi-
conseguem excluí-lo ou ainda são livros recomenda- mo, consiga avaliar o livro e saber se vai atendê-lo ou
dos com ressalvas, mas são ressalvas positivas. não. Portanto, uma das mudanças é a parceria com

A essência da ressalva é alertar o professor as universidades. . .
para aquilo que precisa fazer na hora de usar o livro: Tem~s. quatro universidades ,trabalhando conos-
"Professor, se, na sua atividade matemática, precisa . co .ness.e ultimo processo, ~omo dls~. Uma ~el~s é a
de uma calculadora, por favor, não se esqueça de tra- Universidade ~ed.eral de Minas ~e~als. A, avahaçao s~
zê-Ia para explicar o exercício aos seus alunos". E as- est:,nde da pnmelra à quarta ~éne, Inclusive a. alfa~tl-
sim por diante zaçao. Portanto é a responsavel por alfabetlzaçao e

. _ . _ Língua Portuguesa. A Universidade Federal de Per-
Os e~c1u~dos sao aqueles ~IVrOS que.nao atende- nambuco é a responsável pela área de Matemática; a

ra~ aos cntérros e, portanto, ~o encamlnhad~s aos Unesp, por História e Geografia; e a USp' por Ciências.
editores para que façam as devidas reformulaçoes. O t d t . I' - t' t. . . . u ra mu ança: a e a ava laça0 an enor, an es

_ Chega o moment~ mais Importante da ~va~a- do PNLD 2002, que foi da quinta à oitava série, ainda
çao, ~o no~so ve~, que e ter o r~sulta?o da avaha~~~. aceitávamos que o editor inscrevesse obras ou títulos
O gUia é ainda o Instrumento pnmordlal que posslblll- isolados. Na última avaliação, já exigimos que o editor
ta a escolha por parte do professor. ~ss: é o mome~- inscrevesse suas obras em coleção. Não mais aceita-
to em.que se t.e~ o resultado da avallaçao e, por meio mos livros isolados e passamos a exigir que o editor
do gUia, pOSsibilita a escolha do professor. inscrevesse coleções. Por que coleções? Porque

Na verdade, de acordo com o que eu falei, sen- essa demanda veio diretamente dos professores nos
do um processo e sempre tentando aperfeiçoá-lo, te- seminários, de escolhas que realizamos nos Estados
mos alguns nós de estrangulamento. Um deles é este: e nos Municípios.
temos o guia, mas o professor tem muito pouco tempo Exigimos também que o editor comprovasse as
para escolher o livro. Daí ele geralmente grita e diz: modificações apontadas no parecer procedente da
"Olha, não adianta um mês". Conseguimos dois me- avaliação. Se comprovarmos que o editor não revisou
ses. "Em dois meses não é possível avaliar o livro." a obra e não fez a modificação, o livro será excluído.

Depois, se for o caso, podemos falar do que sig- Assim, se um livro de uma coleção for excluído, toda a
nifica um cronograma. Na avaliação 2001, começa- coleção será excluída.
mos o processo de avaliação dos livros, desde a ins- A meu ver, outro grande avanço foi, a partir da
crição das obras, em 1998. Acabamos de publicar o última avaliação, conseguir trabalhar na formação de
edital para o PNLD 2004. O que isso significa? É o docentes no que diz respeito à escolha do livro didáti-
momento de o livro chegar à escola. O livro que vai co. Além disso, como novidade, uma mudança foi
chegar em 2004 à escola está começando a ser anali- disponibilizar, nessa última avaliação, o guia na sua
sado agora - analisado ainda não, mas o processo forma virtual.
está tendo início agora. Trouxe um quadro comparativo no qual os núme-

Depois desse momento em que a SEF edita o ros podem mostrar alguns pontos. Na primeira avalia-
guia e a avaliação está concluída, todo o processo ção, que foi da primeira à quarta série, houve inscrição
volta para o FNDE, porque quem faz a distribuição do de 466 livros no total. Em 1998, em avaliação que con-
guia, quem negocia com as editoras, quem faz a dis- siderou as mesmas séries, foram 454 livros. Em 1999,
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sentimos um declínio no número de livros, embora fos- Temos também coleção que, na avaliação pas-
se a primeira avaliação da quinta à oitava série: 438 li- sada, foi recomendada com distinção, e hoje a mesma
vros inscritos. Para 2001, 569 livros. Para 2002, cuja obra tem sido recomendada, em Ungua Portuguesa.
avaliação novamente foi da quinta à oitava, já tendo in- Excelência, há mais o que falar, mas eu precisa-
corporado essas mudanças, foram 414 livros inscritos ria de mais tempo.
- aqui há um erro -, sendo que significaram 104 cole- O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
ções, 65 recomendadas e 39 excluídas. Dias) - Eu gostaria, se necessário, que V. sa utilizas-

Também trouxe o desempenho das editoras. se mais cinco minutos para concluir sua exposição.

Esse material será distribuído a todos. A editora Ao Li- A SRA. NABIHA GEBRIM DE SOUZA - Prefiro
vro Técnico não teve livros recomendados, bem como até que a platéia me dirija, porque tenho resultados
a Evans, a Fábrica do Livro e ainda a Santa Clara. de outras avaliações, em especial a de 2002. A platéia
Das outras, por exemplo, a Solução, que é a última da me auxiliaria se me dirigisse um pouco.

lista, só uma ficou com RR, de um livro recomendado. Muito obrigada.
A Scipione teve oito livros com três estrelas, sete com O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
duas estrelas e catorze livros com uma estrela. Dias) - Na ausência do autor do requerimento, per-

Estou em dúvida se devo ler tudo ou se deixo gunto a algum dos Srs. Parlamentares se gostaria de
para que os senhores examinem depois. obter alguma informação.

O que conseguimos constatar com esse movi- Lembro apenas que o que motivou a realização
t d d' . . - d r . it? Pod f da audiência foi o livro "Município". Seria interessante

men o e ImInUl~aO e .Ivr~s Inscr o~. . emos a- que pudéssemos ter alguma informação sobre o que
lar que, de 1.489 livros dIdátiCOS da primeIra à quarta objetivou efetivamente a realização desta audiência
série anal~sados,.n.os ~NLD de 199.7, 1~98 e 2Q01, A SRA. NABIHA GEBRIM DE SOUZA _ É ve;-
houve maior partlclpaçao de obras inscritas no pro- d d E I' . Ch 't t-. _ . a e, xce encla. amou-nos mUi o a a ençao
cesso de avallaçao. P~emos ~amb?~ aflrl~a~ que quando essa questão veio até nós. Na verdade, trata-
houve ampla renovaçao dos trtulos d~sponrvels no va-se de uma imagem do PSDB que vinha estampa-
mercado, sendo que em 1997 e 1998 tivemos 118 e da num livro, que é o único em debate.

em 2001,315. Esse quadro, para.mim, é.o mais inte- Conforme disse, as obras nos chegam - esta é
ressante, porque mostra o declínio dos livros excluí- só uma cópia - caracterizadas e descaracterizadas.
dos e o crescimento dos livros recomendados.- O livro caracterizado fica conosco. Um exemplar ca-

Na avaliação do PNLD 2001, o que significa o racterizado fica na nossa coordenação e outro, com
total de livros recomendados? Na época tínhamos Ii- os membros da Comissão Técnica. Nem o coordena-
vros, e não coleções de obras recomendadas. De 321 dor de área tem hoje acesso ao livro caracterizado.

livros, 35 foram RO, 76 foram REC, e 210, RR. Quer Quanto ao descaracterizado, o que ele traz
dizer, o índice ainda recai especialmente sobre obras como informação? Traz o ano do Programa Nacional
recomendadas com ressalvas. Em outras palavras, já do Livro Didático. O avaliador trabalha pelo código,
apertamos um pouco mais os critérios, mas há ainda pela etiqueta colocada. Isso é uma exigência. Não
grande índice de livros que se encontram na faixa dos aceitamos que o livro que será analisado traga qual-
recomendados com ressalvas. V. Exas poderiam quer tipo de identificação. Ele não pode apresentar os
perguntar: "Isso é bom?" Eu diria: "Não é ruim, mas nomes do editor, do autor, do colaborador, enfim,
poderíamos ter livros de qualidade ainda melhor". aquilo que torne possível sua identificação. Caso con-
Mas aí cairíamos numa questão: até onde o profes- trário, o livro é excluído na triagem no FNOE.
sor se encontra preparado para trabalhar livros re- O avaliador trabalha com um livro de capa bran-
comendados com distinção, três estrelas, ou até ca e só conta com um código que nós, como coorde-
mesmo recomendados? nadares, temos. A obra corresponde àquele código,

Só para concluir: soubemos, por depoimentos que só aparece no último momento, quando estamos
de professores em Estados e Municípios, que o pro- próximos de editar o guia. Portanto, o último parecer,
fesser não conseguiu utilizar livros de três estrelas, inclusive o que vem até nós, chega apenas com códi-
que foram recomendados com distinção, por conside- go. Nossa equipe do Ministério da Educação é res-
rar sua metodologia sofisticada. ponsável por colocar, no lugar do código, o titulo.



As organizações populares são muito impor
tantes. Elas mostram que o povo começou a perce
ber que sem participação, não há solução.

Para esse texto, temos uma outra imagem cuja
faixa é: Casa, Verdade, Mentira. E há a seguinte le
genda: "Passeata para cobrar o cumprimento de pro
messas de construção de casas populares. Você apo
iaria este movimento?"

Mais interessante é o que vem em seguida,
como atividade. Se tivermos tempo, podemos nos de
ter um pouquinho. Solicito ao Prof. Holien que me au
xilie, podendo ele tratar das questões postas como
atividades.
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Em relação especificamente ao "Município", em que são os candidatos. Nas eleições, os
debate, Excelência, parece·me interessante, se V. candidatos são eleitos ou não de acordo
Exa me permitir, a leitura do capítulo: com a vontade do povo. Portanto, ao votar,

Capítulo VIII - "Participação Popular qualquer eleitor está participando da políti-
na Política" ca, pois está ajudando a escolher as pes-

Do que trata a política? A política trata soas que vão defender as suas idéi.as e
das decisões que afetam a toda a socieda- te~t~r ,r~solver os problemas que considera
de. Por exemplo, a assistência que será pnontanos.
dada aos idosos, como será a educação, "Outras formas de participação"
como os consumidores devem ser tratados, Filiar-se a partidos políticos, candida-
a prioridade entre construir escolas ou pre- tar-se a cargos públicos e votar nas elei-
sídios, e assim por diante. ções não são as únicas formas de partici-

Para chegar às decisões, alguns pas- par. Uma outra forma é fazer parte de orga-
sos devem ser dados. Primeiro, decidem-se nizações populares. As organizações popu-
os problemas que merecem atenção. Depo- lares podem ter vários objetivos e diferen-
is, discute-se o que pode ser feito para solu- tes maneiras de agir. Geralmente elas
cioná-Ios. Por último, tomam-se as medidas pressionam os políticos, exigem providênci-
necessárias para resolvê-los. Portanto, a as para determinados problemas e muitas
atividade política envolve a seleção dos pro· vezes colaboram diretamente para ajudar a
blemas da sociedade e a discussão sobre resolvê-los.
como resolvê-los. Um tipo de organização popular são as

As decisões políticas afetam direta- sociedades de amigos de bairro. Elas reú-
mente a nossa vida. Por isso, cabe a todos nem moradores para lutar por melhorias ou
nós indicar os problemas prioritários da nos- pela defesa das condições do bairro onde
sa sociedade e nos empenhar para que se- moram. Existem também as que reúnem
jam resolvidos. pessoas de várias partes do Município para

"Partidos Políticos" (É o título.) uma reivindicação comum. Este é, por
Na nossa sociedade, a atividade políti- exemplo, o caso do Movimento pela Educa-

ca é praticada principalmente pelos políti- ção na Zona Leste, que reúne moradores de
cos, que são filiados aos partidos políticos. vários bairros da zona leste da cidade de
Quando as pessoas fazem parte do mesmo São Paulo e tem como objetivo lutar por
partido político, é porque têm uma visão se- uma melhor educação para seus filhos. Há
melhante sobre os problemas da sociedade também o Movimento dos Sem-Teto, forma-
e a solução para eles. do por moradores das cidades que não têm

Todo partido político deve ter uma pro- onde morar. Eles pressionam o Governo a
paganda na qual apresenta, segundo sua vi- fim de conseguir uma moradia para milha-
são, os principais problemas do País, do res de famílias que moram nas ruas ou em
Estado, do Município e a maneira de resol- barracos.
vê-los. Os partidos políticos querem chegar
ao poder a fim de colocar o seu programa
em prática..

Aí vem essa figura que foi o objeto da nossa
reunião, onde há uma legenda:

Os membros dos partidos políticos se
reúnem periodicamente com a finalidade de
resolver questões internas, traçar planos de
ação para as próximas eleições, votar para
candidatos do Executivo Estadual e Federal,
entre outras coisas.

Para colocar em prática o seu progra
ma, o partido precisa de representantes,
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington Concedo a palavra ao Deputado João Caldas.
Dias) - Com a palavra o Deputado Manoel Salviano. O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Sr. Presi-

O SR. DEPUTADO MANOEL SALVIANO - Sr. dente, eU estava atento à explanação da Profa Nabi-
Presidente, parabenizo a Profi Nabiha Gebrim pela ha. São detalhes que enriquecem o conhecimento da-
exposição. Na minha opinião, deveria haver um capf- queles que têm de ser abordados todos os dias nas
tulo nos livros didáticos destinados à poUtica, em es- ruas em relação a esse processo.
pecial aos partidos polfticos, porque ~ssa é a forma Foi boa a vinda de V. sa aqui, Profi Nabiha. Num
de o Poder Público, por meio da sociedade, educar primeiro momento, até protestei quando os Deputa-
nossa juventude para participação na vida pública. . dos estavam defendendo a realização desta audiên-

Não é vergonha um livro estampar o sfmbolo de cia pública, mas foi boa. E não deixo de criticar aquela
um partido. Pelo contrário, ele deveria estampar o aparição do PSDB, porque aquilo, no meu entender,
sfmbolo de todos os partidos. O Pafs deveria motivar foi proposital. Quem colocou aqUilo quis fazer uma
a juventude a participar da vida pública. Deve ter sido média com o Ministro Paulo Renato.
esse o motivo que levou o Deputado a apresentar o Agradeço a V. S8 a presença e digo que fiquei
requerimento. Repito: seria bom que houvesse um ca- satisfeito com sua colaboração. São fatos como esses
prtulo para cuidar da vida polftica, a fim de que a ju- que nos esclarecem. Quando estivermos conversan-
ventude pudesse orgulhar-se de participar da vida pú- do com professores, alunos, pais e mestres, tentare-
blica brasileira. mos passar a sua mensagem, que foi muito simples,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington mas muito objetiva e didática.
Dias) - A ausência do Deputado Waldomiro Fioravan· O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
te foi lamentável, pelas razões por mim já expostas. Dias) _ Alguém mais deseja fazer uso da palavra?
Creio que o pensamento de S. Exa está expresso na
fala do Deputado Manoel Salviano, que é exatamente (Pausa.)
a preocupação que vimos no debate quando da apro- Com a palavra a Sra. Nabiha Gebrim de Souza.
vação do requerimento. A SRA. NABIHA GEBRIM DE SOUZA - Na ver-

É bom que fique claro que não há, por parte da dade, sou uma otimista, porque no dia em que eu dei-
Câmara dos Deputados, nenhuma restrição - pelo xar de sê-lo volto para casa para fazer comida, cuidar
contrário - à existência da discussão da polftica, dos o tempo todo dos meus filhos, para que nenhum seja
partidos. Enfim, o debate aqui travado era exatamen- reprovado, como já aconteceu.
te no sentido de ser até mais incisivo em relação à Mas é um desafio trabalhar com o livro didático.
pluralidade que a democracia brasileira permite sobre Existem problemas? Existem. O Pafs, com suas di-
esse tema. Para mim foi muito importante a realização mensões, nos traz sempre surpresas. Essa questão
desta audiência, porque eu não sabia como se dava o de ser um partido aconteceu especificamente nesse
processo. caso, mas temos exemplos mostrando exatamente o

Outra queixa que há muito no Brasil hoje refe- oposto. O PT diz que está sendo usada uma cartilha
re-se às mudanças de livros. São os saudosistas, não em Franca que privilegia o Partido dos Trabalhadores
é? Não sou tão velho assim, mas ainda fiz parte da e critica Fernando Henrique. Enfim, se não tivésse-
geração do livro do exame de admissão que passava mos um cenário realmente dessa natureza, acho que
de geração a geração. serfamos mais pobres. Isso é realmente fundamental.

No setor público há a distribuição gratuita, e no Gostaria imensamente de ressaltar a tentativa
setor privado existe a liberdade de o professor e a es- de manter o nosso processo dentro da imparcialida-
cola apresentarem os livros. Há denúncias de esque- de. Possivelmente não conseguimos cercar tudo, não
mas de escolas que ganham também pela indicação sei quais são os avaliadores até determinado mo-
de determinados livros, e os pais perdem com isso, mento, mas também não porque eu não queira. Esta é
porque a cada ano têm de comprar novos livros para uma necessidade minha: ter o nome de todos os ava-
os filhos que estudarão nas mesmas séries daqueles fiadores. O coordenador de área, por exemplo,' e o
do ano anterior. próprio da Comissão Técnica têm autonomia para tra-

Nesse caso, pelo que entendi, esse problema é balhar isso, porque não sou técnica ou professora de
voltado para o livro didático da escola pública. Então, Matemática, não sou especialista em nenhuma das
ficaria prejudicado o que eu gostaria de ver, que é áreas que serão analisadas. Tenho de delegar essa
exatamente como se dá esse processo. tarefa a outras pessoas.
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Tentamos encontrar pessoas, de fato, dignas e liberdade de expor uma proposta que ainda não é de-
competentes para desenvolver o nosso processo da finitiva; são alternativas, segundo ele.
forma que precisamos. Mas temos preocupações. Assim, fazemos um apelo para que V. EXSs não
Uma preocupação básica: para onde caminha o Pro- deixem de participar da reunião de amanhã.
grama N~cional. do Li~ro ~idático, p~a ond~ camin,ha . Tem a palavra o Deputado João Caldas.
a produçao do livro dld~tlco no País. Essa e tambem O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS _ Sr. Presi-
uma das nossas conquistas.

. . . dente, quero apresentar aVo EXSs um assunto grave e
Vamos d~lxa~ o documento- se V. EXSs prec!sa- urgente. Houve há pouco uma reunião da bancada do

rem, mandarei mais - que fala sobre recomendaçoes, PFL com o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Sr.
o .q~e signi!icam r~o~endações para uma polí!ica Raul Jungmann. S. Exa é agora o Coordenador da Câ-
publica do livro de dldatlco. Por favor, se V. EXSs tlve- mara Setorial de Convivência com a Seca e nos mos-
rem observações, crrticas, c~nsiderações a fazer, ..9ue trou um quadro de previsões meteorológicas tenebro-
façam C?~ que cheguem ate nós, porque. essa nao é so para Estados como Alagoas e Ceará, o que não
uma edlçao fechada. Ela t~nde a ser revista e refor- estranha quem é do Nordeste e convive com isso.
n:ulada, ~as. um_dos s~us ite.n~ ~ a nossa preocupa- Eu gostaria de saber como procederíamos ama-
çao: a cnstallzaçao do livro dldatlco. nhã, porque eu queria protocolar um requerimento de

Será que o Programa Nacional do Livro Didático urgência para que criássemos uma subcomissão es-
não está impondo aos editores a confecção de um pecial para acompanhar esse assunto, já que o Minis-
bom livro didático, mas que só vise ao atendimento do tro vai ficar lá no Recife, na Sudene - que agora já es-
programa? Porque sabemos - e aqui está dito - que tão chamando de Adene. O desejo é de que essa sub-
64% representam as vendas do livro didático para o comissão fosse constituída amanhã. Tenho certeza
Governo. de que os Deputados do Nordeste que aqui estão

Uma das nossas preocupações - e já estamos concordam. Temos o maior interesse de acompanhar
trabalhando nesta direção - é respeitar a autonomia esse assunto de perto, principalmente quando vão
do professor. É o professor que precisa fazer a esco- ser desencadeados vários processos.
lha. Nós indicamos os livros que, a nosso ver, são de O SR. DEPUTADO MAX MAURO - No Esplrito
qualidade. Não é só fazer o livro chegar à escola, mas Santo também há seca.
tentar que esse seja um livro de qualidade. O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Há o PolI-

Problemas existem. Tentaremos, na medida do gono da Seca.
possível, saná-los e, mais do que isso, fazer com que, O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES - Sr.
além de um programa do Govern?, ele seja um pro- Presidente, desejo emprestar a minha solidariedade
grama de Estado. Este ":l0~ento e fundamental ~ara à idéia do Deputado João Caldas, ainda mais porque,
nós, porque é nosso obJetiVO apresentar um projeto na última sexta-feira, fizemos um longo pronuncia-
de lei a fim de que ele venha a ser um programa de mento fundamentado na exposição dos servidores da
Estado. SUDENE, que procuramos ler na íntegra a fim de que

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington Dias) compusesse os Anais da Casa. Na ocasião, os servi-
- Agradecemos à Pror Nabiha Gebril')1 de Souza, Coor- dores daquela autarquia federal propuseram a nossa
denadora do Programa Nacional do Livro Didático, e ao intervenção para que seja recriada a Sudene.
Prof. Holien Gonçalves Bezerra a presença. O Presidente da República entendeu de enviar

Antes de encerrar a reunião, lembro que ama- a esta Casa medida provisória quando poderia
nhã, às 9h, teremos uma audiência reservada com o fazê-lo por meio de projeto, ensejando, portanto, um
Presidente da Caixa Econômica Federal, Sr. Emílio debate amplo e aprofundado em torno dessa temáti-
Carazzai, e, em seguida, uma reunião ordinária. ca. Ficamos aqui limitados a uma medida provisória.

Gostaria ainda de lembrar que, no que se refere Ev.idente~ente, tr~ta-se d~ medida que te~á d~ ser r.~-
à Caixa Econômica, foi anunciado um processo de ci- editada, Já que .fol esse o Inst~u~ento legIslatiVO ut,"- .
são da empresa. Em se tratando de um assunto de in- zado pelo PreSidente da Repubhca.
teresse nacional, o Presidente daquela instituição pe- Quando V. EXS propõe a criação de uma subco-
diu que a reunião fosse reservada. A proposta ainda missão para acompanhar a latere as providências le-
está em discussão, não foi encaminhada ao Ministro e vadas a efeito pelo Ministro coordenador das secas,
ao Presidente para uma deliberação, e, portanto, S. na verdade, marcaremos a nossa presença. Aliás, a
sa gostaria de apresentá-Ia dessa forma para ter mais presença do Congresso Nacional tem de se fazer
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compulsoriamente na aceitação de medida provisó
ria, e dificilmente se conseguirá transformá-Ia em pro
jeto de conversão.

Então, o que V. Exa busca, certamente, no âmbi
to desta Comissão, é uma alternativa que nos permiti
rá acompanhar aquelas providências reputadas indis
pensáveis para o combate à seca. Lembro que há mu
itos anos - o Presidente Wellington Dias sabe disso 
já tenho uns dez anos de vida pública, ou um pouco
mais do que isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Talvez uns quinze anos.

O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES - V.
Exa não deve computar os dezesseis anos do Sena
do, se não... (Risos.)

Constrange-nos profundamente termos de
abordar, a cada dois anos, às vezes a cada ano, essa
mesma sistemática de sofrimento, a saga de resistên
cia do povo nordestino. Então, a prqposta do compa
nheiro João Caldas é daquelas que realmente mere
cem nosso apoio e, muito mais, a sua viabilização
urgente.

Como o Presidente Wellington Dias tem carac
terizado sua atuação à frente desta Comissão exata
mente pela celeridade e pela proficiência, esperamos
que isso se reflita também na constituição formal des
sa subcomissão e até na sua composição, represen
tando-se nela todos os partidos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Quero apenas orientar o Deputado João Cal
das. O que V. Exa deseja, Deputado, é possível. Nesse
caso, V. Exa apresentaria requerimento propondo
uma subcomissão ou um grupo de trabalho. Algumas
subcomissões serão concluídas em julho e teríamos,
então, direito a instalar três subcomissões. Para tal,
precisamos da assinatura de nove Parlamentares. Fa
rei isso com o maior prazer.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Sr. Presi
dente, como se trata de uma emergência, podería
mos fazer uma acomodação. A própria bancada aqui
terá essa sensibilidade. Então, seria um requerimento
subscrito pelos Deputados Manoel Salviano, Mauro
Benevides, Max Mauro e outros que compõem princi
palmente a bancada do Nordeste, por se tratar de
algo específico para a nossa região.

Ao sairdaqui, vou reunir-me com o Ministro Raul
Jungmann. A situação está muito grave. A previsão é
esta seja pior do que a de seca de 70.

Sabemos todos do período de calha, da indús
tria da seca e de todos os tipos de aproveitamento.
Dal ser maior a necessidade de estarmos presentes,

tomando conta do que é do povo, apresentando su
gestões, permanecendo lá até o momento de esta
Comissão mostrar serviço à s~ciedade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Muito bem. Devo apenas dizer-lhe que, infeliz
mente, temos de cumprir as regras. Gostaria de poder
já estar nomeando a subcomissão ou apresentando
os nomes.

Amanhã, haverá reunião ordinária deliberativa.
V. Exa deve apresentar o requerimento, para o qual,
não tenho dúvidas, conseguiremos mais de nove as
sinaturas e ele entrará para votação extrapauta. Essa
é a regra básica. Em seguida à aprovação do requeri
mento, com o maior prazer buscaremos viabilizar
essa questão.

Tem a palavra o Deputado Manoel Salviano.

O SR. DEPUTADO MANOEL SALVIANO - Eu
queria sugerir a V. Exa que liberasse a ProF Nabiha
Gebrim, já que estamos abordando assunto que te
mos de discutir internamente. Trata-se da instalação
de uma subcomissão da maior importância. Assim,
depois desta audiência, poderíamos nos reunir e dis
cutir a questão em toda sua amplitude e avaliar me
lhor como procederia esta subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Então, atendidos os encaminhamentos, res
ta-nos agradecer à Prof' Nabiha Gebrim e ao Prof.
Gonçalves Bezerra a presença nesta Comissão.

Podemos encaminhar a discussão sobre o re
querimento, já que hoje não poderemos deliberar.

Tem a palavra o Deputado Max Mauro.

O SR. DEPUTADO MAX MAURO - Sr. Presi
dente, penso que, na discussão, poderemos compati
bilizar a proposta do Deputado João Caldas com as
disposições regimentais. Sugiro que assinemos o pe
dido para ser colocado em pauta. Isso é importante.
(Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Continua com a palavra o Deputado Max
Mauro.

O SR. DEPUTADO MAX MAURO - Sr. Presi
dente, vamos inserir a proposta do Deputado João
Caldas na pauta e, nas discussões, procuraremos
compatibilizar o requerimento com as exigências regi
mentais. Mas a idéia é válida.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Deputado Manoel Salviano, então fica acerta
do desta forma, ou seja, a apresentação do requeri
mento para instalar uma subcomissão que tenha por
finalidade fazer o acompanhamento do trabalho.



TERMO DE REUNIÃO

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e um,
deixou de ser realizada a Reunião Ordinária Delibera
tiva, no Plenário 9, Anexo 11, da Câmara dos Deputa
dos. A lista de presença registrou o comparecimento
dos seguintes Deputados: Wellington Dias, Presiden
te; João Magalhães e João Caldas, Vice-Presidentes;
Dr. Heleno - Manoel Salviano - Max Mauro - Rommel
Feij6 - Affonso Camargo - Expedito Junior - Luiz Fer
nando - Mauro Benevides - Wagner Rossi - João
Magno e Fernando Zuppo - titulares; João Almeida 
João Leão - José Coimbra - Márcio Matos - Mário
Assad Júnior - Antônio do Valle - João Matos - Milton
Temer - Márcio Reinaldo Moreira - Pedro Corrêa e
Regis Cavalcante, suplentes. E, para constar, - eu
Maria Helena Pinheiro Monteiro, secretária, lavrei e
assinei o presente Termo que vai à publicação.

Ata da décima primeira reunião ordinária
realizada em 30 de maio de 2001

Às nove horas e cinqüenta e dois minutos do dia
trinta de maio de dois mil e um, reuniu-se a Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle, no Plenário n°
9 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, com a pre·
sença dos Deputados Wellington Dias, Presidente;
João Magalhães e João Caldas, Vice-Presidentes; Dr.
Heleno - Manoel Salviano - Max Mauro - Rommel
Feijó - Affonso Camargo - Expedito Junior - Luiz Fer
nando - Mauro Benevides - Wagner Rossi - João
Magno e Fernando Zuppo - titulares; João Almeida 
João Leão - José Coimbra - Márcio Matos - Mário
Assad Júnior - Antônio do Valle - João Matos - Milton
Temer - Márcio Reinaldo Moreira - Pedro Corrêa e
Regis Cavalcante - suplentes; e dos Deputados Luci
ano Pizzatto - PFUPR - Edinho Bez - PMDB/SC 
Orlando Desconsi - PTIRS - Ricardo Berzoini 
PT/SP - Sérgio Carvalho - PSDB/RO - Gilmar Ma
chado - PT/MG e Alexandre Santos - PSDB/RJ,
como não-membros. Deixaram de registrar suas pre
senças os Deputados Wigberto Tartuce, Fernando Di
niz, Waldomiro Barancelli Fioravante, Iberê Ferreira e
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Aliás, fiquei muito feliz. É a primeira vez que se Marcos de Jesus. ABERTURA: O Presidente decla-
está usando a expressão "convivência com a seca". rou aberta a reunião reservada de audiência pública,
Combater a seca não tem mais sentido. A esse respe- destinada a debater "os planos de ação da empresa
ito fiz um pronunciamento hoje. Creio que esta Casa no período 2001/2003", com a presença do senhor
terá imenso prazer em trabalhar esse processo. Emflio Carazzai, Presidente da Caixa Econômica Fe-

Então, ficamos acertados assim: amanhã, bus- deral- CEF. O Presidente convidou o senhor Emflio
caremos viabilizar a reunião no sentido de, extrapau- Carazzai, para compor a mesa e comunicou ao convi-
ta, discutir a criação dessa subcomissão. dado que ele teria o prazo de vinte minutos para fazer

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os tra- sua exposição e aos Deputados que disporiam de
balhos da presente reunião. três minutos cada, para interpelar o convidado. A se-

Está encerrada a reunião. guir o Presidente autorizou a presença no plenário
dos seguintes funcionários que participaram da reu
nião reservada: Valdery Albuquerque, Diretor de Fi
nanças e Controle da CEF; João Aldemir Dornelles,
Superintendente Nacional do Departamento de Con
tadoria; Virgínia Daudt Prieto, Chefe da Assessoria
Parlamentar; Jozelita Sandra Pigatto Lenza, Asses
sora Parlamentar; Roger, Assessor de Imprensa; Cla
údio Fleck; Azevedo; Marco Antonio Catanhede; Car
los Alberto Caser; lima Ferreira Lima e Juarez Alves
Martins. O Presidente passou a palavra ao senhor
Emílio Carazzai, que iniciou sua exposição falando
sobre o novo plano de reestruturação patrimonial da
Caixa Econômica Federal. Segundo o expositor, as
medidas adotadas seriam a de implementar um plano
de ajuste com período de tempo determinado, de as
segurar um equilíbrio econômico-financeiro, de man
ter a distribuição de políticas velhas; e de evitar a ge
ração de novos programas deficitários. A seguir, co
mentou sobre a falta de investimentos na área da
Informática; a inadimplência dos mutuários e a privati
zação da Caixa Seguros (Sasse). O Presidente agra
deceu ao senhor Emílio Carazzai pela sua exposição.
Participaram do debate os senhores Deputados Már
cio Matos, Mauro Benevides, João Magalhães, João
Magno, Edinho Bez, Ricardo Berzoini, Dr. Helena,
Fernando Zuppo, João Leão e Max Mauro. O Presi
dente agradeceu a presença do senhor Emílio Caraz
zai. A seguir, o senhor Presidente suspendeu os tra
balhos por cinco minutos para a elaboração da pre
sente Ata. Reabrindo a reunião, submeteu à aprecia
ção do plenário a ata da décima primeira reunião, rea
lizada no dia trinta de maio. Em votação, a Ata foi
aprovada. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, às treze horas e três minutos, o Presidente en
cerrou os trabalhos, tendo antes, convocado reunião
ordinária para o dia cinco de maio do corrente ano, às
quatorze horas, neste mesmo plenário. E para cons
tar, eu, Maria Helena Pinheiro Monteiro Secretária, la
vrei a presente Ata, que por ter sido lida, discutida e
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado



Ata da décima segunda reunião ordinária (de
liberativa), realizada em 5 de junho de 2001

Às quatorze horas e trinta e sete minutos do dia
cinco de junho de dois mil e um, reuniu-se a Comis
são de Fiscalização Financeira e Controle, no plená
rio 9 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, com a
presença dos Deputados Wellington Dias, Presiden
te; João Magalhães e João Caldas, Vice-Presidentes;
Dr. Heleno, Manoel Salviano, Max Mauro, Expedito
Junior, Luiz Fernando, Mauro Benevides, Wagner
Rossi, João Magno e Waldomiro Barancelli Fioravan
te, titulares; João Almeida, Nelson Trad, Zenaldo Cou
tinho, Mário Assad Júnior, Antônio do Valle, João Ma
tos, João Grandão, Márcio Reinaldo Moreira e Regis
Cavalcante, suplentes; e dos Deputados Luciano Piz
zatto - PFUPR, Vanessa Grazziotin - PcdoB/AM,
Sérgio Carvalho - PSDS/RO, como não-membros.
Deixaram de registrar suas presenças os Deputados
Rommel Feijó, Affonso Camargo, Wigberto Tartuce,
Fernando Diniz, Iberê Ferreira, Marcos de Jesus e
Fernando Zuppo. Justificaram suas ausências os De
putados Pedro Corrêa e Milton Temer. ABERTURA:
Havendo número regimental, o senhor Presidente de
clarou abertos os trabalhos e colocou à apreciação as
Atas das sexta, sétima, oi!ava, nona e décima reu
niões, realizadas nos dias nove, dezesseis, vinte e
dois, vinte e três e vinte e nove de maio de dois mil e
um. Em votação, as Atas foram aprovadas.
EXPEDIENTE: O Presidente informou que os docu
mentos relacionados na comunicação enviada aos
gabinetes permaneciam à disposição dos senhores
Deputados na Secretaria da Comissão, inclusive as
designações dos dias oito e vinte e nove de maio do
corrente ano. ORDEM DO DIA: O Presidente passou
à apreciação da PAUTA - A) Requerimentos: 1)
REQUERIMENTO N° 2312001 - do Sr. João Grandão,
que requer à Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle e "seja solicitado informações ao Tribunal de
Contas da União sobre obras irregulares no Estado
do Mato Grosso do Sul". O Presidente passou a pala
vra ao autor do requerimento que ressaltou a impor
tância da matéria. Participou do encaminhamento o
Deputado Manoel Salviano. Em votação, o requeri
mento foi aprovado. 2) REQUERIMENTO N° 24/2001
- do Sr. João Grandão, que requer à Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle "seja solicitado ao
Tribunal de Contas da União auditoria nas obras de
construção e reformas realizadas no ediffcio sede do
Ministério da Agricultura e Abastecimento". O requeri
mento foi retirado de pauta em função da ausência do
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Wellington Dias e publicada no Diário da Câmara autor. 3) REQUERIMENTO N° 25/2001 - do Sr. Milton
dos Deputados. Temer, que requer à Comissão de Fiscalização Finan

ceira e Controle "seja solicitado informações ao Mi
nistro da Fazenda sobre os fundos off-shore". O re
querimento. foi retirado de pauta em função da ausên
cia do autor. 4) REQUERIMENTO N° 29/2001 - do Sr.
João Caldas, que requer à Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle "seja solicitado ao Ministério
Público Federal a instauração de inquérito competen
te e demais providências cabfveis a fim de investigar e
apurar atos de improbidade cometidos pelo prefeito
José Valter de Azevedo, do Municfpio de Ibateguara,
no que concerne à malversação de recursos federa
is". O Presidente passou a palavra ao Deputado João
Caldas para encaminhar a matéria. Em votação, o re
querimento foi aprovado. 5) REQUERIMENTO N°
30/2001 - do Sr. João Caldas, que requer à Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle "seja solicitado
ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas a instau
ração de auditoria a fim de investigar e apurar atos de
improbidade cometidos pelo prefeito José Valter de
Azevedo, do Municfpio de Ibateguara" O Presidente
passou a palavra ao autor do requerimento, Deputado
João Caldas, que apresentou as razões da proposi
ção. Em votação, o requerimento foi aprovado. 6)
REQUERIMENTO N° 31/2001 - do Sr. João Caldas,
que requer à Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle "seja convidado para prestar depoimento o
Senhor Eduardo Godoy Assumpção, servidor que
presidiu comissão destinada a investigar o
"INPI2000", a fim de prestar esclarecimentos sobre
desvios de recursos e demais irregularidades cometi
das pelo Sr. Renato Basco Viana à frente da diretoria
de Administração Geral do INPI (Instituto Nacional de
Propriedade Industrial)". O requerimento foi retirado
de pauta a pedido do autor. 7) REQUERIMENTO N°
3212001 - do Sr. João Caldas, que requer à Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle seja convidado
para prestar depoimento o Senhor Renato Basco Via
na, assessor especial do Ministério do Trabalho, a fim
de prestar esclarecimentos sobre desvios de recur
sos e demais irregularidades cometidas à frente da
diretoria de Administração Geral do INPI (Instituto Na
cional de Propriedade Industrial)". O Presidente pas
sou a palavra ao Deputado João Caldas, que apre·
sentou as razões do seu requerimento. Participaram
do encaminhamento os senhores Deputados João
Magalhães, Luciano Pizzatto e Márcio Reinaldo Mo
reira. O autor ponderou as sugestões dadas e solici
tou a retirada de pauta do mesmo. O senhor Presiden
te acolheu a solicitação e passou à apreciação do
item seguinte. 8) REQUERIMENTO N° 40/2001 - do
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Sr. Márcio Matos que requer à Comissão de Fiscaliza- proposição. Em votação, o requerimento foi aprovado.
ção Financeira e Controle "informações ao Ministro 13) REQUERIMENTO N° 45/2001 - do Sr. João Ma-
de Estado da Fazenda Sr. Pedro Malan, sobre resfdu- galhães, que requer à Comissão de Fiscalização Fi-
os do Fundo de Participação dos Municfpios (FPM)". nanceira e Controle "sejam convocados os Ministros
O requerimento foi retirado de pauta em função da Martus Tavares e Pedro Parente a fim de prestarem
ausência do autor. 9) REQUERIMENTO W 41/2001 - esclarecimentos sobre o não-pagamento de Restos a
do Sr. Márcio Matos, que requer à Comissão de Fis- Pagar do perfodo de 1999/2000". O requerimento foi
calização Financeira e Controle "informações ao Tri- retirado de pauta a pedido do autor. 14)
bunal de Contas da União (TCU) sobre implantação REQUERIMENTO N° 46/2001 - do Sr. João Maga-
da Lei n° 9.755/99, que dispõe sobre a criação de ho- Ihães, que requer à Comissão de Fiscalização Finan-
mepage na "internet", pelo Tribunal de Contas da ceira e Controle "solicite ao Tribunal de Contas da
União, para divulgação dos dados e informações que União a realização de Auditoria na Prefeitura Munici-
especifica,e dá outras providências". O requerimento pai de Jequeri - MG referente ao processo TC n°
foi retirado de pauta em função da ausência do autor. 375.058/1998-2". O Presidente passou a palavra ao
10) REQUERIMENTO N° 4212001 -do Sr. Márcio Ma- autor do requerimento, Deputado João Magalhães,
tos, que requer à Comissão de Fiscalização Financei- que apresentou as razões do seu requerimento. Em
ra e Controle "informações ao Tribunal de Contas da votação, o requerimento foi aprovado. 15)
União (TCU), sobre a BR-153". O requerimento foi re- REQUERIMENTO N° 47/2001 - do Sr. João Maga-
tirado de pauta em função da ausência do autor. O se- Ihães, que requer à Comissão de Fiscalização Finan-
nhor Presidente solicitou ao Deputado João Maga- ceira e Controle "solicite ao Tribunal de Contas da
Ihães, Primeiro Vice-Presidente, que assumisse a União a realização de Auditoria na Prefeitura Munici-
presidência da Mesa, para a apreciação do próximo pai de Cajuri - MG, referente aos processos TC n°
item. 11) REQUERIMENTO N° 43/2001 - do Sr. Wel- 376.2003/96-0 e TC nO 375.226/95-8". O Presidente
lington Dias, que requer à Comissão de Fiscalização passou a palavra ao autor do requerimento, Deputado
Financeira e Controle "sejam convidados os Senho- João Magalhães, que apresentou as razões do seu
res Ministros de Estado do Planejamento Orçamento requerimento. Em votação, o requerimento foi aprova-
e Gestão e da Casa Civil, para prestarem esclareci- do. 16) REQUERIMENTO W 48/2001 - dos Srs. Mau-
mentos sobre as providências a serem adotadas em ro Benevides e Gonzaga Patriota, que requerem à
relação à decisão do STF - Supremo Tribunal Federal Comissão de Fiscalização Financeira e Controle "seja
que, por unanimidade, reconheceu a demora do Pre- convidado o Sr. Ministro da Justiça, a fim de manifes-
sidente da República quanto ao cumprimento do art. tar posicionamento a respeito da Gratificação aos Pa-
37, X, da Constituição, que assegura desde junho de trulheiros Rodoviários". O requerimento foi retirado a
1998, a revisão anual dos vencimentos dos servido- pedido do autor. 17) REQUERIMENTO N° 49/2001 -
res públicos federais". O Presidente passou a palavra do Sr. Aloizio Mercadante, que requer à Comissão de
ao autor do requerimento, Deputado Wellington Dias, Fiscalização Financeira e Controle "solicite ao Tribu-
que apresentou as razões do seu requerimento. Parti- nal de Contas da União uma auditoria no destino das
ciparam do encaminhamento os senhores Deputados disponibilidades e depósitos judiciais do setor público
João Almeida, Luciano Pizzatto, Max Mauro e João nos bancos estaduais privatizados". O requerimento
Caldas. Em votação, o requerimento foi rejeitado, con- não foi apreciado. O Deputado João Magalhães assu-
tra os votos dos senhores Deputados Wellington Dias. miu a Presidência para o Deputado Wellington Dias
João Caldas e Max Mauro. O Deputado Wellington encaminhar o requerimento de sua autoria. 18}
Dias reassumiu a presidência da Mesa, colocando REQUERIMENTO N° 50/2001 - do Sr. Wellington
para deliberação o próximo item. 12) Dias, que requer à Comissão de Fiscalização Finan-
REQUERIMENTO N° 44/2001 - do Sr. João Caldas, ceira e Controle "sejam convidados o senhor Everar-
que requer à Comissão de Fiscalização Financeira e do Maciel, secretário da Receita Federal, o senhor
Controle "seja solicitado à Senhora Anadyr de Men- Paulo Gil Introfni, presidente da UNAFISCO - União
donça Rodrigues, Chefe da Corregedoria-Geral da Nacional dos Fiscais da Receita Federal e o senhor
União, a remessa à Comissão de Fiscalização Finan- Edson Pedrosa, auditor fiscal da Receita Federal,
ceira e Controle de cópia de denúncias e demais do- para prestarem esclarecimentos, em audiência públi-
cumentos relativos a irregularidades no governo". O ca, sobre as denúncias acerca da facilidade, veicula-
Presidente passou a palavra ao autor do requerimen- da pela imprensa, com que são cometidas fraudes no
to, Deputado João Caldas, para encaminhamento da comércio exterior". O Presidente passou a palavra ao
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autor do requerimento, Deputado Wellington Dias,
que apresentou as razões do seu requerimento. Em
votação, o requerimento foi aprovado com as suges
tões oferecidas. 19) REQUERIMENTO N° 51/2001 
do Sr. Waldomiro Barancelli Fioravante, que requer à
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle "seja
convocado o Sr. Ministro Aloysio Nunes Ferreira, a fim
de prestar esclarecimentos sobre a liberação de re
cursos através dasemendas parlamentares ao Orça
mento da União". O requerimento não ·foi apreciado.
20) REQUERIMENTO N° 5212001 - do Sr. Wellington
Dias, que requer à Comissão de Fiscalização Finan
ceira e Controle "solicite ao Tribunal de Contas da
União cópia do inteiro teor do Relatório de Levanta
mentos de Auditorias, Diligências e Inspeção Especi
al na SUDENE, Processo TC-500.623/91-0, com os
anexos". O Presidente passou a palavra ao Deputado
Wellington Dias, autor do requerimento, que ressaltou
a importância da matéria. Em votação, o requerimen
to foi aprovado. O Deputado Wellington Dias reassu
miu a presidência da Mesa, colocando para delibera
ção o próximo item. 21) REQUERIMENTO N°
53/2001 - do Sr. João Magno, que requer à Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle "solicite infor
mações ao Sr. Ministro dós Transportes sobre obras
de melhoria realizadas nas BR 262 e 381, no trecho
entre Belo Horizonte e Governador Valadares, em Mi·
nas Gerais". O Presidente passou a palavra ao Depu
tado João Magno, autor do requerimento, para enca
minhar a matéria. Em votação, o requerimento foi
aprovado. 22) REQUERIMENTO N° 54/2001 - dos
Srs. João Magalhães e Geddel Vieira Lima, que re
querem à Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle "seja convidado o Presidente do Banco Cen
trai, Sr. Armínio Fraga, a fim de prestar esclarecimen
tos sobre a Companhia Petroquímica do Nordeste 
COPENE". O Presidente passou a palavra ao Deputa
do João Magalhães, um dos autores do requerimento,
que ressaltou a importância da matéria. Em votação,
o requerimento foi aprovado. O Deputado João Maga
lhães assumiu a Presidência para o Deputado Wel
lington Dias encaminhar o requerimento de sua auto
ria. 23) REQUERIMENTO N° 55/2001 - dos Srs. Djal
ma Paes, Eurípedes Miranda, Michel Temer, Welling
ton Dias, Sérgio Novais, Vanessa Grazziotin, Pedro
Eugênio, Mauro Benevides e Eduardo Campos, que
requerem à Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle "a realização de Audiência Pública Conjunta
das Comissões de Desenvolvimento Urbano e Interi
or, Amazônia e Desenvolvimento Regional, Finanças
e Tributação e Fiscalização Financeira e Controle
para debater a extinção das Superintendências

SUDENE E SUDAM e a criação das Agências
ADENE e ADA", O Presidente passou a palavra ao
Deputado Wellington Dias, um dos autores do reque
rimento, que ressaltou a importância da matéria. Par
ticipou do encaminhamento o Deputado Mauro Bene
vides. Em votação, o requerimento foi aprovado. O
Deputado Wellington Dias reassumiu a presidência
da Mesa, colocando para deliberação o próximo item,
24) REQUERIMENTO N° 5512001 - do Sr. João Mag
no, que requer à Comissão de Fiscalização Financei
ra e Controle "a realização de Audiência Pública para
discutir a adoção de medidas e aperfeiçoamento da
legislação para a garantia do controle e fiscalização
da implementação do FUNDEF com a presença dos
Srs. Ulisses Semeghine - Diretor do Conselho do
FUNDEF; Presidente do Conselho de Secretários
Estaduais de Educação - CONSED; representante
da União de Educação - UNDIME; Deputado Gilmar
Machado, relator da Subcomissão Especial que apu
rou irregularidades no FUNDEF; representantes da
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Edu
cação CNTE; representantes do Tribunal de Contas
da União e do Ministério Público Federal", O Presi
dente passou a palavra ao Deputado João Magno,
autor do requerimento, que ressaltou a importância
da matéria. Participaram do encaminhamento os De
putados Max Mauro e Márcio Reinaldo Moreira. Em
votação, o requerimento foi aprovado. 25)
REQUERIMENTO N° 5712001 - do Sr. João Caldas,
que requer à Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle "a constituição de Subcomissão Especial
para acompanhamento das atividades a serem de
senvolvidas pela Câmara Setorial de Convívio e
Exclusão Social, sob responsabilidade do Ministro
Raul Jungmann." O Presidente passou a palavra ao
Deputado João Caldas, autor do requerimento, que
ressaltou a importância da matéria. Participaram do
encaminhamento os Deputados Manoel Salviano,
Mauro Benevides e Max Mauro. Em votação, o reque
rimento foi aprovado, com a indicação da composição
constituída pelos Deputados Mauro Benevides; Mar
cos de Jesus; Manoel Salviano; Max Mauro; Welling
ton Dias; João Caldas e Iberê Ferreira. 26)
REQUERIMENTO N° 58/2001 - da Sra. Vanessa
Grazziotin, que requer à Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle "solicite ao Tribunal de Contas
da União - TCU, relatório e cópia integral de auditoria
no FINAM, referente ao Processo n° TC
012.136/2000-1 apensado ao TC 017.388/2000-1,
conforme Decisão nO 53/2001, de 14-2-01". O Presi
dente passou a palavra a Deputada Vanessa Grazzio
tin, autora do requerimento, que ressaltou a ímportân-



29630 Quarta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2001

cia da matéria. Em votação, o requerimento foi apro- no dia 26-4-2001) RELATOR: Deputado JOÃO
vado. 27) REQUERIMENTO N° 59/2001 - dos Srs. MAGALHÃES. O Deputado João Magalhães proce-
Avenzoar Arruda e João Magno, que requerem à Co- deu à leitura do relatório. Participou da discussão o
missão de Fiscalização Financeira e Controle "seja Deputado Mário Assad Júnior. Os Deputados Mário
solicitado ao Tribunal de Contas da União auditoria Assad Júnior e Márcio Reinaldo Moreira solicitaram
operacional, financeira e contábil no projeto "Canal Vista, sendo concedida pelo senhor Presidente. C)
Adutor" do sistema Coremas Mãe D'água no Estado Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Co-
da Parafba". O Presidente passou a palavra ao Depu- missões: 33) PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E
tado João Magno, um dos autores do requerimento, CONTROLE N° 7/99 - dos Srs. Geraldo Magela, Ri-
que ressaltou a importância da matéria. Em votação, cardo Berzoini, José Pimentel, Wellington Dias e João
o requerimento foi aprovado. 28) REQUERIMENTO Grandão, que "propõe que a Comissão de Fiscaliza-
W 60/2001 - dos Srs. Gilmar Machado e João Magno, ção Financeira e Controle fiscalize as operações de
que requerem à Comissão de Fiscalização Financeira empréstimo do Banco do Brasil para a Construtora
e Controle "a realização de Seminário Nacional sobre Encol". RELATOR: Deputado MILTON TEMER
o tema Fiscalização Financeira e Controle das Verbas RELATÓRIO PRÉVIO: favorável à implementação. A
Públicas, com a participação de entidades organiza- proposição foi retirada de pauta em f~nção da ausên·
das da sociedade civil, parlamentares e interessados cia do relator. 34) REPRESENTAÇAO N° 11/2000-
em geral". O Presidente passou a palavra ao Deputa- do Sr. P.aulo Marinho, "representação contra o Analis-
do João Magno, um dos autores do requerimento, que ta de Finanças e Controle Externo do TCU, Senhor
ressaltou a importância da matéria. Em votação, o re- Danilo Adelwal Mendes Reis, sugerindo àquele Tribu-
querimento foi aprovado. 29) REQUERIMENTO W nal que seja instaurado inquérito administrativo com o
61/2001 - do Sr. Max Mauro, que requer à Comissão f~m de ap.urar os possfvei~ ilfcitos p~aticados pelo ref~,.
de Fiscalização Financeira e Controle "solicite ao Tri- ndo servidor, e também Intervençao na SECEXlMA .
bunal de Contas da União a realização de uma audi- RELATOR: Deputado M.ANOEL. SALVIA~O.
toria para apurar irregularidades no processo de lici- RELATÓRIO PREVIO.: contráno, sugenndo o arqUlva-
tação da concorrência Internacional - n° 1/2000 do mento. O senhor Pre~ldente passou ~ palavra ao ~.e-
BIRD com o Governo do Estado do Espfrito Santo, re- p~tado Manoel.Salvla~o que prof~nu s~u relatono.
ferente ao PRODESAN - ES". O Presidente passou a Nao ~~uve manifestaçao. Em votaçao, fOI aprovado o
palavra ao Deputado Max Mauro, autor do requeri- relatoriO na forma do. voto do relator.
mento, que ressaltou a importância da matéria. Em ENCER~AMENTO: .Nada mais ~avendo a trat.ar, às
votação, o requerimento foi aprovado. 30) dezesseis horas e vinte e um minutos, o PreSidente
REQUERIMENTO N° 62/2001 _ do Sr. Expedito Júni- e~_cerrou os.!ra~alh~s, .tendo antes, co~yocado r:u-
or, que requer à Comissão de Fiscalização Financeira n1ao ~e audlencla publica pa~~ debater as relaçoes
e Controle "seja convidado o Sr. Procurador-Geral do do Tnbunal.de ~ontas da Unlao - TCU com ~ ~on-
TeU Lucas Furtado para prestar esclarecimentos gresso NaCional , com ~ presença d.o senhor Ministro

, • , •• • A Humberto Souto, PreSidente do Tribunal de Contas
sobre as contas dos Conselhos de profissionais auto- d U·- TCU d" d . h d t
nomos". O Presidente passou a palavra ao Deputado a nàlao

d
- h' para °t la seis e Julnná° .o cEorren e

. .' . ano, s ez oras nes e mesmo p e no. para
Expedito Junior, autor do requerimento, que ressaltou c t r eu M 'a H I P' h' M t' S. rtA' d .. E - . ons a, , an e ena In elro on elro, ecre-
a Impo ancla a materla. m votaçao, o requenmen- . . . . . .
t f . d 31) REQUERIMENTO N0 63/2001 _ t~na, lavrei a present~ Ata: que por ter sldo.llda, dlscu-
o OI apr~va o. . _ . tida e aprovada, sera assinada pelo PreSidente, De-
~o S~. Jo~o Cal~as, que requer à ,?omlssao de Flsc~- putado Wellington Dias e publicada no Diário da Câ-
hzaçao Financeira e Controle "seja convocado o MI- m dos D lados
nistro Pedro Malan, do Ministério da Fazenda, a fim ara epu .
de prestar esclarecimentos sobre financiamentos e Ata da 13& reunião ordinária, realizada em 6
rolagém de dfvidas de agropecuaristas do setor leitei- de junho de 2001
TO do Nordeste, em especial o do Estado de Alagoas". As dez horas e vinte e três minutos do dia seis
O requerimento foi retirado de pauta a pedido do au- de junho de dois mil e um, reuniu-se a Comissão de
toro B) Relatórios em Geral: 32) Leitura e apreciação Fiscalização Financeira e Controle, no Plenário nO 9
do Relatório da Subcomissão Permanent,e criada do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, com a pre-
para estudar a concessão de redução do imposto de sença dos Deputados Wellington Dias, Presidente;
renda à empresa Vale do Rio Doce pela exploração João Magalhães, Marcos de Jesus e João Caldas,
de ferro e manganês no Estado do Pará (apresentado Vice-Presidentes; Manoel Salviano, Max Mauro,
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Rommel Feijó, Affonso Camargo, Maura Benevides, nião, o problema brasileiro está na enorme quantida-
Wagner Rossi, João Magno, Waldomiro Barancelli Fi- de diária de fatos envolvendo corrupção, desvio de re-
oravante e Fernando Zuppo, titulares; João Almeida, cursos e incompetência, não havendo mecanismo
Márcio Matos, Mário Assad Júnior, Antônio do Valle, que possa tomar esse contrale imediato. Admitiu, to-
João Grandão, Márcio Reinaldo Moreira, Regis Ca- davia, que estão sendo repensados alguns praces-
valcante e Medeiras, suplentes; e do Deputado GiI- sos. Para ele, é preciso que haja maior apoio do Con-
mar Machado - PT/MG, como não-membro. Deixa- gresso Nacional. Antes de encerrar o expositor disse
ram de registrar suas presenças os Deputados Dr. que o Tribunal de Contas da União vai iniciar em breve
Helena, Expedito Junior, Wigberto Tartuce, Fernando uma grande auditoria operacional do setor elétrico, a
Diniz, Luiz Fernando e Iberê Ferreira. Justific,aram fim de identificar as causas e os responsáveis pela
suas ausências os Deputados Pedro Corrêa e Milton crise energética, além de apontar alternativas para a
Temer. ABERTURA: O Presidente declarou aberta a superação do problema; o órgão ainda vai concluir
reunião ordinária de audiência pública, destinada a uma auditoria feita na PETROSRAS para avaliar os
debater lias relações do Tribunal de Contas da União procedimentos destinados a prevenir a ocorrência de
- TCU com o Congresso Nacional", com a presença novos desastres ecológicos; e a apurarão dos débitos
do Ministro Humberto Souto, Presidente do Tribunal decorrentes do atraso da conclusão da Usina Nuclear
de Contas da União. O Presidente convidou o senhor de Angra 11. O Presidente agradeceu ao senhor Minis-
Ministro Humberto Souto, para compor a mesa e co- tra Humberto Souto pela sua exposição. Participaram
municou ao convidado que ele teria o prazo de qua- do debate os senhores Deputados Márcio Reinaldo
renta minutos para fazer sua exposição e aos Deputa- Moreira, Wagner Rossi, Márcio Matos, Mauro Benevi-
dos que disporiam de três minutos cada, para interpe- des, Fernando Zuppo, Max Mauro, Marcos de Jesus,
lar o convidado. O Presidente passou a palavra ao Mi- Gilmar Machado e Manoel. Salviano. O Presidente
nistra Humberto Souto que destacou a importância agradeceu a presença do senhor Ministro Humberto
do trabalho do Tribunal de Contas da União, comen- Souto. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tra-
tando que um dos principais objetivos daquela Corte tar, às treze horas e quarenta minutos, o Presidente
é verificar a legalidade, a legitimidade e a ecomicida- encerrou os trabalhos, tendo antes, convocado reu-
de dos atos orçamentários, financeiros, contábeis nião de audiência pública com a participação das Co-
operacionais e patrimoniais praticados pelos gesto~ missões de Desenvolvimento Urbano e Interior; da
res de recursos públicos. Dentre as diversas ativida- Amazônia e Desenvolvimento Regional; e Finanças e
des desenvolvidas pelo Tribunal, citadas pelo exposi- Tr~b~ação, para debater "~ extinção das Superinten-
tor, estão as determinações corretivas feitas no âmbi- denclas do Desenvolvimento do Nordeste -
to do acompanhamento recente do Programa Nacio- SU?E~E, e da Amazônia -:- SUDAM, e a criação das
nal de Desestatização, que permitiram obter aumen- AgenCias de Desenvolvimento do Nordeste -
tos dos preços mínimos de venda do Instituto de Res- ADENE, e da Amazônia - ADN, para o dia sete de ju-
seguro do Brasil (IRS), do BANESPA e das conces- nho do corrente ano, às nove horas, no plenário 8. E
sões das bandas C, D e E da telefonia celular, o que, para,~onstar, ~u, Maria Helena Pinheiro Monteiro, Se-
frisou, "corresponde a quase sete vezes o orçamento c~etar~a, lavrei a presente Ata,. que por ter si~o lida,
anual do Tribunal". Segundo o Ministro, o Tribunal de discutida e aprovada, será aSSinada pelo PreSidente,
Contas da União está realizando nesse momento Deputado Wellington Dias, e publicada no Diário da
trezentos e vinte auditorias a pedido da Comissão d~ Câmara dos Deputados.
Orçamento e, atendendo a uma solicitação da Comis- O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
são de Educação da Câmara, realizará um conjunto Dias) - Declaro abertos os trabalhos da presente reu-
de auditorias para apurar os casos mais graves na nião ordinária de audiência pública destinada a deba-
aplicação de recursos do FUNDEF em diversos Esta- ter as relações do TCU com o Congresso Nacional e o
dos, além de levantar informações sobre o tema em papel do TCU no controle dos gastos públicos. Regis-
todo o território nacional, de modo a definir uma estra- tro a presença do Sr. Ministro Humberto Souto, Presi-
tégia permanente e abrangente de fiscalização des- dente do Tribunal de Contas da União, a quem convi-
ses recursos. O Ministro comentou que a instituição do para compor a Mesa.
que preside tem sido alvo de críticas dos que não co- Comunico aos ilustres membros desta Comis-
nhecem as dificuldad~s'pela_s quais passa, ressaltan- são que o Exmo. Sr. Ministro terá um prazo de quaren-
do o fato de que a partlclpaçao do TCU no Orçamento ta minutos para fazer sua exposição, prorrogável por
da União tem sido "ínfima e decrescente". Em sua opi- mais vinte minutos, por deliberação do Plenário.
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Os Deputados inscritos para interpelar o convi- Mas essa não é a única razão por estar satisfei-
dado poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto to. Sinto também orgulho de poder vir a V. Exas para
da exposição, pelo prazo de três minutos, tendo o in- falar da atuação do órgão que hoje dirijo, cuja impor-
terpelado igual tempo para responder, facultadas a tância para a Câmara dos Deputados, para o Con-
réplica e a tréplica pelo mesmo prazo, não sendo per- gresso Nacional e para a Nação brasileira procurarei
mitido ao orador interpelar qualquer dos presentes. destacar.

Presidente Humberto Souto, gostarlamos de di- Historicamente, os principais papéis dos Parla-
zer da importância da presença de V. Exa nesta Co- mentos têm sido legislar e fiscalizar. Entretanto, nas
missão. A Comissão de Fiscalização e Controle está sociedade modernas, onde as instituições já estão
buscando, através de audiências, conhecer mais pro- amadurecidas, a fiscalização passou a preporiderar
fundamente o papel dos diversos órgãos do sistema sobre a função legislativa.
fiscalizador. Isso ocorreu por dois motivos.

Já tivemos nesta Co~issão a presença da Dra. O primeiro foi a menor demanda social por nor-
Anady~_de Mendonça Rodngues, Corr~gedora-Ger~1 matização, já que as relações coletivas em tais socie-
da ~nlao, e seguramente vamos ouvIr a Secretaria dades já estão razoavelmente estabilizadas.
Nacional de Controle. ... O segundo foi o agigantamento da atuação dos

Para o segundo semestre há a Idéia de reallza- Poderes Executivos decorrente da crescente com-
~o de u~ evento em ~ue pos~amos oferecer essas plexidade dos mode'los e sistemas de administração
Informaçoes a um conjunto maior.de pessoas, c?mo pública que passaram a exigir rapidez e celeridade na
Vereadores, Deputados EstaduaiS e Conselheiros, tomada de decisões.
para que possamos ter um entrosamento maior do É ób . e' se u'mulo de t'b 'ç- t d. t f· r d . I VIO qu es ac a ri UI oes en e
SIS ema Isca ~z~ or naclona . a reduzir o campo de atuação dos demais Poderes do

Como diZia a y..Exa, percebemos que ~á u~a Estado e a comprometer o funcionamento normal do
estrutura ~r dem?ls Importante em t~o PaiS, cUJa regime democrático. Assim, a fiscalização efetuada
respo~~bllldade. e acomp~n~ar a ge~tao dos recu~- pelo Legislativo cresce de importância e se torna ins-
sos p~bllcos e eVitar que haJ~ Irregularidades e des~l- trumento de garantia da própria cidadania.
os. É Importante que esse sistema possa estar mais E t t I I t I't . t d
interligado, especialmente em nosso caso, com um . s e con ro e par amen ar, nSI o ao Sl~ ema e
maior contato entre o Tribunal de Contas da União e a frelos,~ cont~apesos que a~segura a normalidade de-
Câmara dos Deputados. mocratlca,. dl~lde~se e~ dOIS ra~os. .

Portanto, é por demais importante a presença _ O pnmelro e pOlftlCO e destina-se a avaliar se a
de V. ~ nesta Comissão. Na composição atual, al- aç~o govername~tal como um todo está de ~~ordo com
guns de seus membros dela estão participando pela os Interesses maiores do Est~do e da co!etl~ldade.
primeira vez. Certamente, durante sua vida parla- O ~e~undo. ~ essencl~lmente te~~lc? e tem
mentar, esses Deputados dedicaram-se a outras ati- como O~J~tIVO venflcar a legalidade, a.legltl.mldad~ e a
vidades, mas V. Exa é da Casa e sabe que conhece- econ?m~cldade do~ at~s orçam~ntárl?~, flnan~elros,
mos um pouco de cada assunto, embora nos dedi- contabels, operacionais e p,at~lmOnlalS pratlcad~s
quemos às atividades mais diretas. pel?~ gestores de recursos publlcos em sua atuaçao

Em nome da Comissão, queroagradecer ao Sr. cotidiana.
Ministro Humberto Souto a presença. Imediatamente O exercfcio do controle político, exatamente em
passo a palavra a V. Exa, para que possamos ouvir razão da sua natureza, é privativo dos Parlamentos e
sua exposição. geralmente está focado na atuação do Chefe do Exe-

O SR. HUMBERTO SOUTO - Sr. Presidente, cutivo e de seus colaboradores mais próximos.
Deputado Wellington Dias, ilustres membros desta O controle técnico, entretanto, já diz respeito à
Comissão, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senho- fiscalização da infinidade de atos praticados pelos
res, estou grato pela oportunidade que me foi dada gestores dos recursos públicos e, para poder ser
por esta Comissão, que reputo como uma das mais exercido adequadamente, demanda, além de conhe-
importantes da Câmara, especialmente de retornar a cimento especializado, uma estrutura administrativa
esta Casa e rever amigos com quem ombreei na defe- especIfica.
sa dos interesses nacionais durante as quase seis Le- Por tal motivo os Parlamentares de quase todo o
gislaturas em que aqui permaneci, tocado pela confi- mundo têm junto de si um órgão auxiliar ao qual é de-
ança do povo das Gerais. legado o exercfcio do controle técnico.
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Basicamente dois são os modelos de estrutura- Quem passaria a julgar as contas dos gestores
ção desse órgão auxiliar: o de Tribunal de Contas ou o públicos, a examinar as auditorias, a aplicar sanções?
de Controladoria. O Poder Judiciário, que hoje já está abarrotado de ca-

As Controladorias são comuns nos países an- usas que comprometem sua celeridade e ainda teria
glo-saxões. Seu foco de atuação é exclusivamente na que enfrentar mais cerca de 27 mil processos por ano,
avaliação de desempenho dos entes públicos e seus afastando-se ainda mais das suas finalidades precí-
trabalhos de auditoria, de natureza apenas opinativa, puas e dificultando o acesso do cidadão comum à
são levados ao conhecimento do Parlamento após Justiça?
sua conclusão. É fácil ver que não há como cogitar da mudança

Os Tribunais de Contas são adotados na quase do nosso arcabouço funcional de controle, o que pre-
totalidade dos países europeus, como Alemanha, cisamos, isso sim, é aperfeiçoá-lo, aparelhá-lo,
França, Itália, Espanha, Bélgica, Portugal e assim por dotá-lo de melhores condições para cumprir as suas
diante. Diferem das Controladorias, na medida em tarefas.
que fiscalizam não só o desempenho dos agentes pú- Vejam os senhores que isso não tem ocorrido. A
blicos, mas também a legalidade de seus atos. participação do TCU no Orçamento da União tem

Além disso, os Tribunais de Contas têm autono- sido ínfima e decrescente, caindo de cerca de 0,07%,
mia para deliberar sobre o resultado de seus traba- em 1998, para pouco mais de 0,04%, em 2001. A pro-
lhos e para aplicar sanções aos responsáveis por irre- porção é simples: de cada mil reais despendidos pelo
gularidades. Isso é feito com base em julgamento ex- Governo, apenas 40 centavos são destinados à fisca-
clusivamente técnicos, pois suas deliberações não lização pelo Tribunal de seu uso.
sofrem influências das paixões políticas que geral- Nosso quadro de pessoal é absolutamente in-
mente motivam a maior parte das decisões das Ca- compatível com as tarefas que temos de desempe-
sas Legislativas. nhar. São em torno de mil profissionais de nível superi-

Essas características levaram a Comunidade ar, dos quais cerca de 250 incumbidos de prestar apoio
Européia recentemente a adotar o modelo de Tribunal administrativo para fiscalizar aproximadamente 8.200
de Contas para controlar as finanças comunitárias da órgãos e entidades federais, estaduais e municipais
\Europa. espalhados por todo o território nacional e exterior.

A mesma opção fez a Constituição de 1988, que Ainda assim, não logramos aprovar dois proje-
preservou uma tradição que data da primeira de nos- tos de lei, um que cria mais cargos de Analista de Fi-
sas Cartas Magnas republicanas. . nanças e Controle Externo e outro que disciplina a

Não se tratou, contudo, apenas de manter um carreira de ~ontrole Ext.erno, c~uja .tramitação, po~ falta
costume. Foi uma decisão que apontou para a nossa de percepçao de sua Importancla para o funclona-
realidade político-institucional. mento adequado do TCU, tem-se arrastado por anos

Um sistema de controle da administração públi- no Con~res~o Nacional. .
ca não é algo puramente técnico; um modelo ideal . ~te o sistema de ?ontrole Interno d.o Poder Ex~-
que se constrói com base em premissas técnicas e cUtIVO, em prazo. relativamente ~curto, Já conseguIu
que se adapta a qualquer situação. apro~a~ a sua lei de estruturaçao, _que lhe .confere

Ao contrário, fiscalizar a coisa pública exige cond~çoes de trabalho e re~~nera~ao supenore~ às
análise da estrutura política da Nação. Exige exame e do Tnbunal de Conta~_da UnJao. Vejam bem, o Tnbu-
avaliação do estágio de desenvolvimento institucional nal ~e Contas ~a Un~ao_é uma C~sa do Congresso
do País. Exige respeito às características culturais do NaCional. Ou seja, o orgao d~ a~olo ao controle está
povo e às relações de poder estabelecidas. melhor aparelhado ~o que o ~rgao controlador.

Foi isso o que fez a Carta de 1988 Por que o órgao de apoIo ao controle? Porque,
. '. pela Constituição, o controle interno deve prestar

. Acreditar que o modelo,de, Controladona pode- apoio ao Tribunal de Contas da União. Os Constituin-
na ~er adotado em nosso Pais e desconhecer nossa tes, quando elaboraram a Constituição, entenderam
real!dade, é q.uerer mudança apenas pelo gosto da que o Tribunal de Contas, pela independência que
nOVidade exótica. t - ó t' - é P. " em nao s quan o a nomeaçao - que do oder Le-

Imaginemos que ISSO viesse a acontecer. gislativo na sua maioria, através de eleição secreta e
Como as Controladorias não têm poder decisó- indireta -, ele tem também todas as garantias do Po-

rio, seus tra.balhos seriam apenas remetidos ao Con- der Judiciário, ou seja, o Ministro escolhido para o Tri-
gresso NaCional. bunal de Contas torna-se um homem tão indepen-
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dente quanto o Ministro do Poder Judiciário. Diferen- bunal do Estado. Então, eles se comunicaram como o
temente do controle interno; o Secretário Nacional do Tribunal de Contas. Estamos em contato com a uni-
Controle Interno é um funcionário nomeado pelo Go- versidade, conhecendo os programas, se são efetiva-
vemo, demissível ad nutum. mente programas exclusivos de controle externo e

Por esta razão, o Constituinte entendeu que vendo se há uma maneira de transferir tecnologia da
este órgão, por não ter a independência que precisa Universidade para o Tribunal de Contas da União no .
para fiscalizar o próprio Governo, deveria prestar apo- sentido de montar programas com os técnicos do Tri-
io ao Tribunal de Contas da União. Pela Constituição, bunal, dentro dessa tecnologia que eles já desenvol-
toda vez que o Controle Interno encontrar uma irregu- veram para o Tribunal de Contas de Minas Gerais, e
laridade em qualquer das suas fiscalizações, deve co- que possamos ganhar tempo com isso. Porque aí po-
municá-Ia ao Tribunal de Contas, sob pena de respon- deremos evitar uma concorrência, que talvez pode-
sabilidade solidária do Controle Interno. Essas coisas mos levar seis ou oito meses - já estamos no mês de
precisam ser melhor verificadas. junho -, eperder os recursos previstos para este ano.

No campo da tecnologia da informação, nossa Nosso propósito é terceirizar pelo menos a par-
situação não é menos precária. As dotações orça- te de softwares. Nossa equipe técnica não está con-
mentárias até este ano vinham sendo insignificantes, seguindo gerar programas para modernizar a fiscali-
gerando atr8:so brut~l. A!é o início deste ~no, parte de zação de contas, pessoal e de auditorias, bem como
nossos analistas nao dispunham de mlcrocomputa- a normatização e a sistematização das auditorias.
dores para trabalhar. Muitos ainda utilizam equipa- , . _
mentos desatualizados, com vários anos de uso, o Ha cOisas que ~s pessoas nao sabem, t~nh~
que compromete o seu desempenho certeza que V. Exas nao sabem, como eu, que fiquei

• . seis mandatos, não sabia. Fui Líder de Governo, Pre-
Ate o ano passa~o, par~ que os Srs. Parlamen- sidente da Comissão de Orçamento, Presidente des-

tare~ te~ha~ ~ma noçao, ~ é Importan~e, porque esta ta Comissão Presidente de todas as Comissões Lf-
Comlssao e diretamente ligada ao Tnbunal de Con- . ' . . . _ '
t li 'b I' h b d d t - d 2' der de partido, substituI Ulysses GUlmaraes quando
as, o. n una Vln a rece en o o açoes e ml- V· P 'd t d CA . P 'd A .
Ih- d' . f 't·· S 20' era Ice- resl en e a amara, exercI a resl encla

oes e reais para a In orma Ica, o upremo, ml- d CA f t' - b' d' rt A .
Ihões; o Senado Federal, 34 milhões; a Câmara dos a ~mara e e Ivamente, e nao sa la a Impo ~ncla
Deputados, mais de 20 milhões. Como pode o Tribu- do !nbun~1 de. Contas para o Congresso NaCional.
nal de Contas, que tem a responsabilidade de fiscali- ~ntao, e~ Im~glno que os Srs. ~arlame~tares que :s-
zar desde a Embaixada de Hong Kong até o menor t~o no pnmelro mandato e. assim por dlant~ tambem
Município da Amazônia, do Nordeste ou do Rio Gran- te~ o mesmo desconheCimento que eu tinha com
de do Sul, pode, no momento atual, com a tecnologia seis mandatos nesta Casa.
e a necessidade de desenvolver as comunicações, O Tribunal tem de fazer o registro e examinar a
atender a sociedade brasileira no tempo e na hora legalidade de todos os atos de nomeações, aposen-
precisos? tadorias, pensões e soldos de todos os Poderes da

Dessa forma, vim ao Congresso Nacional e à República. Só nos últimos três anos, aposentaram-se
Comissão de Fiscalização F:inanceira e Controle este cerca de 60 mil funcionários. Cada aposentadoria é
ano e apresentei esta disparidade: a Casa do Con- um processo de 30 anos; examinará se aquelas co-
gresso Nacional que realiza o controle em seu nome missões e gratificações dadas ao funcionário são le-
e em nome de seus Parlamentares estava sendo tra- gais ou não. Pela Constituição, o Tribunal tem a exclu-
tada dessa maneira no Orçamento. Então, a Comis- sividade do registro e exame da' aposentadoria. Há
são apresentou emendas orçamentárias, que foram dois anos, a ex-Ministra Cláudia Costin informava que
aprovadas na Comissão de Orçamento, e o orçamen- o Brasil estava pagando 7 bilhões de reais a mais de
to passou de 2 para 20 milhões de reais. aposentadorias irregulares. Quando a pessoa apo-

Como sabem, há dificuldades. Agora, estou com senta, o órgão remete o processo de aposentadoria
dificuldade para licitar programas, porque estou com para o Controle Interno, para a repartição. Ao chegar
medo de perder a verba, dada a complexidade do pro- no Tribunal, já se passou um ano ou mais. Sem ter
cesso de informática. Precisávamos estar fazendo essa área informatizada, fica impossfvel para o Tribu-
isso há 10, 15 anos. Estou tentando celebrar convênio nal examinar essa quantidade de processos. São se-
com a Universidade de Minas Gerais, a única no País tecentos e poucos funcionários para atender a todas
que desenvolveu processo de controle externo, no as demandas em todo o Pafs: Petobras, privatiza-
caso para a Assembléia de Minas Gerais e para o Tri- ções, concessões de serviço público, Banco do Bra-
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sil, SUDENE, SUDAM, universidades, SUS, merenda Como controlar adequadamente, então, se as Ii-
escolar, FUNDEF. mitações no campo da informática comprometem o

É muito comum ouvir queix~s com relação à mo- manejo de nossa principal matéria-prima?
rosidade do atendimento do Tribunal, o que nem sem- O Tribunal tem sido alvo de críticas dos que não
pre é verdade, mas às vezes ocorre e é absolutamen- conhecem tais dificuldades. Todavia, são críticas de
te justificável. Estamos fazendo um processo de mo- quem não tem correta percepção da importância ins-
dernização do Tribunal interessantlssimo. Ficamos titucional do Tribunal.
dois anos fazendo uma pesquisa no Tribunal. Esta- Algumas vezes, uma ou outra de nossas delibe-
mos simplificando e modernizando processos, fazen- rações podem demorar um pouco mais. Mas isso de-
do por amostragem, vendo qual é o processo mais corre em parte das nossas limitações materiais, que
importante, priorizando os assuntos do Congresso dificultam a obtenção rápida de informações suficien-
Nacional. tes para uma decisão segura, e em parte do devido

Para se ter uma' noção, isso é importante con- proce~so legal para julgamento, indispensável para a
versarmos informalmente o Tribunal está realizando garantia da ampla defesa, assegurada pelo ~stado de
agora, 320 auditorias a p~dido da Comissão de Orça~ direito.. , . _ .
mento. São 320 auditorias, isso não é brincadeira! E É precIso ver tambem que o Tribunal nao exami-
no Brasil inteiro: Rio Grande do Sul Paraíba Amazô- na um ou outro processo. São centenas de feitos cor-
nia, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Fi~o imagi- r:ndo si~ulta!1eament~,?om ..?S resp~tiv~s expedi-
nando como o Tribunal de Contas consegue isso. É çoes ~e .clta~?E:.s ~ de Intlmaçoes, aU?I~ncl~s d? r~s-
um milagre. E não tem um trabalho incompleto, malfe- ponsav:ls, dlllg~nclas, r:messas ao MInistério ~ub"co,
ito, criticável do ponto de vista técnico. É algo fantásti- prestaço~s de Informaçoes .ao Congresso Naclona~ e
co e temos de transmitir isso aos Parlamentares, por- outros milhares de atos publicados regularment~, a fim
que essa é uma Casa do Congresso. Isso está sendo de obter os resultados que o T?U t~m,co~segUldo.
realizado em nome do Congresso Nacional, e as pes- . Ess~ tr~~alho, que em SI só Já ,~ gigantesco, é
soas às vezes criticam tanto. ainda mais dificultado pelo pouco auxIlio prestado pe-

li 'd d"t"1 t . t d' f - los sistemas de controle interno aos Poderes da Repú-
em SI o I ICI mon ar .SIS. emas e In orm~~ao blica, que freqüentemente não dispõem de condições

capazes de gerar t~d~~ os indicadores necessarlos necessárias para cumprir a tarefa de apoiar o controle
ao_aumento da objetividade e dos resultados das externo que lhes é atribuída pela Constituição.
açoes de controle. _ .

. .. . . _. Quando as reclamaçoes giram em torno da efe-
. Tamb~m tem ficado pre~udlcada a ~t.Jllza~o rot!- tividade e do custo do Tribunal, afirma-se que o valor

n~lra dos sistemas estruturais de Admlnlstraçao Pu- recolhido em decorrência das penalidades que ele
bllca, como SIAFI, SIDOR, SIAPE e SIASG, onde es- aplica é baixo quando comparado ao custo de sua
tão registrados os dados de atuação dos órgãos e manutenção.

entid~des. ,Issoé um grande equívoco.
As vezes sou enfático ao me referir a essas difi- Em primeiro lugar, porque a cobrança das san-

culdades do Tribunal, porque, na verdade, não sou ções impostas pelo TCU não depende dele, mas da
um homem do Tribunal. A vida inteira fui um homem Advocacia Geral da União e do Poder Judiciário, já
do Congresso Nacional. Este testemunho é de um co- quea cobrança judicial se torna necessária quando o
lega de vocês, para que tenham conhecimento de recolhimento administrativo da penalidade não ocorre
uma realidade que nem sempre o Parlamentar tem. É espontaneamente.
i~portante dar esse teste~unho até p~ra con.~eguir Em segundo lugar, o custo de manutenção do
aliados para esse fortale~lIT:,ento do ~rlbun~I, !a que TCU não é alto em termos relativos, já que corres-
entendo que o controle publico é a cOisa mais Impor- ponde a 0,04% do Orçamento da União como já
tante no regime democrático. Não há regime demo- destaquei. '
crático sem controle do gasto público. Em terceiro lugar, os benefícios que o Tribunal

Controlar é, essencialmente, verificar uma con- traz não podem ser medidos apenas em termos
duta de um agente público, compará-Ia com um pa- quantitativos. A simples existência - o que é muito im-
drão legal ou operacional, fazer um juízo de valor e, portante para os Srs. Parlamentares - de um órgão
quando necessário, determinar a adoção de medidas de controle, com a imagem positiva que o TCU tem
corretivas e aplicar sanções. É um processo de obten- dentro do panorama institucional brasileiro, já age
ção, tratamento e análise de informações. como poderoso inibidor de irregularidades. Ou seja,
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há um ganho indireto, não quantificável, que não pode Algumas poucas avaliações feitas nos últimos
ser esquecido, decorrente da expectativa de controle. anos em programas da área social, cujo orçamento

Por fim, comparar o valor das sanções que o Tri. corresp~ndia a 2,5 bilhões de reais, gera~m reco-
bunal aplica com seu peso orçamentário é ignorar mendaçoes do TCU que, segun~~ os próprios ~esto-

que o controle é uma das funções da administração e res daquele~ p!ogramas,. permitiram economia de
desconhecer os benefícios do poder corretivo do quase 100 mJlhoes de reais.
TCU. Esse último número permite um exercfcio teóri-

Qualquer um que conheça os fundamentos da ~o interessB:nte, ainda qu~ de difícil comprovação prá-
ciência da administração sabe que administrar é exer- tlca e sem ngor matemático absoluto.. _ .
cer quatro funções básicas: planejar organizar dirigir Em programas no valor de 2,5 bllhoes de reais
e controlar. "foipossfvel conseguir ganhos da ordem de 100 mi-

C t l -é . C t I é 'f' Ihões, o que corresponde a 4% do montante daquele
on ro ar nao apenas pUnir. on ro ar ven 1- ro rama

car se o que foi planejado está sendo executado cor- p g H' . " o
retamente, de modo a permitira correção dos erros a pou~~ me_nclo.nel q~e ~penas 0,04 Vo dos re-
detectados. Controlar é contribuir para aperfeiçoar. cursos d~ ~n1ao sao d~sponlvels para o controle dos.

. , gastos publlcos pelo Tribunal.
Graç~s ~o seu poder cor~etlvo, esse e exata- Se compararmos os percentuais e fizermos a

mente o prinCipal papel ~ue o Tribunal desempenha e suposição de que esses 0,04% correspondem aos
que nem sempre é avaliado adequadamente. gastos feitos com o controle dos programas avalia-

Ao detectar problemas na Administração Públi- dos, chegaremos à conclusão de que os ganhos obti-
ca que não envolvam má-fé dos gestores ou desvios dos, de cerca de 4%, representam dez vezes o valor
de recursos, o Tribunal formula determinações corre- das despesas efetuadas com o Tribunal.
tivas de cumprimento obrigatório. Sei que essa relação que descrevi não é direta,

Nessas determinações reside o grande benefí- nem se repete em todas as ações do controle. Contu-
cio da atuação do Tribunal. do, ela permite ter a noção das vantagens do controle

Para que os senhores tenham uma idéia, as de- e saber que, sua relação com seus custos é ampla-
terminações corretivas feitas no âmbito do acompa- mente favoravel.
nhamento recente do Programa Nacional de Deses- As pessoas às vezes não sabemque o Tribunal,
tatização permitiram aumentar os preços mfnimos de com uma simples determinação, evita um prejufzo
venda do IRB, BANESPA e das concessões das ban- enorme para o serviço público quando corrige uma
das C, Oe Eda telefonia celular em quase 2,7 bilhões determ~nada dire_ção que está sendo tomada por um
de reais, o que corresponde a quase sete vezes o or- determmado órgao. Por exemplo, nessa banda C, Oe
çamento anual do TCU. E o !ribunal não precisou nem julgar. C?nstatado qu~

Isso somente é possfvel, entretanto, em razão h~vla um. valor ~ menos no preço mínimo de 1,5 bl-
do conceito que o Tribunal tem junto aos órgãos e en- Ihao., o Tnbuna.1 sl~ple~me~te convocou as parte~ en-
tidades que fiscaliza, que cria certeza de que o des- volVidas na prlvatlzaçao e I~formou que as planilhas
cum rimento da sua orientação levará à aplicação de estavam erradas. E~es re~glra~ com~ sempre reager: . . . , . todo tecnocrata: "Nao estao, nao estao erradas". Fo-
sançoes, com prejufzos matenals e máculas alma·. It d' "Olh
gem dos responsáveis ainda maiores. ram, Viraram, ~exeram, vo .?ram e Isser.a~: a,

realmente, o Tnbunal tem razao, vamos cornglr o preço
Uma única auditoria feita no Serviço de Patrimô- mfnimo".

nio da União acarretou determinações do Tribunal No caso do Banco do Estado de São Paulo o
c?~potencialpara gerar u~a economia de quase 1,2 Tribunal também detectou 1,5 bilhão a menos, os j~r-
bllhao de reaiS, quase tres anos de orçamento do nais noticiaram isso largamente. V. Exas viram que
TCU. acabou sendo arrematado com ganho extraordinário

As determinações do Tribunal também levaram à para o Erário. O Tribunal teve de decidir. Não aceita-
alteração do texto da medida provisória que tratava do ram e o Tribunal teve de impor a correção. Só nessa
Programa Nacional de Alimentação Escolar, permitin- ação, a Nação ganhou 1,5 bilhão.
do a correção de erros na definição dos critérios de fis- Centenas de vezes são apenas recomenda-
calização do uso dos recursos daquele programa. ções, determinações de correções, seja na área de

Isso tudo foi desenvolvido pelo Tribunal nos últi- portos, seja na área de estrada, seja na área de priva-
mos meses. tização, seja na área de concessões, seja na área de
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obras, e diariamente. Nem sempre é compreendido
pelas pessoas que são contra ou que desejam modifi
cação no Tribunal.

Para dar um exemplo aos Srs. Parlamentares,
outro dia examinávamos uma barragem no Estado do
Rio Grande do Norte, se não me engano. Havia de
núncia de superfaturamento. Era uma barragem pe
quena - se não me falha a memória, a Barragem de
Santa Cruz do Apodi.

A Comissão de Orçamento solicitou ao Tribunal
que mandasse fazer uma auditoria, e ele constatou
que a obra, efetivamente, tinha um superfaturamento
de 10 ou 12 milhões de reais. Em vez de parar a obra,
fazer nova concorrência - paralisaria a obra por dois
anos -, apenas para mostrar a sua atuação, o Tribu
nal determinou ao Governo que suspendesse qual
quer recurso; eles só poderiam ser liberados após a
correção dos valores que estavam superfaturados.

A empresa responsável pela obra e o Estado
entraram em acordo, entenderam que não havia cul
pa, que teria havido uma concorrência, mas que real
mente o preço poderia ser menor. Fizeram um aditivo,
corrigiram o contrato e comunicaram ao Tribunal de
Contas da União. O Tribunal comunicou à Comissão
de Orçamento que a obra estava regularizada e que
poderia continuar.

Observando casualmente a votação de um de
creto legislativo no Senado, vi alguns Parlamentares
dizerem: "Mas que absurdo! Como é que o Tribunal
faz uma coisa dessas? Está lá agora o nosso amigo
Humberto Souto, que vai ser o Presidente. Vamos até
ajudar o Tribunal. S.Exa é uma grande figura, mas o
Tribunal não pode fazer uma coisa dessas. Como é
que permite que uma obra dessas continue?"

O Tribunal fica em dificuldades. A avaliação é a
mais sensata possível. Os culpados são os adminis
tradores, as empreiteiras, os responsáveis pela obra.
O erro foi corrigido e não ficou provada nenhuma irre
gularidade no sentido de dano ao patrimônio, porque
na verdade houve concorrência pública. O Tribunal
pôde comunicar à Comissão de Orçamento que a
obra estava regularizada. O Tribunal economizou 12
milhões para o Erário e não prejudicou a obra. É o
mais sensato. E não se ouve um Parlamentar dizer
que o Tribunal tenha agido corretamente.

É complicado quando se tem de atender a uma
demanda infinita dessas em um país em que todas as
coisas precisam ser observadas, fiscalizadas, como
V. Ex'ls sabem. É exatamente isso que muitas pesso
as, às vezes, não percebem, atentas apenas às esta
tísticas menores de gastos orçamentários e sanções
aplicadas. Esquecem-se de avaliar a atuação da insti-

tuição de forma ampla, o que permite ver sua contri
buição global para o País.

Nos últimos três anos foram mais de 7.450 to
madas de prestação de contas julgadas. A tomada de
conta especial é um processo, é como se fosse uma
auditoria. Todos os Srs. Parlamentares ligados ao ser
viço público sabem que a tomada de conta especial é
um processo - o Deputado Márcio Reinaldo Moreira,
por exemplo, que conhece bem o serviço público, tem
conhecimento disso -, às vezes, mais complicado do
que uma auditoria. Claro que aí será apurado o des
vio, a pessoa será responsabilizada por ele e o prejuí
zo será cobrado. É um processo longo. Épreciso ouvir
a pessoa, que vai fazer suas alegações. Você julga a
primeira vez e ela apresenta novos documentos; tor
na a julgar, há a condenação, que pode não ser acei
ta. E, se forem apresentados novos documentos, ela
recorre novamente.

Este é um regime democrático e se trata de um
tribunal. Se não fosse lá, estaria no Poder Judiciário.
Mas isso envolve centenas de funcionários para apre
ciar o processo, analisá-lo. O processo vai para o ga
binete, e o Ministro se debruça sobre ele; vai ao ple
nário, fazem citações, fornecem cópias aos advoga
dos. E, esse é um fato novo, o Ministério Público des
cobriu o Tribunal de Contas.

Às vezes, fico com a mão doendo de tanto assi
nar documentos remetendo processo para o Ministé
rio Público - não é resultado. Em relação a resultado
de processo, enviamos, nos últimos dois anos, quase
setecentos processos ao Ministério Público, para apli
car punição penal. Processos julgados.

Fora isso, se uma Prefeitura faz alguma denún
cia ao Ministério Público de Santa Catarina, escreve
para o Tribunal, com base na lei do Ministério Público,
pedindo-lhe que forneça os documentos, as cópias, o
processo, a conclusão a que chegou. O Tribunal, en
tão, tem de tirar cópias, autenticar tudo e remeter ao
Ministério Público. Acho que isso é importante, mas
são funções que ninguém sabe que acontecem no
Tribunal. São centenas de processos em julgamento

A pessoa faz denúncias ao Tribunal de Contas,
ao Ministério Público, ao Presidente da República, ao
Congresso Nacional. O Ministério Público recebe-as
e, em muitos processos, não sei se em todos, remete
um ofício ao Presidente do Tribunal de Contas. Às ve
zes, até de forma agressiva: "Dou-lhe cinco dias de
prazo para remeter esses documentos, sob pena de...

Nos últimos três anos, foram 7.450 tomadas de
prestação de contas julgadas, mais de 2.200 auditori
as e inspeções realizadas.
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Ontem, recebi uma comitiva do México: o Con- de pessoal. O Tribunal tem que comunicar, alertar,
trolador e quatro ou cinco Deputados daquele país, pela lei, quando ele estiver prestes a atingir o nlvel de
de todos partidos. Eles queriam saber como funciona recursos que podem ser utilizados na área de pesso-
o Tribunal. Tive de fazer uma palestra de três horas. aI. Para se fazer isso sem tecnologia rica em ponta,
Eles me disseram que haviam realizado, no ano pas- sem funcionários com abundância, não tem como.
sado, seiscentas e poucas auditorias. Um pais que Mas o Congresso aprova. O Congresso aprovou uma
podemos comparar com o Brasil é o México - a eco- lei, chamada Lei Hauly, pela qual o Tribunal de Contas
nomia é semelhante. tem que disponibilizar para a sociedade brasileira - e

O Tribunal realizou 2.200 auditorias e inspe- nós chamamos lá de "Lei das Contas" - um quadro de
ções, cerca de 7 mil tomadas de contas especiais jul- transparência de toda a movimentação na qual foram
gadas, quase 61.700 atos de admissão·de pessoal ou recebidos recursos. Ou seja, todos os Municípios bra-
de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão, sileiros terão que utilizar a página do Tribunal de Con-
e mais de 1.720 denúncias e representações investi- tas, comunicando todas essas informações orçamen-
gadas, o que resultou na condenação de 3.069 res- tárias, para que o Tribunal disponibilize isso para a
ponsáveis - 3.069 pessoas foram condenadas pelo Nação. Quantos funcionários vamos precisar para fa-
Tribunal, no ano passado, por irregularidades -, e o zer isso? São 8 mil. Nós já conseguimos disponibilizar
envio de mais de 450 processos, apenas no exercício 1.100, porque a lei é recente. Mas isso está sufocan-
de 2000, ao Ministério Público, para as medidas pe- do o Tribunal. Então, às vezes, o Parlamentar solicita
nais cablveis. uma informação, e o Tribunal demora a fornecer, pois

Este ano ampliaremos a fiscalização. Depois de está sem condição.
uma fase de adaptação e de definição de novos con- Ontem, uma Comissão aprovou diligência, que
ceitos, já estamos atuando em exames previstos na seria feita pelos Parlamentares, e solicitou que o Tri-
Lei de Responsabilidade Fiscal. Analisamos a meto- bunal mandasse funcionários para assessorá-los. Te-
dologia e a memória de cálculo da receita corrente 11- lefonei para o Presidente e disse que não tinha condi-
quida divulgada este mês pela Secretaria do Tesouro ções de mandar. "Solicito do Tribunal" - o Tribunal
Nacional. E, conforme determina a lei, encaminhare- manda fazer, dentro da sua programação. Se o Tribu-
mos um relatório à Comissão Mista de Orçamento. nal começar a mandar para cada Parlamentar que pe-

Vejam como isso é importante. A responsabili- di! ur:n funcionári? pa~a a~sessor~-Io a fazer uma dili-
dade dos Srs. Parlamentares é muito grande. A Lei de gencla ou uma flscallzaçao, o Tribunal desfalca seu
Responsabilidade Fiscal transfere para o Tribunal de quadro. Para que o Tribunal? Vamos fazer um banco
Contas, agora, cerca de quarenta incumbências dife- d~ !uncion~rios. Para essas coisas" é precis? .~ab~r
rentes, como essa. O Tribunal tem de analisar a meto- utilizar o Tribunal e saber que ele esta com deflclencla
dologia empregada no cálculo da receita liquida e co- de funcion~rios .. Agora, por exemplo, t~mos que for-
municar à Comissão de Orçamento. necer funCionáriOS. para assessorar, mdepende~te-

Ao fazer a leitura disso, parece que é fácil, mas mente da assessoria que estamos da~do como Tnbu-
para agir é preciso que haja funcionários, tecnologia nal, c?mo um todo, e.ssa CPI que fOI form~d~ p~ra
de informação pessoas altamente especializadas exammar as obras Inacabadas no Brasil Inteiro.
Estamos mexe~do com quem? Com o Governo, qu~ Então, é um n.egócio lo~uco, que as pessoas, às vezes,
tem a prioridade, que tem a competência, que tem sem ter uma mformaçao exata...
toda uma experiência secular nessa área. Eo Tribunal Este ano ampliaremos a fiscalização.
tem a responsabilidade de mandar para o Comissão Depois de uma fase de adaptação e de defini-
de Orçamento. Com base nos dados do Tribunal, a ção de novos conceitos, já estamos efetuando os exa-
Comissão de Orçamento toma as providências ou ob- mes previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
tém informações para os procedimentos que enten- Analisamos a metodologia...
der necessários. O exame dos relatórios de gestão fiscal publica-

Mas isso é o mínimo. O Tribunal tem de exami- dos no último dia 30 de maio - e ai temos outra in-
nar o endividamento de todos os itens que recebem cumbência do Tribunal - está sendo feito, embora o
recursos, para comunicar e fazer um alerta, quando levantamento dos órgãos que não fizeram tal publica-
esse endividamento chegar nos limites. Não pode- ção tenha sido prejudicado pela recente greve do De-
mos adivinhar quando isso vai ocorrer. Temos de le- partamento de Imprensa Nacional. Mesmo assim, tão
vantar os dados, acompanhar esse endividamento. logo estejam concluídas tais atividades, os resultados
Imagine bem. No Brasil inteiro. Assim também.na área serão encaminhados às Comissões do Congresso e
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os inadimplentes na obrigação de publicar os relatóri- mentar a fiscalização das despesas com pessoal nos
os serão processados e julgados pelo Tribunal, como três Poderes. Os ganhos serão ainda maiores com a
determina a Lei n° 10.028, de 2000. O Tribunal tem parceria que estamos estabelecendo nesse campo
que acompanhar a publicação dos relatórios, analisar com a Secretaria Federal de Controle.
os ~elatório~, e aqueles faltosos ~ Tribunal tem qu~ Já que mencionei o aumento da dotação para
pUnir, se nao.me engano, em 30 Yo dos s~u~ vencl- informática, destaco que, graças a ele, poderemos
mentos anuaiS, do responsável até o MInistro de ampliar e aprimorar a página de contas públicas na
Estado. Internet, que é a que eu disse, a chamada Lei Hauly,

Veja a dificuldade das incumbências que o Tri- criando maior transparência dos gastos e facilitando
bunal está recebendo ultimamente e com o mesmo seu controle pelo cidadão comum.
quadro funcional de dez ou ~i~te anos atrá~. o Para atender à solicitação de uma Subcomissão

Em_um aument~ de atividades de mais de ~O Yo da Comissão de Educação, Cultura e Desportos da
em relaç~o ao e~ercí~lo d~ 2000, nossa recé.m-~n.ada Câmara, realizaremos um conjunto de auditorias para
S~retana. de Flsc~hzaçao de <?br~s, Patnmonlo e apurar os casos mais graves na aplicação de recur-
Meio Ambiente realizará 320 audltonas em 320 obras sos do FUNDEF em diversos Estados e levantaremos
públicas: ~ujo orçamento corresponde a mais de informações sobre o tema em todo o território nacio-
R$7,5 bll~oes. . _ nal, de modo a definir uma estratégia permanente e

Na area de avahaçao de programas, centrare- abrangente de fiscalização desses recursos.
mos nossos esforços na área social, em especial no ... . .
combate à pobreza, analisando os Programas Irri- V~Jam.a dl!lculdad~. A lei apr?vada determl~ou
gação e Drenagem, Valorização e Saúde do Idoso, qu~ a flscahzaçao d~~er~a ser reah~ada pelos ~~bu-
Saúde da Família e Toda Criança na Escola, cujos nals de Contas mUniCipaiS, estad.uals e o da Unlao e
orçamentos somados correspondem a mais de estabeleceu que os recursos senam, pelos cálculos,
R$9,3 bilhões. em torno de 95% estadual e municipal e a União entra

. _. complementarmente com algo em torno de 5%. Aí,
No campo da desestatlzaçao, continuaremos a t-' . . b . T'b Id C t.. _ en ao, IniCIOU uma nga, porque o n una e on as

a:ompanhar os pr~cessos de lI.cltaçao d~s conce~- ia fiscalizar e o Tribunal do Estado achava ruim, o Tri-
soes para exploraçao das rodOVias federaiS e examl- b IM" I h . E t- f'. . . _ . una unlclpa ac ava rUim. n ao, Izemos um con-
naremos os criténos pactuados para revlsao das tafl- 'd t d t 'b . t d .
fas de ener ia elétrica. 'gre~~, ~onvl ~mos o os os fi unals es a ual~ e

g '" ... muniCipais, e nao chegamos a nenhuma conclusao.
E por falar e~ .e~ergla eletnca, InlClaremo~ e~ Continuamos a luta e agora definimos pelo Tribunal

breve -:- estamos Inlcl~n?o - ~ma grande. aud~t?na uma resolução para fiscalizar todas essas áreas. Mas
operacional no setor eletnc~, a fim de.tentar Ide~tiflc~r isso leva tempo e importa em gastos e essoal e as-
as cau~s e os reslX?n~ávels pela cnse que.hOJe afh- sim por diante. p ,
ge a SOCiedade braSileira e apontar alternativas para .
sua superação. Faremos também uma apuração dos . Contlnu~remos a ac~m~anhar o SIVAM, um
débitos decorrentes do atraso na conclusão da usina projeto de mais de R$3,8 bllhoes, ao mesmo tempo
nuclear de Angra 11 e concluiremos a auditoria feita na em que faremos auditorias na INFRAERO e no DAC
Petrobras para avaliar procedimentos destinados a para avaliar os critérios de fixação e os valores das ta-
tentar prevenir a ocorrência de novos desastres eco· rifas aeroportuárias.
lógicos. Vejam bem a grandeza desses trabalhos que Depois de havermos examinado os controles
estão sendo realizados. internos do Banco Central do Brasil na administração

Graças ao aumento da dotação orçamentária do das reservas cambiais do País, de começarmos a
Tribunal- e aí eu quero fazer um agradecimento espe- avaliação da regularidade da operação de socorro
cial à Comissão de Fiscalização Financeira, porque foi aos bancos Marka e FonteCindam, de analisarmos
quem, juntamente com o Senado, ajudou o Tribunal contratos de informática firmados pelo SERPRO, de
este ano, e vamos ver se continuamos a fazer isso todo instaurarmos 56 processos para apurar responsabili-
ano - para ações de informática este ano, automatiza- dades pelo desvio de recursos do Fundo de Amparo
remos grande parte do exame de atos de admissão de ao Trabalhador, o FAT, continuaremos o exame da
pessoal e de concessão de pensão, reforma ou apo- aplicação de recursos do Fundo Constitucional do
sentadoria em toda a administração, além de fazermos ' Centro-Oeste e faremos uma auditoria nas contas
uso mais intensivo de sistemas federais, como o anuais do BACEN, além de uma auditoria operacional
SIAPE e os sistemas de Previdência Social, para au- no Fundo de Compensação da Variação Salarial, cujo
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passivo financeiro calculado atuarialmente supera os pelo menos trinta ou sessenta dias, como faz uma or-
R$60 bilhões. ganização qualquer quando vai fiscalizar, por exem-

Veja V. Exa que somente no FAT, no desdobra- pio, o Banco do Brasil em Nova Iorque, que é uma en-
mento das auditorias solicitadas pelo Congresso Na- lidade quase do tamanho de um banco, tem 200 fun-
cionai, estamos realizando 56 tomadas de contas cionários. O Tribunal fiscalizou a agência de Nova lor-
especiais no Brasil inteiro, do Ceará ao Rio Grande que -lembro-me porque também fui eu que fiscalizei,
do Sul, passando por Brasília, onde está seu maior ficamos lá dois ou três dias.
problema. Então, o Tribunal de Contas não tem como aten-

Poderia me estender por horas na citação dos der a tudo aquilo de que o País precisa. Outro dia, a
trabalhos significativos que faremos este ano. Poderia Anadyr, a nossa Ministra, nos visitando e conversando
falar da continuação da apuração das irregularidades sobre isso, disse: "Ministro, sou uma admiradora do Tri-
detectadas na utilização de recursos do Programa bunal, sou do Ministério Público há 28 anos e acho que
Nacional de Qualificação de Mão-de-Obra, das audi- se o Tribunal tivesse 20 mil funcionários ainda não
torias que faremos em post?S diplomáticos na Indo- dava conta. Acho até que vocês fazem milagre com
nésia, na Coréia do Sul, na Africa do Sul, na Nova Ze- esse trabalho extraordinário que o Tribunal realiza".
lândia, n.a Austrália, alguns ~os 1.72 postos brasileiros Então, outro dia, conversando no Senado, numa
no exter~or que devem ser fJscah.zad~s pelo TCU. exposição, um Senador disse: "Ministro, mas o povo

_ Vejam V. Exas, ~em~s que flscah.~ar todos os ór- não sabe disso, o povo precisa saber disso". Mas 5a-
gaos q~e gastam. dinheiro. Conseque~temente" o~ bemos que é muito difícil comunicar o resultado de
que estao no extenor. ~ó podemos re~lIzar, no ma~l- um tribunal, pois, primeiro, o tribunal tem que falar no
mo, uma ou duas auditorias no ~xten~r, porque nao processo; segundo, o tribunal tem que ter sobriedade,
te~os tempo e ~e~ pessoal. Entao, vai-se a uma em- não pode ficar aí batendo caixa e falando dos proces-
ba~xada para sln~lIzar p?r~ a~ ou~ras. Por.exempl~, sos, falando das pessoas que estão expostas, nem
vai-se a uma reglao na ASla, flscallza-se tres embal- expondo pessoas etc.
xadas. Isso serve de sinalização para aquelas embai- _ • .. . .
xadas da Asia Ficam lá dois auditores e um Ministro Entao, em decorrencla diSSO, fica o tnbunal
ou três audito~es e um Ministro, por dois, três dias: completamente esco.ndido dentr~ ~aquele casarão, a
numa cidade, depois em outro país ficam dois dias ou trab.alhar par~ a SOCiedade brasl~elra, e, às vezes, a
três, para sinalizar simplesmente que o Tribunal está SOCiedade. nao tem, nem conheCimento do,~ue e~tá
presente. Mas estive, por exemplo, em Washington ~endo realizado; E, as vezes. a~ar~ce u~ cntlco e,dl~:
fazendo uma auditoria há três anos, estive em algu- Esta Casa esta gastando mUIto, ISSO e um negocIo
mas entidades militares, porque, não sei se os senho- ocioso, precisa fechar". É comum ver-se um irrespon-
res sabem, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica sável dizer isso, pessoas que não querem conhecer,
mantêm escritórios em Washington. São escritórios que não vão lá, que nunca foram, que não sabem o
de compra, basicamente de compra, porque quase que passa lá dentro, que não sabem do que se trata
toda essa nossa aparelhagem é importada, é estran- lá, que não sabem o trabalho, o serviço extraordinário
geira. Então, tem-se que comprar peças, às vezes, já que o Tribunal presta ao País, que não sabem a extra-
fora de uso. Fiscalizando um órgão, não sei se da Ma- ordinária qualidade do quadro técnico que tem o Tri-
rinha ou da Aeronáutica, não me lembro bem, per- bunal, que não sabem que é hoje a entidade mais per-
guntei quantos anos de existência tinha aquele escri- feita do mundo em termos de controle externo, por-
tório. Eles me responderam que tinha 46 anos. Per- que, além de fiscalizar, além de fazer tudo isso que
guntei quantas vezes tinha ido lá uma fiscalização do estamos falando, ainda tem a outra área, a jurisdicio-
Tribunal de Contas e me responderam que era a pri- na/. Tem de julgar todas as contas, pois todos os ges-
meira vez. Mas, pensei, também é uma coisa muito tores públicos têm que ter suas contas julgadas. Para
pequena, sabemos da honestidade dos militares, o isso, tem-se de examinar as contas e o gestor ser jul-
Tribunal faz uma priorização e há operacionalidade. gado pela lei até o ano posterior. Às vezes, não se
Os senhores compram muito pouco, ao que me disse- consegue fazer isso porque está-se julgando a conta
ram: "Não. Este ano nós compramos 280 milhões de de uma entidade, por exemplo, da Petrobras ou, supo-
dólares. nhamos, do Fundo Nacional de Saúde, aí, diversas

Acredito que não tenha nada, nossas Forças auditorias foram realizadas ou estão em curso, e se.
Armadas são muito corretas, mas é preciso que haja tem de suspender o julgamento daquelas contas,
a presença do controle. O Tribunal precisaria ficar lá aguardar aquelas auditorias, pois podem ter reflexo



Junho de 2001 mARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 20 29641

nessa conta e ser considerada irregular e punidos e Por essa razão, tenho toda a isenção para pres-
condenados seus responsáveis. tar um depoimento, para dizer aos senhores o que é o

Por essa razão às vezes há esse emaranhado Tribunal, porque não é um funcionário do Tribunal que
de fatores que empe~ram um p~uco o trabalho, mas é está defendendo aquela Corte, é um homem público
preciso ser esclarecido. E eu agradeço, de coração, a que está mostrando o que é o Tribunal.
oportunidade de falar a esta Comissão tão importante Para isso, contamos com o apoio do Congresso
do Congresso Nacional. Nacional, em nome de quem exercemos o controle

Meu objetivo, contudo, era apenas mostrar a V. das despes~s públicas ~ de quem dependemos para
Exas a amplitude da atuação do TCU, que vai desde obter os meios necessánospara o desempenho dessa
convênios celebrados pela União com pequenos Mu- tarefa.
nicípios na Região Norte aos postos diplomáticos no Por isso estamos aqui: para mostrar nossas ne-
exterior, do SUS e do Programa Nuclear Brasileiro às cessidades e conhecer as demandas de V. Exas, que
despesas de uma unidade militar de pequeno porte são absolutamente prioritárias para a Presidência e
no interior da Região Nordeste, passando pelo para o Plenário do Tribunal, a fim de que possamos
FUNOEF, pelo combate às secas, pelapolítica de te- atendê-Ias rápida e adequadamente.
lecomunicações, pelo Programa Nacional de Oeses- Estou certo de que a aproximação entre o Parla-
tatiza~ão, pel~ PROER, pelo uso de recursos cb FAT, mento e o Tribunal gerará benefícios para toda a soci-
e assim por diante. edade brasileira. E essa convicção cresce neste mo-

Espero que tenha sido bem-sucedido. Espero mento em que o TCU apresenta seus resultados,
também haver demonstrado que o Tribunal é um ór- como deveriam fazer todos os órgãos públicos, e ma-
gão sério, dotado de um corpo de Ministros e de servi- nifesta o desejo sincero de trabalhar junto com o Con-
dores altamente capacitado e especializado, consci- gresso Nacional pela construção de futuro melhor
ente de sua missão e imbuído do desejo de, apesar para este País.
de todas as restrições materiais, prestar à Nação um Tenho certeza de que, unidos, o alcance desse
serviço que contribua para o aperfeiçoamento da ad- objetivo será inevitável.
ministração pública, para a redução da desigualdade M 'to b' d S P ri t (P I ). I Ih . d 'd d UI o nga o, rs. a amen ares. a mas.socla e para a me orla a VI a e nosso povo.

Por que posso dizer isso? Porque um homem . O SR. PRESIDENTE. (Deputado Wellington

t d 'd 'bl' h d d d Dias) - Agradecemos ao PreSidente Humberto Souto,com quaren a anos e VI a pu lca, oma a, po e ar . .
um testemunho, ao chegar ao Tribunal, de que não co- que nos traz aqUI essa Importante aula sobre o TCU.
nhece nada no País mais competente, mais sério, mais _Veja, a intenção é exatam~nte esta. Creio que
capaz, mais idealista do que o Tribunal de Contas e se nao conhecermos melhor os Instrumentos que te-
cujo custo/benefício represente maior saldo para a so- mos para nos ajudar em nosso trabalho, para poder-
ciedade brasileira. Basta dizer que no País que conhe- mos exercê-lo, seguramente teremos imensa dificul-
cemos e que os senhores bem conhecem, é um Tribu- dade. E sabemos do vigor e da competência do qua-
nal que não tem um parente de Ministro nomeado e dro do Tribunal de Contas da União.
que todos os seus funcionários são concursados, é Inicialmente passamos a palavra ao Deputado
uma casa com mais de 110 anos de existência, e te- Márcio Reinaldo Moreira, por três minutos
mos poucas instituições seculares neste País. Antes, queria convidar o Deputado Marcos de

Então, tenho o dever de dar um testemunho Jesus para assumir a presidência, pois vou ter de au-
como este aos Srs. Parlamentares e à Nação como sentar-me por uns poucos minutos.
um todo. Não há, em 110 anos, uma denúncia da ter- O SR. DEPUTADO MARCIO REINALDO
giversa~ão de um func~oná~io no cumprimento do seu MOREIRA _ Sr. Presidente, Srs. Deputados, Exmo. Sr.
dever ético com o seu fiscalizado nem de qualquer um Ministro Humberto Souto DO. Presidente do TCU é
de seus Ministros. com muita alegria que participamos desta palestra de

Então, essas coisas devem ser destacadas e V. Ex" e observamos aqui exemplos práticos e objeti-
mostradas. Não tenho interesse algum no Tribunal, vos do papel do Tribunal de Contas, que, comungamos
porque estou de passagem. Daqui a dois, três, quatro com V. Exa, realmente é uma referência não só brasilei-
anos saio do Tribunal. Gostaria até de prestar maior ra, mas internacional. Tenho convicção disso. Ontem
tempo de serviço ao meu País, mas, infelizmente, a lei mesmo dizíamos àquele grupo do México que também
obriga a que se aposente. nos visitava que o Tribunal de Contas realmente é uma
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referência positiva e de orgulho para o Brasil, o Con- Procurei o Ministro Hingel, do Estado de Minas
gresso Nacional e o próprio cidadão brasileiro. Geras, e S. Exa me disse: "Olha, já pedi ao Ministério

Vejo na palestra de V. Exa, Sr. Mi':1istro, pontos da Educação que quando acontecessem problemas
realmente importantes e que nos inquietam a todo dessa ordem que me mandasse o recurso para o
momento. Por exemplo, o socorro aos Bancos Marka Estado que está irregular e provisonaríamos a meren-
e FonteCindam, para os quais V. Exa já providencia da para esses Municípios".
gestões específicas. Ontem ouvíamos no depoimento Procurei o Ministério da Educação, que disse:
da Sra. Tereza Grossi, no Senado Federal, que um di- "Ah!, masa medídaprovísóría tal nos proíbe" Essa Lei
retor do Banco Central ou ex-diretor tinha boas aplica- de Diretrizes e Bases ou a Lei do FUNDEF, que o pró-
ções no FonteCindam, e hoje a imprensa diz especifi- prio Governo nos impôs goela abaixo no Congresso,
camente, o Ximenes, ex-Presidente do Banco do Bra- é que dá o nó na questão. E é ótima oportunidade de
sil, do Banco Central, Secretário Executivo por várias nesta Comissão também se aproveitar proposta do
vezes do Ministério da Fazenda e altamente ligado a Deputado João Magno que propõe debate sobre o
grandes figuras que hoje dominam a área econômica problema da educação, no qual o nosso colega GiI-
brasileira. mar estaria presente. Eu disse: "Olha, já que vocês

Então, acho muito importante que esse diagnós- vão discutir problema do FUNDEF, que também colo-
tico realmente vá a fundo, para que a sociedade tenha quem esse assunto em pauta". E estou trabalhando
uma avaliação real de todas essas denúncias que agora para que a LDO, que norteará o Orçamento fu-
surgem. turo, procure direcionar mais ou menos em torno dis-

Da mesma forma, nesse problema do FAT, no so, porque.al há o crité,ri? daquiI? que é transferência
qual praticamente esta Comissão, no ano passado, com'p~lsó~la ou voluntar~a e praticamente a

A

m~re~da
despendeu muita energia, chegamos à conclusão de o_MInistério ~a Educ~ç.ao ou a área economlca Im-
que havia muitas irregularidades em vários Estados poem que seja voluntano.
e, com nossa consciência também presente, de que o Portanto, quero aproveitar esta oportunidade
processo de Brasília era um dos mais graves possíve- para também trazer a V. Exa essa nossa preocupação.
is, envolvendo não só a unidade do Distrito Federal, Sei da sua garra para com seus objetivos. Queremos
mas também várias instituições, que, de forma satéli- ver se realmente estamos no caminho certo ou se po-
te, sugavam efetivamente esse dinheiro do trabalha- demos, inclusive, contar com o Tribunal de Contas
dor de maneira inescrupulosa e sem a prestação do para que possamos pelo menos fazer justiça, porque,
serviço a que se propunha. como homem público, senti-me como o último dos

Aproveito o ensejo, Sr. Ministro, para também ob- vassalos vendo aquela situação: uma legislação in-
servar aqui o FUNDEF, do qual V. Exatão bem fala. Re- competente servindo para penalizar crianças de uma
centemente, numa cidade que V. Exa conhece bem, região que V. Exa conhece melhor do que eu. E acredi-
Montalvânia, no norte de Minas, assisti no aniversário to que até hoje essas crianças estejam penalizadas,
da cidade ao Sr. Prefe~o pedir desculpas à população, sem merenda escolar, por causa de uma legislação
pois o Município havia sido tão mal administrado na como essa.
gestão anterior que suas contas estavam irregulares e, E mais ainda: assisti também em Montes Cla-
por causa disso, a merenda escolar, para a qual deveri- ros, na UNIMONTES, da qual V. Exa é o patrono maior
am vir recursos do FUNDEF, não seria distribuída às e é ela hoje uma das maiores referências brasileiras
crianças. Então, as crianças estavam sendo penaliza- em termos de universidade voltada para o povo, ao
das. E S. Exa, até o dia 21 de abril, ainda não tinha tido Secretário Nacional de Esportes fazer uma palestra e
oportunidade de resolver esse problema burocratica- declarar que muitos Municípios tinham recursos dis-
mente. Eu dizia: "Poxa, é aquele caso da obra que V. ponlveis no FUNDEF para pagar pessoal. Não paga-
Exa também cita e que absorvo como uma doutrina". vam porque desequilibrariam toda a estrutura de en-
Não é justo que uma obra pública de interesse da soci- sino, seja técnico, seja pré-primário, seja outros, mas
edade fique paralisada porque algum gestor incompe- que os Municípios tinham que arrumar um jeitinho
tente ou de má intenção usurpou os recursos, desvi- brasileiro, que passava a se chamar gratificação ou
ou-os ou praticou qualquer irregularidade. Atribuo isso bonificação, periodicamente, para consumir aquela
a um crime passivo de todos aqueles que facilitem que verba que o FUNDEF destinava a valorizar o magisté-
o processo continue paralisado. E, da mesma forma, rio. Mas faltavam recursos, por exemplo, para quadras
assisti ali às crianças sendo penalizadas pelo erro de de esporte, que na escola fundamental pública é por
um administrador passado. onde deveria começar. E quando procuramos na Se-
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cretaria do Estado de Minas Gerais, por exemplo, ou suas decisões constantemente desmoralizadas pelo
outras, sabemos que não existe, mas há um dinheiro Poder Judiciário.
sobrando ali, que o Prefeito futuramente vai ter de Ás observações de V. Exa são válidas. O proble-
gastar de alguma maneira, até atabalhoada. Então, ma da merenda escolar, como V. Et' disse, foi da le-
creio que realmente precisamos buscar corretivos gislação, é uma medida provisória. Na verdade, tam-
para esse processo. bém o Governo - o Tribunal tem que testemunhar isso

Da mesma forma, aqui em Brasília, assistimos - tem feito um esforço muito grande para solucionar
ao ensino especial ou ensino de deficientes físicos e esse problema. Pediu, inclusive, a colaboração do Tri-
mentais hoje praticamente sendo relegado a segundo bunal; o Tribunal a deu. Transferiu-se essa fiscaliza-
plano exatamente porque não se pode abater do ensi- ção para os Conselhos Municipais, que efetivamente
no fundamental, não se pode abater, por exemplo, da podem dar uma contribuição, mas é difícil, porque os
participação do FUNDEF. Conselhos Municipais têm que ser pluralistas. O Mi-

De forma que deixo esta intervenção para medi- ni~tro pediu sugestões ao T~ib~unal e este as deu. O
tação dos companheiros e principalmente para bus- Tnbun~1 melhorou.a composlçao.dos Conselhos, ~~-
car através do Tribunal de Contas da União mecanis- mocratlzou-os mais. Mesmo aSSim, encontra-se dlfl-
mo~ que possam melhor desenvolver essa' matéria. c~ldades. Em São Paulo, por exe":lplo, que t.em .200

mil escolas, o Conselho é um só, e quem vai opinar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado M~r~os de Je- De que escola se vai escolher? Se fosse um conselho

sus) - Concedo a palavra ao Exmo. Sr. Ministro Hum- de escola, se cada escola tivesse um conselho, ele-
berto Souto para responder. ger-se-ia naquela escola com facilidade. Mas se vai

O SR. HUMBERTO SOUTO - Tenho a impres- escolher no Estado. Como se vai fazer uma eleição
são de que todo o problema do FUNDEF reside na para escolher dois professores no Estado de São Pa-
própria lei, que foi muito mal feita, no momento em ulo? É um negócio complicado, com 2 mil, 5 mil, 10 mil
que não definiu responsabilidade pela fiscalização. O escolas. Não é fácil.
Tribunal está hoje se limitando a fiscalizar as denúnci- É preciso estabelecer mecanismos. Agora, o
as que recebe, porque os recursos federais aplicados Governo, na verdade, voltou, com a medida provisória
são apenas em torno de 5%. Com referência ao valor nova, à constitucionalidade, porque a outra era in-
para cada repasse, a lei é muito confusa. Ela não defi- constitucional- foi um passo importante -, e voltou ao
ne se efetivamente o Executivo teria de reavaliar. Ela decreto do Presidente Itamar, que foi quem inicial-
dá ao Presidente da República o poder de estabele- mente criou essa obrigatoriedade de transferir a fis-
cer esse nível, o que é uma coisa absurda. calização para os Municípios. Na realidade, o Ministé-

Então, tenho a impressão de que a primeira pro- rio da Educação estava sem condições de fiscalizar
vidência a ser tomada, se V. ExBs me permitem, é efe- todos os processos, queria que os Tribunais fiscali-
tivamente clarear alguns pontos da lei, para que o Tri- zassem. Os Tribunais não têm condições, nem têm
bunal pudesse caminhar com segurança. Temos mui- essa finalidade. O Tribunal tem que julgar o processo,
to cuidado com as decisões do Tribunal e, num pro- e não fiscalizá-lo. Quem tem que fiscalizar o processo
cesso como esse, por exemplo, da avaliação ou da fi- é o agente repassador, que tem que saber se o dinhe-
xação dos valores, isso importa em 5 ou 6 ou 8 bi- iro dele foi bem empregado. Mas acho que se cami-
Ihões de reais a mais para o Executivo. Então, o Tribu- nhou um pouco nisso.
nal não pode também, irresponsavelmente, tomar No caso de resfduos como esse de Montalvâ-
uma decisão dessa sem ter clareza, sem que a lei de- nia, que V. Exa tão bem representa - e os está reivindi-
fina efetivamente como deveria ser fe~o. cando em nome das crianças pobres -, é importante

O Deputado Gilmar Machado, que é um entusi- que s_ejam solu~ionados. Tem-se que procurar uma
asta nessa área e que vem fazendo um trabalho muito soluça0 especifica para cada caso, como esse que
grande com referência ao problema do FUNDEF no aconteceu. Creio que ~ atuaç~o de V. Et' vai fazer
Pais inteiro, deveria estar na Comissão de Educação com que o problema seja solUCionado.
fazendo algumas alterações para definir essas coí- O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
sas, para o Tribunal ter condições de julgar. O Tribunal Dias) - Com a palavra o Deputado Wagner Rossi.
não tem receio de julgar contra o Executivo nem con- O SR. DEPUTADO WAGNER ROSSI - Serei
tra coisa nenhuma, mas o Tribunal tem que ter res- bastante breve. Ministro Humberto Souto, acompa-
ponsabilidade para ter parâmetros definidos, para nhei grande parte da exposição de V. Exa e talvez te-
que ele possa seguir com segurança e não ver as nha condição muito especial para testemunhar o es-
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forço que o Tribunal e V. Exa têm realizado nesse pro- do em ser uma casa que representa o Congresso Na-
cesso de modernização, mas, mais do que isso, de cional no controle externo. Ele fará tudo para continu-
atendimento, de disponibilidade. Recentemente, ocu- ar honrando a confiança do Constituinte, da própria
pando cargo no Executivo, tive uma interação mais Constituição brasileira, do próprio patrono, Rui Barbo-
próxima com o Tribunal. E aí pude verificar o extraor- sa, ao estabelecer a formatação do Tribunal de Con-
dinário trabalho que o Tribunal tem feito, indo além tas para representar o Congresso.
das funções inerentes a ele, num processo de orien- As observações de V. Exa partem de uma pes-
tação, de diálogo, de abertura. Posso dar esse teste- soa amiga. De maneira que teremos que dar os des-
munho de uma maneira que muito me satisfaz, por- contos necessários, mas agradeço muito a V. Exa as
que, acompanhando V. Exa há tantos anos aqui na referências.
Casa e depois vendo seu mister lá, este da mais alta O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
relevância para a República, vendo seus pares tam- Dias) - Gostaríamos de fazer blocos de três, para ga-
bém no Tribunal, pude verificar que o administrador nharmos tempo.
públic.o que quer f~z~r.o melhor encontra no Trib~nal Com a palavra o Deputado Márcio Matos.
um aliado extraordlnano, o qual conta com um slste- O SR. DEPUTADO MÁRCIO MATOS - Sr. Pre-
ma modes!íssimo de recur~os, mas extraordinaria- sidente, Sr. Ministro Humberto Souto, é uma satisfa-
~ente proflcuo nas suas açoe~. r::e modo que quero ção. Vou fazer observações e sugestões. Alguma coi-
dizer a V. Exa que, nest~ Comlssao ou em qualqu,:r sa que eu queria saber V. Exa já respondeu, mas va-
das tarefas que nos assistem no Congresso e na Ca- mos reforçá-Ia um pouco.
mara dos Deputad~s, terá todo o apoio que o Tribunal . Com relação à Lei n° 9.755, de 1998- Lei Hauly
merece e que, partlcularmen~e, V. Exa merece.. _, que estabelece a implantação de homepage para

É surpree~de~te que n?s, Dep~tados'A pe.rmlta- todos os entes federativos, principalmente os Munid-
mos que a tram,ta9ao_de p~oJet?s da Import~ncla do~ pios, fiz um questionamento ao Tribunal, que, na
que V. Exa se ~ef~nu nao seja !elta com a maior celen- oportunidade,· respondeu-me sobre a dificuldade de
dade.. A ~omlssao, Sr.. ~r~sl~ent.e, nobres co~egas, implantação da homepage, principalmente pelas pe-
devena ajudar, tomar a InICI~tl.va, junto ao PreSidente quenas Prefeituras.
da C~sa, ~o Relator ?a maten~, para que :ssas pos- Sei que o Tribunal de Contas da União e o Tribu-
tulaçoes tao razoáveiS que o Tnbunal faz, tao modes- nal dos Estados estão trabalhando nesse sentido.
!as em.~elação ao trabalho que ele des~m~enha.' ~e· Infelizmente, no meu Estado do Paraná, quando fiz o
jam aglhzadas. Ponho-me, desde .Iogo, a dlsposl9ao, levantamento, apenas 0,07% dos Municípios tinha a
para colabora.r com os companh:lros ne~se s~ntldo. manifestação de formar essa página, mas sem tê-Ia

Quero dizer a V. Exa que nao podena deixar de alimentado. É uma lei, aprovada, de 1998, de impor-
prestar minhas homenagens pessoais ~ de re~saltar tância extraordinária para a sociedade. E V. Exa já fa-
que o trabalho que V. Exa vem fazendo e da maior re- lou das dificuldades. Faço, então, o pedido no sentido
levância, da maior importância, e deve receber o re- de máximo empenho, porque acho que realmente
conhecimento desta Casa e do nosso País. essa lei é de suma importância para o controleexter-

Muito obrigado. no das contas públicas, principalmente dos pequenos
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington Municlpios.

Dias) - Agradeço a V. Exa Tomei contato também com uma separata for-
Quero dizer a V. Exa que, na fala do Ministro necida pelo Tribunal de Contas da União, distribuída

Humberto Souto, ficou muito clara uma situação nova: para nós, Parlamentares, e alguns Prefeitos, sobre as
a introdução da Lei de Responsabilidade Fiscal, por transferências federais aos Municípios. É uma sepa-
exemplo, o que representa uma demanda nova para o rata extraordinária, muito bem colocada, e infelizmen-
Tribunal. Isso, por si só, justifica, da parte do Congres- te a vi com alguns Prefeitos. Não pudemos atingir o
so Nacional, uma atenção diferenciada. Creio que é grande número de Vereadores do País, os quais têm
importante termos clareza do significado disso. Com que ter essa informação.
certeza, esta Comissão não se furtará também ao seu Fiz um pedido ao Tribunal, no qual solicitei, se
papel de contribuir para a solução desse problema. possível, fornecer-me a separata ou, se o Tribunal me

Com a palavra V. Exa autorizasse a utilizar nossa cota parlamentar, fazer
O SR. HUMBERTO SOUTO - Sr. Presidente, uma reprodução, talvez até um pouco mais sintética,

quero aproveitar para agradecer ao Deputado Wag- para que pudéssemos fazer com que essas informa-
ner Rossi e dizer que o Tribunal sente-se muito honra- ções chegassem a todos os Vereadores do País. O



Com referência à reprodução proposta por V.
Exa, tenho a impressão de que não cabe ao Tribunal
proibi-Ia ou permiti-Ia. Se V. Exa, no seu gabinete, pro
mover uma reprodução do trabalho no sentido de sin
tetizar e dar as informações aos Srs. Vereadores, nin
guém pode reclamar, pois V. Exa está contribuindo
com o País no momento em que está disseminando
informações para o cumprimento de uma lei impor
tante como é a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Portanto, o Tribunal não precisa autorizar V. Exa,
é um direito que V. Exa tem de fazê-lo, até porque
pode mudar o nome, pode fazer da maneira que bem
entender, utilizando os dados que o Tribunal lhe deu,
V. Exa pode reproduzir o trabalho - nem é reproduzir
-, produzir o trabalho que desejar.

Com referência a técnicos para assessorar Ve
readores, acho que o problema é muito de educação
e de vontade política. V. Exa sabe, não adianta impor
500 técnicos para ajudar o Vereador, porque este, se
não quiser fazer, não faz. V. Exa tem aqui no Congres
so Nacional uma plêiade de técnicos da melhor quali
dade, e se V. Exa não tiver vontade política de utili
zá-los ou se V. Exa não tiver poder para fazê-lo, não
adianta que não funciona. Acho que a educação da
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Tribunal respondeu que não havia essa separata em O SR. HUMBERTO SOUTO - Sr. Presidente te-
número suficiente, mas não recebi autorização no nho a impressão de que é melhor eu responder im~di-
sentido de reproduzi-Ia ou sintetizá-Ia usando as co- atamente para não perder o fio da meada. Se V. Exa
tas parlamentares. Creio que isso seria de interesse me permitir, não gastarei mais do que três minutos
muito grande para todos os Parlamentares a fim de le- para responder.
var ao Vereador a informação que ele não possui. O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington

Outro assunto que, acredito, interessa ao Tribu- Dias) - Sendo assim, peço a V. Exa precisão nos da-
naI e a nós todos, como Deputados, é que realmente dos para ganharmos tempo.
o Tribunal de Contas, em que pese o extraordinário O SR. HUMBERTO SOUTO - Exatamente.
serviço que presta a esta Nação, não tem condições Com a Lei Hauly, estamos programados para atender
de analisar, acompanhar e fiscalizar tudo. Falo isso a mais 600 Municípios este ano. V. Exa já conhece as
tanto com relação ao Tribunal de Contas da União dificuldades não só do Tribunal, mas também dos pró-
como com relação ao dos Estados. Somente alguns prios Municípios, que ainda não têm nenhuma condi-
Municípios têm Tribunal de Contas, pois a grande ma- ção tecnológica ou de informática para prestar essas
ioria não o tem. Infelizmente, nas nossas Câmaras informações. Mas o Tribunal vai continuar numa esca-
Municipais temos os famosos cargos de confiança e, lada e a tendência é de melhorar, porque o próprio
geralmente, os culpados, por força de um nepotismo Hauly nos ajudou na aprovação de uma emenda or-
vigente neste País, com parentes, apadrinhados etc, çamentária em que parte desse dinheiro será utiliza-
são os Vereadores. A grande maioria das Câmaras da para aprimorar ainda mais nosso sistema de infor-
Municipais não possui uma pessoa de conhecimento mátic,a. À medida em que for melhorando e aperfeiço-
técnico suficiente para subsidiar os Vereadores na fis- ando; vamos atendendo com mais rapidez.
calização das próprias contas dos Municípios. Quanto à separata da Lei de Responsabilidade,

Não sei como intervir nisso se tem de haver tive muito pesar em não poder atender a V, Exa nas
uma ação da Câmara Federal, co~o devemos fazer, pretensões, porque realment~ temos poucos núme-
mas acho - uma idéia nossa de algum tempo, na qual ros, estou mandando fazer mais um pouco, para aten-
estamos pensando - que todas as Câmaras Munici- der a~s Srs. Parlamentares mesmos - cinqüenta para
pais, o Município, por menor que seja, deveriam ter um, vInte para outro, para atender a alguns Prefeitos

técnicos concursados, avalizados pelos próprios tri- etc.
bunais, para realmente prestarem subsídios aos Ve
readores, a fim de fazer com que o acompanhamento
das contas do Município seja mais transparente. Ve
mos nas Câmaras Municipais os Vereadores com
seus assessores, mas deveria haver técnico concur
sado com um mínimo de conhecimento e orientado,
abalizado, pelos Tribunais de Contas ou através de
cursos ou algo similar. Nos Municípios. com as pe
quenas contas - vamos dizer assim, mas que são
grandes, porque são 5.500 Municípios -, talvez isso
pudesse servir de grande auxílio ao Tribunal, para que
este não tenha de verificar uma pequena conta daque
le Município ou do FUNDEF, que poderia ter sido vista
lá mesmo, e a própria Câmara Municipal e seus técni
cos alertado o Tribunal com relação a isso, para fazer
uma coisa mais direcionada, mais específica.

Cumprimento V. Exa pela explanação. Tenho
grande simpatia por este Tribunal, que realmente
presta um serviço extraordinário, apesar de todas as
condições expostas. Mas gostaria de ouvir sua opi
nião sobre as observações que estou fazendo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Deputado Fernando Zuppo.
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sociedade brasileira é que vai chegar ao ponto de ele- seja, Sr. Ministro, o senhor faz um financiamento de
ger Vereadores que estejam efetivamente compro- 100 para financiar uma casa em vinte anos, e, depois,
metidos com o bom uso do dinheiro público. Isso é seu saldo devedor, que é maior que 100, acaba tendo
muito da educação e só com o tempo ecom a vontade de ser pago pelo mutuário num prazo igual à metade
política nossa, que temos responsabilidades maiores daquele prazo inicial. E o que tem ocorrido? São prati-
- como V. Ex"s, o Tribunal de Contas, o Senado Fede- camente 500 mil mutuários que não têm condições de
ral, o Governo, a universidade etc-, vamosconseguír pagar. A maioria teve as prestações reajustadas peJa
mostrar à sociedade que é preciso que tenhamos pre- TR, e seus salários foram congelados nos últimos
ocupação com a utilização do recurso público. Se um anos. Então, é um problema seriíssimo.
Vereador, qualquer que seja, quiser fiscalizar, V. Exa Se considerarmos que os financiamentos feitos
sabe que na mais modesta das cidades, ele conse- antes dessa lei permitiam que o Fundo de Variação
guirá informações, ele tomará informações no Tribu- Salarial ficasse com a dívida, ou seja, com o prejuízo
nal, ele tomará informações com V. Exa

, no próprio es- - e vejo no seu relatório que o passivo financeiro cal-
critório de contabilidade da cidade, com o advogado culado atuarialmente supera 60 bilhões do fundo -,
da cidade, e poderá agir na plenitude de seus direitos verificamos que está sendo gestado dentro da Caixa
como Vereador. Acontece que nem sempre há essa Econômica um outro esqueleto, que provavelmente
vontade política. V. Ex" há de convir comigo que nós, será igualou superior aos 60 bilhões que já foram
infelizmente ou felizmente, temos ainda uma socieda- gestados pelo sistema anterior.
de que renova o Parlamento em 60% por ano. Como há uma predisposição de os membros

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington desta Comissão se organizarem para tentar resolver
Dias) - Com a palavra 6 Deputado Fernando Zuppo. esse problema ou minimizá-lo e ver como proceder

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Sr. para não termos um novo problema gestado sem o
Presidente, antes de mais nada, quero cumprimentar conhecimento do Tribunal e desta Casa, gostaria que
o Sr. Ministro por sua palestra e por sua atuação à V. Ex" nos dissesse como poderíamos trabalhar juntos
frente do Tribunal de Contas da União. Tive a oportu- nisso.
nidade de manifestar isso de público. Sinto-me muito Estou colocando tudo de forma bem sucinta, Sr.
honrado em ter sido um dos votos que o c<?nduziram Ministro, porque nosso tempo é pouco e V. Ex" sabe
àquela Corte. que o Presidente é implacável.

O SR. HUMBERTO SOUTO - Muito obrigado. O SR. HUMBERTO SOUTO - Perfeitamente.
O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Não há problema.

Aliás, num momento difícil do Tribunal, àquela época, . '0 SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Em
quando, logo em seguida, V. Ex", fazendo até as ve- segundo, gostaria de fazer uma observação. Pelos
zes do próprio Presidente, saía em defesa do Tribu- comentários de V. Exa, da Ministra Nadir, que disse
nal, dado o conhecimento que tinha tanto desta como que 20 mil funcionários não seriam suficientes para o
daquela Casa. Tribunal de Contas da União, pelos comentários aqui

Mas eu gostaria de fazer duas observações. Uma de brevemente começar uma fiscalização para anali-
é um fato concreto, para o qual pediria sua opinião so- sar o Marka, o Cindam, o SERPRO e a PETROBRAS,
bre como proceder; a outra é uma consideração. não seria hora de repensar o Tribunal de Contas da

Semana passada ou retrasada, recebemos a vi- União? Acredito que, por mais que ele se informatize,
sita do Presidente da Caixa Econômica Federal e vá- sempre serão necessários o analista e o auditor. Digo
rios Deputados comentaram sobre os problemas do isso porque sou contabilista, fui auditor do
Sistema Financeiro da Habitação. Foi comentado BRADESCO durante muitos anos e acho que o Tribu- .
principalmente que, de uma época para cá, os financi- nal de Contas é indispensável à Nação. Mas vejo essa
amentos da Caixa deixaram de contar com a proteção morosidade, e V. Exa diz que ela não ocorre por des-
do Fundo de Compensação da Variação Salarial. cuido, mas em função de não ter sido dada ao Tribu-
Esse novo tipo de financiamento tem acarretado pro- nal a atenção que merecia. Será que não seria a hora
blemas seriíssimos aos mutuários, pois o saldo deve-de repensarmos o Tribunal de Contas da União? Será
dor é corrigido pela TR, que é uma taxa de mercado, que não seria a hora de descentralizarmos essas au-
já inflacionado, e que tem provocado um saldo deve- ditorias, mantendo uma cabeça unida, um Ministério
dor maior do que o valor do imóvel que foi financiado. da Auditoria ou um Tribunal da Auditoria, mas de ma-
Diz a lei que esse saldo devedor tem de ser refinanci- neira que cada um, dentro de uma sistemática estu-
ado num prazo igual à metade do prazo inicial. Ou dada e discutida, tivesse uma fiscalização constante,



O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO 
Então, queria deixar essas duas observações à sua
reflexão e análise.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Com a palavra o Ministro. .

O SR. HUMBERTO SOUTO - Em primeiro lu
gar, com referência à Caixa Econômica, a maneira de
trabalharmos juntos seria a Comissão aprovar solici
tação para que o Tribunal executasse auditoria a fim
de fornecer informações à Comissão. O Tribunal não
pode exceder à lei. V. Ex", como homem experiente e
inteligente - e qualquer pessoa que observar percebe
isso -, sabe que o Tribunal não pode inventar, tem de
obedecer à lei. Poderia ser feita uma auditoria para
fornecer dados, a fim de que a Comissão pudesse
propor a modificação da lei, pois a decisão será políti
ca e não técnica, uma vez que esta não pode alterar
um procedimento.

A Caixa Econômica, se estivesse agindo ilegal
ou irregularmente, o Tribunal poderia determinar que
ela corrigisse. Mas se estiver agindo com fundamen
to numa legislação, o Tribunal dificilmente poderá
modificar.

Quanto a repensarmos, diria a V. Ex" que, em
síntese, ninguém inventa a roda. O que acontece no
Brasil é a quantidade imensa de fatos acontecendo
diariamente: irregularidades, corrupção. desvios, in
competência, e assim por diante. Não há nenhum sis
tema que possa ser inventado capaz de atender pron
tamente à hora e ao dia a todos os fatos.

V. Exa falou do caso do Deputado Reinaldo so
bre os 5.500 Municípios. O Ministério, segundo mi
nhas observações, vem pelejando com isso há alguns
anos. Não há cultura de fiscalização e de prestação
de contas. Então, o que se está tentando, o que se
tentou no Governo Itamar e continua neste Governo,
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para que o Tribunal chegasse junto ou quase que ime- é transferir para o controle social. Esta é a única for-
diatamente ao fato? ma. Não vai haver tribunal, controladoria ou Congres-

O caso levantado pelo Màrcio, se não me enga· so capaz de fazer isso. Somente com a transparência
no, sobre o Marka e o Cindam, andou demais. dos atos, o controle social, a participação e a cons-
Ontem, as declarações da Diretora do BACEN fala- ciência da sociedade é que teremos efetivamente to-
vam da possibilidade de tráfico de influência, com dos seus atos fiscalizados. Não ~á como fisc~lizar.

ex-Diretores ocupando postos importantes nesses Por exemplo, no caso do FonteClndam. O Tnbunal
bancos. Sabemos que, se não chegar rápido nisso, não podia adivinhar. Quando explodem as coisas ou o
quando chegar, aí até se apura a responsabilidade, Congresso denuncia, o Tribunal vai imediatamente
mas fica difícil devolver ao Erário - quem sabe?- os ver, por seleção.
prejuízos causados. Pensando da forma como V. Exa pensou é que,

Perdoe-me a observação, mas falo isso devido à há dois anos, eu, no Tribunal, ainda sem ser Presi-
sua experiência. V. Exa também é contabilista. dente, apresentei projeto, que foi aprovado no plená-

O SR. HUMBERTO SOUTO _ Sou. Trabalhei rio, de constituir um:a ~quipe para pesq~isar o Tribu-
vinte anos. n~l. Os melhores tec~lcos foram .seleclonados pelo

Tnbunal e durante dOIS anos ouviu-se o Congresso
Nacional, as Comissões a ele ligadas, as principais
controladorias e tribunais do mundo inteiro, Parla
mentares do Senado e da Cãmara, todos os funcioná
rios, levantou-se todos os projetos e idéias trazidos
nos últimos cinco anos ao Congresso Nacional, quer
seja no Senado, quer seja na Câmara. E, em decor
rência de todas essas informações, fizemos um proje
to, que foi levado ao Plenário, apreciado e aprovado
em dezembro. E hoje o estamos implantando.

Em que consiste esse projeto? Criamos especi
alização em algumas Secretarias. Criamos a Secreta
ria de Obras, porque entendemos que os maiores es
cândalos e as maiores denúncias ultimamente estão
ocorrendo em obras. Então, para atender ao Congres
so Nacional e à Comissão de Orçamento e Fiscaliza
ção Financeira, precisávamos dar atenção especial a
este fato.

Para atender o Congresso Nacional e a Comis
são de Orçamento' e a de Fiscalização Financeira,
precisávamos dar uma atenção especial a esse fato.
Criamos uma Comissão especializada e estamos es
pecializando-a ainda mais. Precisamos conversar. Fi
zemos um convênio com a Caixa Econômica Federal,
por nossa iniciativa. Telefonei para o Presidente. Fize
mos um movimento para que ele - a Caixa Econômi
ca tem, em obras, 450 técnicos -, com sua elite de en
genheiros e de pessoas especializadas, formasse um
curso que pudesse preparar uma equipe de técnicos
do Tribunal de Contas com referência a qualidade e
custo da obra. O Tribunal ainda tem algumas deficiên
cias nesse setor.

Agora está montado o curso. Para que V. Ex" te
nha visão da grandeza, são 128 técnicos cedidos pela
Caixa Econômica Federal, e o Tribunal pagará ape
nas o deslocamento desses funcionários. Para evitar
despesas maiores, o curso vai ser dado em determi-



29648 Quarta-feira 20 DIÂRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 200\

nados locais, como Pernambuco. Rio Grande do Sul,' Esse é um projeto que também está em desen-
Minas Gerais. Onde a Caixa Econômica tiver estrutu- volvimento no Tribunal. Estamos colhendo os primei-
ra, vai receber os nossos técnicos e preparálos. ros frutos. Queremos renovar esse convênio por mais

Telefonei para o Presidente do Banco Central, dois anos.
pedi a ele que designasse a elite de técnicos daquela Tivemos ontem uma reunião com a equipe do
instituição, os de maior competência no setor bancá- BIRD, que veio de Washington especialmente para
rio e financeiro, para que pudéssemos montar um cur- montar no Tribunal um programa de aperfeiçoamento
so para técnicos do Tribunal já especializados na área e de treinamento dos funcionários. Quando fui infor-
de privatização e de fiscalização de bancos. mado de que havia essa possibilidade, entrei em con-

Ele montou um curso de alto nível. Demorou um tato com o Ministro Martus e com o Secretário-Execu-
pouco. Ele me disse: "Ministro, estou aguardando. Há tivo da Embaixada, em Washington, com o represen-
um técnico nosso no exterior, que é o melhor nessa tante do Brasil no BID, há quatro meses, e hoje já es-
área, há um técnico em São Paulo, mas estamos reu- tamos nos reunindo no Tribunal. Segunda e terça-fei-
nindo essa equipe para montar o curso". O curso já foi ra, fizeram reuniões de montagem de projetos com o
dado ao Tribunal. Selecionamos o grupo de técnicos, Tribunal. Ontem à noite recebi o representante do BID
que já fizeram o curso nas áreas de privatização, de no Brasil e os funcionários que vieram de Washing-
concessão, de acompanhamento de contratos de tono Estamos montando um programa de aperfeiçoa-
concessão. Então, o Tribunal conta em seus quadros mento dos funcionários, principalmente na área de
com técnicos especializados. planejamento, tão importante para o Tribunal.

Entendemos que o problema de programas é Temos out~os ~onvênios de aperfeiçoamento
importantfssimo no mundo moderno, com relação às dos nossos funclonános com o Canadá.
chamadas auditorias de desempenho de programas O que mais entendemos que era importante
operacionais. O que é isso? O Tribunal e as entidades para essa área? Aposentadoria de funcionários. Há
fiscalizadoras não podem ater-se apenas a verificar, discrepância nas informações, se são ou não corretas
por exemplo, se os 10 mil reais para certa obra foram as aposentadorias no Brasil, que nos últimos três
empregados. A auditoria financeira é importante. Mas anos somam 60 mil. O resultado seria um furo nas fi-
temos que saber se determinado programa do Gover- nanças públicas. Para essa área criamos uma secre-
no, qualquer programa importante montado pelo Go- taria especializada, que estamos informatizando,
vemo, pela sua formatação, pela sua execução, está para conseguir essas informações.
atingindo seus alvos. Ou seja. é preciso constatar se o A título de informação a V. Exa, esta semana de-
programa dá retorno à sociedade, no que se refere a veremos, em uma única sessão, apreciar 40 mil pro-
geração de emprego, geração de renda, compensa- cessos de nomeações - 40 mil processos de nomea-
ção na área social, diminuição da pobreza, correção ções! -, graças a um programa de informática desen-
de desigualdades. É preciso saber se é efetivamente volvido no Tribunal e que está sendo implantado.
importante para o País. Levantamos nessa pesquisa uma série de ou-

Montamos também uma secretaria que se está tros fatores. Devemos priorizar contas ou auditorias?
especializando nessa área. Temos um convênio com Que tipo de auditoria interessa ao Tribunal, ao Con-
o Reino Unido. Estamos preparando técnicos na gresso? Fizemos um mix, um meio-termo, ou seja, as
Inglaterra. Estão chegando esta semana cinco audito- contas terão prioridade, porque são importantes, o
res da Inglaterra e começam a fazer uma avaliação do gestor quer a sua conta julgada, até para ter o status
Tribunal. Estamos desenvolvendo esse tipo de pro- de ter as suas contas julgadas pelo Tribunal. Temos o
grama, que é importantíssimo, um ganho de tempo. dever de examinar as contas, que é uma função pri-
Não basta s6 olhar o emprego do dinheiro, o que é im- mordial do controle interno, que as remete ao Tribunal
portante, mas verificar se a programação escolhida de Contas para a apreciação e julgamento do gestor.
pelo Congresso Nacional, se o que o Governo man- Ao mesmo tempo, fizemos uma conexão com a audi-
dou para essa Casa é importante para a sociedade, toria, ou seja, faz-se a auditora, anexam-se as contas
não com sentido punitivo, mas com o sentido de infor- e julgam-se as duas coisas juntas.
mar o Parlamento: "Olha, esse programa não deve Como temos excesso de trabalho, estamos sim-
merecer recurso, porque não está dando retorno soci- plificando, racionalizando o processo. Em vez de
ai, não está criando renda, não está criando emprego, olhar aposentadoria de um salário mínimo, vamos
não está corrigindo distorções. Existem programas olhar as mais ricas, que podem dar um prejuízo maior
mais importantes". à Nação. Não vamos perder tempo com aposentado-
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riazinha de um trabalhador que ganha um salário mí- examinados. Então, na Europa pode haver alguém
nimo. Regra geral, há um corte, não sei qual o valor que contorne. Por quê? Se há um ato qualquer de
em que se tem que fazer isso. desvio, ele manda a informação para o parlamento.

Com relação às contas, por exemplo, no Minis- Isso não acontece no Brasil, porque V. Exa sabe que
tério do Exército, cada batalhão, cada unidade - não ainda há essas coisas todas. O Governo Federal
conheço bem a estrutura - é gestora autônoma e transfere dinheiro para o Governo Municipal; o Gover-
presta contas ao Tribunal. Estamos estudando uma no Federal financia a educação, para complementar o
forma de unir todas essas contas, formando uma s6, pagamento do professor; o Governo Federal é que faz
através do Ministério do Exército etc. a merenda escolar.

Temos, por exemplo, o problema do valor da con- Tudo isso sobrecarrega, porque cai no Congres-
ta. Quais as contas importantes que devem ser avalia- so Nacional. Para quem é Parlamentar, o Município é
das? Em vez de examinarmos pequenas contas de importantíssimo, porque, se uma pessoa lhe faz uma
Municípios, como V. ~ está dizendo, estamos priori- denúncia, V. Exa tem que tomar providência, tem que
zando as contas de determinado valor, sobre as quais olhar o que está acontecendo. Nesse caso, tem que ir
o Tribunal se debruçará com mais profundidade. ao Tribunal de Contas, que, pelo dever que tem com o

Faremos pesquisas, valendo-nos da informáti- Congresso, tem que mandar fiscalizar.
ca, para saber quais as áreas com mais incidência de Quando falo que temos algum atraso, isso não é
irregularidades no País. Com esse levantamento, nada, nada que sacrifique, porque o Tribunal faz a fis-
descobriremos se é o Poder Judiciário, o Poder Legis- calização antecipada também. Por exemplo, no pro-
lativo, o Poder Executivo. Dentro desses Poderes, cesso de privatização: o Tribunal acompanha a priva-
quais são as áreas? No Poder Judiciário, são os Tribu- tização, desde o momento em que é incluída na co-
nais Regionais do Trabalho? Têm ou nâo problema? missão de privatização até o momento do contrato;
Quais as contas mais importantes? E assim por dian- depois de feito o contrato, o Tribunal ainda tem o de-
te. Dessa forma, estaremos descobrindo e priorizan- ver de fiscalizar e acompanhar sua execução.
do as áreas que têm mais incidência de irregularida- É comum V. Exa ver o Tribunal interferir numa
des, desvios, para nos dedicarmos a essas contas. privatização de rodovia, quando, por exemplo, se co-

Assim estaremos criando mecanismos para que bra novo pedágio, quando se aumenta o valor do pe-
o Poder Executivo remeta ao Tribunal informações dágio, quando se faz uma denúncia de que o pedágio
consolidadas do desenvolvimento do desembolso or- da Ponte Rio-Niterói ultrapassou os limites regula-
çamentário, porque o Tribunal não as tem. O Poder mentares. O Tribunal está sempre presente e com tra-
Executivo informaria ao Tribunal constantemente balhos da melhor qualidade.
como está sendo feito o desembolso físico e financei- Assim, dificilmente seríamos capazes de inven-
ro em determinada obra importante. O Tribunal pas- tar mecanismo tão operoso, tão importante, tão ca-
saria a ter informação do que já foi realizado naquela paz, a que se chegou nesses 110 anos, com o Tribu-
obra. Se a não-realização de algo fosse verificada, nal de Contas da União.
embora houvessem sido liberados os recursos ante- O Congresso Nacional precisa se conscientizar
cipadamente, então o Tribunal poderia interferir, fazer disso. Necessitamos sempre nos reunir para dizer o
auditorias, agir com eficiência. que o Tribunal precisa fazer. Precisa aumentar o seu

Se criássemos o "Ministério das Auditorias" jun- quadro funcional? Precisa fazer isso, aquilo, melhorar
to aos Ministérios, seria a raposa no galinheiro. A ver- a informática? Precisamos estar inteirados, man-
dade é que precisamos ter a genialidade de Rui Bar- ter-nos em permanente contato, para que o Congres-
bosa, que criou o Tribunal de Contas, com uma visão so Nacional mantenha o Tribunal de Contas como o
politica global do controle, uma visão de tudo aquilo melhor órgão, o mais competente e o mais exemplar
que conhecemos do País, com a independência do que possa haver no País. Isso é que é importante.
Poder Judiciário, para que possa julgar com isenção, Ninguém inventa a roda. O que acontece no
para que não fique subordinado ao Presidente da Re- Brasil é que falta muita coisa na legislação, toda a fis-
pública, ao Congresso Nacional, embora tenha deve- calização tem que ser feita diariamente, as denúncias
res funcionais com o Parlamento. É preciso que exer- pipocam, pululam diariamente no Congresso Nacio-
ça sua função, mas sem subordinação. nal e tudo deságua no Tribunal de Contas da União.

Essa engenharia intelectual montada pelo Tribu- Infelizmente, não há nem como descentralizar. Há
nal de Contas no Brasil não existe em nenhum outro que fazer o que o Tribunal está fazendo: selecionar,
país. O que existe é a quantidade de atos a serem orientar, exemplificar, sinalizar, para que o agente pú-
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blico, temendo o Tribunal como teme, possa andar ar o Ministro técnico por tempo determinado." Isso
corretamente. não tem sentido. Não há nada mais democrático do

O Tribunal deve selecionar, juntamente com o que escolher uma pessoa por voto secreto para ser
Congresso Nacional, o que devemos fazer. O Tribunal Ministro, se ele preenche as condições de cultura, de
tem um programa semestral de auditorias, em que conhecimento e de escolaridade necessárias.
são escolhidas as principais coisas que devemos fa- É perfeito hoje o funcionamento do Tribunal de
zero Isso poderia ser realizado em conjunto com a Co- Contas, mas podemos errar sim. Ninguém é dono da
missão de Fiscalização, ou ao menos com a opinião verdade. Devemos melhorar, podemos melhorar, va-
desta Comissão. Mas as coisas não podem ser gené- mos melhorar. É por isso que estamos aqui para ouvir
ricas, a Comissão não pode dizer que quer que se fis- V. Exas.
calize t~do ~ que está acontecendo na saúde pública O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
no BrasIl. Nao é possivel. Dias) - Quero registrar, Deputado Fernando Zuppo,

O Tribunal acabou de fazer um diagnóstico sobre que também sou simpatizante da idéia de apresentar-
a saúde pública, com duzentos técnicos, durante dois mos um requerimento em relação à Caixa Econômica.
anos. ~u coor~enei a auditori~, da maior ~~portância e Aproveito esse pedido de auditoria para que se
da maior qu.~hda~e, que s.e,:,,'~ ~e SUbSidio p~ra pro- trate do esqueleto que está sendo formado recente-
fundas ~od~lcaçoes no MJnlsteno da Educaçao.. mente por conta da disparidade entre o sistema de re-

Nao da para faze~ tudo. Só com controle social, ajuste na área de habitação e o efetivo pagamento
Deputado, pela ed~caçao, pela c~ltura, poder~mos !~- possivel por parte do mutuário. Temos ainda de avali-
zer c.om que a sociedade do Brasl.1 de ~manhã ,:artlcl- ar as novas decisões da Caixa, a proposta de cisão,
pe diretamente. E posso dar a mInha Informaçao, de que também pode gerar outro esqueleto e situação
quem está de fora e observa. O Pais está avançando mais difícil.

nesse~mpo, a sociedade está tornan.do consci~nci~. O SR. HUMBERTO SOUTO _ O Tribunal pode
.VeJ~ V. Exa o probl.ema daene~gl.a no Brasil, veja analisar sob todos os ângulos. Basta que a Comissão

a solldanedade da sociedade brasileira no momento especifique o que o Tribunal deve examinar.
em que sentiu que o País precisa, independentemen- .
te de o Governo estar certo ou errado. A sociedade . O SR. ~RESIDENTE (Deputado Welll~gton
está pronta. Amanhã, a sociedade vai chegar a esse Dias) ~ Temos Interesse,. com certe~a, em assinar o
ponto com referência à fiscalização. E isso, só com req~enmento nesse sentido, em conjunto com os de-
essa transparência e com o controle social. mais Parlamentares.

Temos que utilizar os meios da Internet, os pro- O SR. DEPUTADO MARCOS DE JESUS - Sr.
gramas disponíveis, para colocar à disposição da so- Presidente, no momento em que houve essa menção
ciedade o que o Tribunal está fazendo, o que o Con- à Caixa Econômica, eu me permito, em homenagem
gresso está fazendo. Se formos analisar todo esse ao grande Deputado que foi, hoje magistrado de con-
processo, perceberemos que tem que ser alterado in- tas, Humberto Souto, com quem tive o privilégio de
clusive o funcionamento do Congresso Nacional. São conviver, ele na Câmara e eu no Senado Federal,
instituições seculares, que precisam ser motivadas e onde admirava a sua atuação sempre muito bem dire-
atualizadas diariamente. Tenho a impressão de que cionada ao interesse público, alertá-lo desde já para o
isso vai acontecer. problema não apenas da Caixa Econômica, mas dos

outros bancos federais.
Peço desculpas por ter-me demorado um pou-

co, mas é que se trata de importante matéria. ~ preci- O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
so reformular. Como? Reformular é o que estamos fa- Dias) - Relatório Booz, Allen.
zendo. Não é possível fazer mais do que estamos fa- O SR. DEPUTADO MARCOS DE JESUS -
zendo. Qualquer coisa que se quiser fazer, é para pio- Como sou, Sr. Presidente, por designação de V. Exa,
rar, porque estamos aprimorando o controle de mane- Presidente da Subcomissão que vai apreciar o Rela-
ira séria. O Ministro é independente, é escolhido pelo tório Booz, Allen, que alcança não apenas a Caixa
Congresso Nacional em voto secreto, tem a indepen- Econômica, o Banco do Brasil e o BNDES, mas tam-
dência e a vitaliciedade dadas ao Poder Judiciário. bém o BASA e o BNB, é fundamental que desde já o
Não há nada mais sério do que isso. Quando se fala: Presidente do Tribunal de Contas da União esteja pre-
"Vamos acabar com a vitaliciedade". Não estão que- disposto a receber aquelas solicitações que serão fre-
rendo ajudar, estão querendo fragilizar o Tribunal, não qüentes, para que tenhamos um entendimento abali-
estão querendo facilitar a fiscalização. "Vamos nome- zado e correto daquele importante documento.
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O SR. HUMBERTO SOUTO - Eu poderia pro· não têm sequer idoneidade moral nem reputação ili-
por ainda mais. Essa Subcomissão presidida por V. bada, critérios estabelecidos pela Constituição Fede-
Exa poderia me dara honra de uma visita no Tribunal. ral e reproduzidos nas Constituições Estaduais, para

O SR. DEPUTADO MARCOS DE JESUS - Per- composição dos Tribunais de Contas. Também não se
feitamente. observa a exigência dos notórios conhecimentos jurl-

O SR. HUMBERTO SOUTO _ Poderíamos dis- d~cos, :ontá~eis, financeiros, econômic~sAe d~ admi-
cutir qual seria a melhor maneira. Eu chamaria os téc- mstraçao. Nao se ob~dece àqu_elas eXlge~clas dos
nicos. Poderíamos encontrar a forma mais adequada dez an~s de exercfclo de funçao, que eXige esses

I b . -? li h' - conhecimentos.para co a orar com a comlssao. en o a Impressao . . .
de que temos que interagir dessa forma, para atingir Sr. Presidente, acho que o cnténo tem de mudar.
os objetivos. Os cargos de Conselheiro e de Ministro deveriam ser

O SR. DEPUTADO MARCOS DE JESUS _ Mui- o últim.o est~gio da carreira peloAmenos dos audit~res

to bem, Presidente. V. ExB, já com esse compromisso, do~ Tnbu.nals de Contas, ~u.e tem acesso ao~ Tnbu-
nos satisfaz plenamente, ao lado da abalizada disser- nal~ m:dlante concurso publico. I~so é. um~ COI~ que
tação que fez sobre as dificuldades do Tribunal e o ca- se Impoe. :em de se repensar.a f1scallzaçao feita pe-
bal cumprimento das suas atribuições constitucionais. los Tnbunal~. Na verdade, o Tn~unal de ContasAcorre

. atrás do prejulzo - o TRT de Sao Paulo, os escanda-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellrngton los do sistema financeiro. O Tribunal de Contas tinha

Dias) - Muito bem, Deputado. de exercer uma fiscalização mais preventiva, acom-
Passo a palavra ao Deputado Max Mauro. panhando todos os processos de fiscalização de
O SR. DEPUTADO MAX MAURO - Sr. Presi- obras públicas, os fatos relativos ao sistema financei-

dente da nossa Comissão, Sr. Presidente do Tribunal ro do Pafs. Casos como o do FonteCindam e outros
de Contas, senhores membros desta Comissão, em não poderiam ser previstos pelo Tribunal, mas ele
primeiro lugar, saúdo o Ministro Humberto Souto por teve conhecimento do fato e poderia, de imediato, ter
sua presença entre nós. Tive a oportunidade de con- exercido seu papel fiscalizador. O Tribunal tem de se
viver com S. Exa e acompanhar o seu trabalho nesta voltar mais para um tipo de fiscalização preventiva.
Casa durante alguns anos. Outro aspecto que quero analisar e que precisa

Quero, de inicio, dizer ao Presidente do TCU . ser reconsiderado é a presença do Ministério Público
que vou fazer minhas considerações me balizando na estrutura do Tribunal de Contas. Alegase a tradi-
mais nos Tribunais de Contas dos Estados do que no ção republicana e que foi intenção dos Constituintes
Tribunal de Contas da União. V. Exa há de entender de 1988 estabelecer na própria estrutura do Tribunal
que esse modelo de controle externo a cargo do Po- de Contas a atuação do Ministério Público. Julgo es-
der Legislativo e exercido pelo Tribunal de Contas da tranho esse órgão pertencer à própria estrutura funci-
União reproduziu-se em todas as Constituições dos onal do Tribunal de Contas.

Estados. Tive uma experiência recente que vou relatar
O Deputado Fernando Zuppo interrogou se não aqui: um processo escandaloso de desvio de recur-

era a hora de repensarmos o Tribunal de Contas da sos públicos da União por parte da Prefeitura da mi-
União. O Ministro discordou. Mas, Sr. Ministro, alguma nha cidade. Esse processo foi julgado pelo Tribunal de
coisa tem de ser repensada. Penso como o Deputado Contas, houve um lobby muito grande, pressões polf.
Fernando Zuppo, e quem tem de refletir sobre isso so- ticas, que ocorrem por causa da indicação de Minis-
mos nós, Parlamentares, membros do Congresso Na- tros - e não me refiro a V. Exa, que está ocupando
cional, a começar pela constituição do Tribunal de esse cargo com todos os méritos e reúne todos os cri-
Contas da União. Vou divergir de V. Exa

- e reitero que térios estabelecidos pela Constituição. Mas não é
estou analisando mais os Tribunais de Contas dos sempre assim. Essas pressões poHticas ocorrem exa-
Estados, sobretudo o do meu Estado. tamente porque os Ministros e Conselheiros são es-

A nomeação de Conselheiros para os Tribunais colhidos, geralmente, entre os políticos em fim de car-
Estaduais não tem obedecido à Constituição Federal, reira, objetivando uma aposentadoria melhor para al-
e acho que no Tribunal de Contas da União isso tam- gum Parlamentar. Estou analisando a realidade. Não
bém ocorre. É uma escolha política, feita pelos mem- se aplica a V. Exa, pelo qU,al tenho profunda admira-
bros do Legislativo, e, muitas vezes - posso afir~ar ção e acho que todos reconhecem que V. Exa reúne
que isso ocorre lá no meu Estado, pelo menos -, têm todos os critérios regidos pela Constituição para ocu-
sido conduzidas ao Tribunal de Contas pessoas que par esse cargo de Ministro do Tribunal de Contas da
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União. Mas essa é a realidade. As pressões políticas
existem em razão disso. Precisamos preservar o Tri
bunal dessas pressões poUticas.

No que diz respeito ao Ministério Público, vou
narrar agora o caso de desvio de recursos públicos
ocorrido no meu Município. O Relator pediu a rejeição
das contas, o Tribunal de Contas, no curso do proces
so, pediu ao Prefeito que devolvesse os recursos. O
Prefeito não devolveu. O processo teve uma longa tra
mitação e sofreu várias interferências. Depois o Pre
feito foi novamente eleito e recolheu esse dinheiro.
Mas os recursos eram do Tesouro municipal.

Pois bem. Houve empate no julgamento. O Pre
sidente, seu antecessor, foi decidir. Após pressões,
lobbies, o julgamento foi adiado e o Presidente deci
diu pela aprovação das contas. Então, recorri ao Mi
nistério Público do Tribunal. Aí surgiu um problema.
Percebi, de imediato, o constrangimento do Ministério
Público em relação ao Tribunal de Contas, pois teria
de recorrer de uma decisão tomada pelo Presidente
do Tribunal. Na hierarquia do Tribunal, S. Exa é o chefe
dos membros do Ministério Público. Pressionei e foi
feito um recurso ao Plenário.

Estou, portanto, mostrando como as coisas fun
cionam. E nós sabemos que é assim. Temos de ga
rantir a presença do Ministério Público da União em
todas as sessões e etapas dos julgamentos desses
processos e que ele possa ter oitiva, falar, manifes
tar-se em todos esses processos. Talvez isso facilitas
se a atuação do Ministério Público da União diante
desse exagerado número de processos que tem rece
bido do Tribunal de Contas. Talvez a presença deles
no Tribunal de Contas, participando de todas as fases
dos julgamentos, de todas as sessões, ajudasse na
queles processos em que os administradores públi
cos são condenados, para que tivessem andamento
e chegassem à Justiça, a fim de que pudessem ser
julgados.

O fato é que esse sistema que ar está permite
isso. Vejo o Tribunal, o Ministério Público, o Poder Ju
diciário atuantes na área de fiscalização, todo mundo
atua nessa área, mas os escândalos estão aí. É difícil
explicar escândalos como, por exemplo, o do desvio
de recursos da obra do Tribunal Regional do Trabalho
de São Paulo, os escândalos financeiros, a corrupção
na SUDAM, na SUDENE.

Então, Sr. Presidente, Deputado Wellington
Dias, nós, Parlamentares, temos de repensar esse
sistema de controle externo. É de nossa responsabili
dade e não nos podemos omitir. Vivemos um momen
to bem propício a isso, e a Comissão certamente vai
acolher as minhas palavras, até porque há uma pro-

gramação futura para discutirmos esse assunto. Esse
sistema, na minha opinião, tem de ser revisto.

Peço ao Sr. Ministro que nos envie depois o nú
mero de processos e quais os encaminhados para o
Ministério Público. Éevidente que V. Exa não tem essa
relação no momento. Gostaria de ter conhecimento
desses processos. Inclusive, se for possível, infor
mar-nos da fase em que se encontra a tramitação no
Ministério Público, que é outra instituição que tem sen
tado em cima de todos os processos. Nós sabemos
disso. Os processos não andam, ficam engavetados.

Com relação ao FUNDEF, se não me engano, a
Emenda Constitucional n° 14 surgiu em razão desse
fundo. Uma das possibilidades de intervenção em
Estados e Municfpíos é a não-aplicação de recursos
do FUNDEF, a não-aplicação dos 25% referentes à
educação, como prevê a Constituição Federal.

No meu Estado, por exemplo, não se aplica esse
percentual há cinco anos; conseqüentemente, não.
são aplicados os recursos estabelecidos na lei refe
rente ao FUNDEF. Foi um Deputado atuante que pe
diu a intervenção no Estado. O Ministério Público sen
tou em cima, oprocesso está lá até hoje, não saiu da
gaveta. Isso ocorreu há quatro anos, quando o Estado
deixou de aplicar os 25% da educação.

É importante a presença do Ministério Público
não na própria estrutura do Tribunal, mas no lugar
dele, acompanhando todas as atividades do Tribunal
de Contas, apreciando todos os processos em anda
mento no Tribunal de Contas da União.

Por último, gostaria de saber também quais fo
ram os processos de privatização fiscalizados pelo
Tribunal de Contas da União.

O SR. HUMBERTO SOUTO - Todos.

O SR. DEPUTADO MAX MAURO - Todos foram
fiscalizados? Todos os processos foram concluídos,
julgados?

O SR. HUMBERTO SOUTO - Todos os proces-
sos.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Tem a palavra o Ministro Humberto Souto.

O SR. HUMBERTO SOUTO - Vou começar pela
última observação de V. Exa, que acabou de dizer
que, no caso do Espírito Santo, o processo foi para o
Ministério Público e eles acabaram sentando em
cima.

O SR. DEPUTADO MAX MAURO - Não. Esse
caso do FUNDEF foi para o Ministério Público Federal
daqui, para a Procuradoria-Geral da República.
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O SR. HUMBERTO SOUTO - Então, preste conseqüentemente, ela tem que representar o pensa-
atenção. Veja V. Ex8

, não foi o Ministério Público do mento do Poder Legislativo. Eum problema filosófico,
Tribunal de Contas que sentou em cima. doutrinário, é da Constituição. é da nossa estrutura ju-

O SR. DEPUTADO MAX MAURO - Não me re- rídica. O controle externo é o Poder Legislativo.
feri a isso. Disse que, talvez, com a presença do Mi- Antigamente, antes de Rui Barbosa, o controle
nistério Público da União, atuando no Tribunal de externo era feito pelo Congresso Nacional. Rui Barbo-
Contas, esse processo estivesse andamento mais sa é que entendeu que, havendo no Congresso Naci·
rápido. onal o entrechoque político, as emoções políticas, as

O SR. HUMBERTO SOUTO - Deputado Max pe~engas políticas das suas ba~es eleitorai~, não de-
Mauro V. EXS fez uma crítica ao Ministério Público à vena, porque, na ve:rdade, a clientela do Tribunal de
forma 'de o Ministério Público atuar no Tribunal de Contas é o político. E o agente político: o Governador,
Contas, ou seja, por ser um organismo que atua ex- o Prefeito, o Governo, o Ministro: o Congre~o, o De-
c1usivamente no Tribunal de Contas. putado, o Senador. Portanto, a clientela do Tnbunal de

O SR DEPUTADO MAX MAURO _ P rt . Contas é uma clientela política. E~tão, R~i Barbo~a
. . , . e e~ce a entendeu que o controle externo nao devena ser feito

es~rutura do Tribunal de Contas. Está sUjeito a hlerar- pelo próprio Congresso. Deveria criar-se um órgão que
qUlas... . tivesse a independência do Poder Judiciário, mas que

O SR. HUMBER",:C? SOUTO - DeIxe-me .falar, fosse capaz de promover a interface dessa visão polftj·
vou ~esponder democraticamente. Vou prestar mfor- ca do Congresso Nacional com a legalidade do Poder
maçoes a V. EXS sobre todos os pontos que levantou. Judiciário. Essa foi a inspiração de Rui Barbosa.

Alegou V. EXS que o Ministério Público precisava Por essa razão é que, acertadamente, para Mi-
ser mudado do Tribunal de Contas, por causa da sua nistro do Tribunal de Contas não é necessariamente
formatação, ou seja, porque é da instituição Tribunal pela Constituição, escolhido um político. O congres~
de Contas, embora seja Ministério Público; deveria Nacional, responsável pela fiscalização, é que deve
ser Ministério Público da República, Procuradoria da escolher quem deve compor aquela Casa. A Constitu-
República. V. ExB concluiu as indagações dizendo ição não diz que o Congresso Nacional deve escolher

, que, no caso do Espírito Santo, embora tenha conse- um político para ser Ministro do Tribunal de Contas.
guido reverter o processo para o Ministério Público, Diz que a competência para escolher o Ministro deve
este acabou também sentando no processo. ser do Congresso Nacional. E o fez muito bem, por-

Então eu disse: "Esse Ministério Público não é o que, antes da Constituinte, quem escolhia os nove Mi-
do Tribunal de Contas". Não se trata simplesmente de, nistros era o Presidente da República. A partir da
mudar um ministério público por outro ministério pú- . Constituição, dois terços passaram a ser escolhidos
blico que V. ExB vai resolver o problema, Isso que eu pelo Congresso Nacional, mas não quer dizer que de-
quis dizer. vam ser políticos. A responsabilidade é de V. Exa, que

O SR. DEPUTADO MAX MAURO - Pois bem. escolhe o Ministro, a 'responsabilidade é dos Srs.
Vamos então por etapas: a escolha política do Tribu- Parlamentares, que escolhem o Ministro; e têm o de-
nal, a que V. ExB fez referência. ver de escolher Ministros honrados e competentes.

O SR. HUMBERTO SOUTO - Penso que a es- Se ~ão o fazem, a responsabilidade é do Congresso
colha do Tribunal é política - veja bem o que vou dizer NaCional.
a V. ExB-porque a escolha de V. ExB é política, e o Tri- Portanto, não.é mudando a Constituição que va-
bunal representa V. Exa O Tribunal de Contas da mos melhorar o Tnbunal de Contas. Nesse ponto, V.
União é um tribunal de controle externo. Não é uma Ex

8
chega à conclusão de que é mudando o Congres-

controladoria, não é uma secretaria de controle inter- so Nacional, com o que não concordo.
no. Esta sim é eminentemente técnica; mesmo assim, O SR. DEPUTADO MAX MAURO - Sr. Presi-
é demissível ad nutum, nomeada pelo Presidente da dente, eu poderia fazer a réplica?
República para fiscalizar o Governo. O controle exter- O SR. HUMBERTO SOUTO - Deputado, res-
no é um controle do Poder Legislativo, e este Poder é ponderei todas as perguntas que V. ExB fez.
político, tem uma visão diferente, uma visão integral O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
do que está acontecendo no País, como deve ter o Dias) - Vamos deixar o Ministro concluir.
Parlamentar, como deve ter o Congresso Nacional. O SR. HUMBERTO SOUTO - Sr. Presidente, a

Então, como V. Exa é polftico, V. EXS é que vai es- pergunta foi extensa e preciso de tempo para res-
colher e formar a representação do controle externo; pondero
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - V. Exa terá o tempo necessário para respon
der e o Deputado terá o tempo necessário para fazer
a réplica.

O SR. HUMBERTO SOUTO - E eu terei o tem
po necessário para fazer a tréplica. Só quero pedir a V.
Ex8 que o debate seja democrático.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Será democrático.

O SR. HUMBERTO SOUTO - Então, penso que
é um outro engano. O Tribunal de Contas é composto
de nove Ministros titulares e três Ministros substitutos.
Os três Ministros substitutos são provenientes de
concurso público nacional. Dos nove Ministros que
compõem o Tribunal, um é escolhido pelo Presidente
da República, que, segundo o comentário, deve ser
um técnico. Quanto aos outros dois, um é do Ministé
rio Público e o outro, dos auditores do Tribunal. Na
verdade, o Tribunal tem doze Ministros - nove titula
res e três substitutos. Desses doze Ministros, cinco
são concursados.

O SR. DEPUTADO MAX MAURO - Só para sa
ber: incluindo os três substitutos?

O SR. HUMBERTO SOUTO - Sim, mas eles
funcionam como Ministros, relatam processos, en
tram no sorteio de processos. Funcionam normal
mente como Ministros. O Tribunal não é composto de
políticos em fim de carreira. V. EXS me excetuou, mas
gostaria de realçar que, quando fui convidado pelo
Congresso Nacional, por unanimidade, para o Tribu
nal de Contas, eu tinha cumprido um mês do meu
mandato; tinha quatro anos de mandato pela frente e
havia sido o mais votado do meu Estado naquela elei
ção. Portanto, essa observação não se aplica a todos
os Ministros. E V. Ex8 fez justiça ao excepcionar. ,

Quanto às condições técnicas, ora, o Tribunal
dispõe de um dos melhores quadros técnicos do País
e as condições técnicas necessárias para o Ministro
são subordinadas ao Poder Judiciário.

Abro um parêntese para dizer que não estou de
fendendo os Tribunais Estaduais, porque não os co
nheço, mas defendo o Tribunal de Contas da União,
porque o conheço, conheço a integridade dos Minis
tros, sua independência e os funcionários.

Mas quais são as condições técnicas necessári
as para ser Ministro? Se V. EXS entender que a pessoa
escolhida no seu Estado pelo Tribunal de Contas não
preenche as condições, isso é fato autorizador de
uma ação no Poder Judiciário. O Poder Judiciário
anula na hora a nomeação. Se não anular na hora, te
mos que reformular também o Poder Judiciário.

O TRT de São Paulo é obra importantrssima.
V. Ex8 me dê oportunidade de fazer uma defesa do
Tribunal. Em 1992, houve a concorrência para o
TRT de São Paulo. Ninguém disse ao Tribunal de
Contas e nem ao País se havia qualquer problema
com o TRT. Mas, em 1993, independentemente de
ninguém dizer, independentemente de a socíedade
inteira louvar o Presidente do Tribunal de Contas de
São Paulo, inclusive Brasília, o Tribunal, em 1993, es
tava lá. Fez uma auditoria independente, sem nin
guém ter pedido. Apontou dezessete irregularidades
na obra, determinou ao Presidente do Tribunal que
corrigisse as irregularidades. Uma das irregularida
des era que o prédio tinha sido licitado não para cons
trução de uma obra, mas para compra de um prédio a
ser entregue futuramente para servir ao Tribunal. Veja
bem que estamos tratando do Presidente de um Tri
bunal de segunda instância, em São Paulo, de quem
V. Ex8 não poderia duvidar nunca que fosse um de
sonesto e nem bandido, pelo respeito necessário a
um Desembargador.

Pois bem. Em vez de fazer a correção que o Tri
bunal de Contas determinou, ele recorreu ao Tribunal
de Contas e disse que estava certo, que todos os pro
cedimentos estavam corretos, por essas e aquelas
razões. Em seguida, entrou como interveniente a em
presa que estava fazendo a obra e contratou os mais
importantes advogados deste País. Não me lembro
de todos, mas eram quatro ou cinco advogados dos
mais importantes do País, como Miguel Reale, para
sustentar a tese jurídica de que o Tribunal de Contas
não poderia fiscalizar aquela obra, porque se tratava
de contrato privado e o Tribunal só poderia fiscalizar
contratos públicos. Ficou nessa sustentação.

Em 1995, independentemente de ter concluído
a auditoria, houve intercorrências, que V. Exas sabem,
com grandes advogados do País. Tinha, realmente,
essa fragilidade, porque, quando Tribunal chegou, já
tinha havido a concorrência, o contrato já estava feito,
e o Tribunal não tem poderes constitucionais para
anular um contrato. O Tribunal comunicou a Comissão
de Orçamento em 1995 as irregularidades do prédio.
Em decorrência dessa comunicação do Tribunal de
Contas, o País tomou conhecimento das irregularida
des. O Deputado Giovanni Queiroz fez uma represen
tação ao Ministério Público, à Procuradoria da Repú
blica. Juntou como prova da sua representação o do
cumento do Tribunal de Contas em 1995. E a situação
continuou dessa forma.

Em 1996, o prédio do TRT já estava com 75%
prontos, e o Tribunal considerou que não deveria sus
pender a obra, porque o prejuízo seria maior. Por
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quê? Porque o capital da firma que estava construin
do não dava nem para pagar nem o canteiro da obra.
Determinaram nova concorrência. Suspendeu-se o
contrato, quando já haviam construfdo dois terços e
despendidos mais de 50 milhões a mais, o que daria
um prejufzo muito maior.

O Tribunal determinou novamente a correção
das irregularidades e que se conclufsse a obra. Re
meteu o caso para o Ministério Público, que, em 1997,
comunicou ao Tribunal de Contas que o Tribunal de
São Paulo não estava cumprindo a determinação do
Tribunal de Contas.

Em 1997, o Tribunal de Contas mandou fazer
nova auditoria. Chegando lá para fiscalizar, a empre
sa disse que não tinha que dar satisfação ao Tribunal.
Para se saber se vão ser repassados recursos maio
res, tem que haver um projeto base, para saber quan
to vai-se liberar. Primeiro, os recursos eram liberados
pelo Poder Judiciário, através do Tribunal do Trabalho,
não passava pelo Tribunal de Contas, quando tinha
conhecimento dos recursos que eram liberados, e
nem tinha o dever legal de tomar esse conhecimento.

O Tribunal chegou lá em 1997 novamente. Dis
seram que não tinham obrigação de dar nenhuma in
formação ao Tribunal, porque não tinha que ter proje
to base. Diziam que tinham vendido um prédio, tinham
que entregar o prédio ao Tribunal do Trabalho quando
estivesse pronto. Não tinha vencido o prazo. Então,
segundo eles, ninguém podia cobrar nada; vencido o
prazo, repassados os recursos, se a empresa não ti
ver entregado a obra ao Tribunal do Trabalho, af o Tri
bunal de Contas pode cobrar.

O Tribunal ficava naquela discussão. Mas nessa
época, o Tribunal de Contas insistiu tanto que eles
contrataram uma empresa privada, um grupo privado
para fazer uma auditoria e entregá-Ia ao Tribunal de
Contas. Fez-se uma auditoria e se constatou que ha
via uma diferença de 57 milhões de reais. O Tribunal,
então, condenou o Presidente do TRT de São Paulo e
a empresa ao pagamento de 57 milhões de reais.

De 1998 para 1999, veio a CPI. O Tribunal de
Contas fornece os mesmos funcionários que atuaram
em São Paulo para auxiliar a CPI do Senado. Chegan
do lá, informaram que havia um problema no TAT de
São Paulo, o Tribunal de Contas está trabalhando na
questão, já condenou duas vezes. Com isso, a CPI
decreta a quebra do sigilo bancário, o que o Tribunal
de Contas não tem condições de fazer. Quebrado o si
gilo bancário, verificou-se o rombo.

Veio o genro do tal,Nicolau e disse que realmen
te recursos estavam sendo desviados e mandados
para São Paulo, baseado em informações dos própri-

os funcionários do Tribunal que estavam na CPI. Em
decorrência disso, solicitou-se nova auditoria do Tri
bunal, ar, sim, já com apoio da CPI. Com as portas
abertas, o Tribunal pôde entrar e realizar nova audito
ria com a CPI; o Tribunal constatou que havia um rom
bo de 169 milhões de reais.

Com essa constatação, o Tribunal julgou e está
punindo os responsáveis, inclusive com a co-respon
sabilidade solidária do Grupo O.K., requerida pelo Tri
bunal, com a indisponibilidade dos bens, requerida
pelo Tribunal. Há uma solicitação do Grupo O.K. que
está no Supremo Tribunal Federal, em que pede a in
competência do Tribunal de Contas para indisponibili
zar os bens dos responsáveis diretos e solidários.
Essa liminar deve ser julgada hoje e decidida, se já
não o foi.

Quem quantificou os 169 milhões? Quem fisca
lizou a obra? O Ministério Público foi informado desde
1997. O Tribunal de Contas quantificou, avaliou, indi
cou os responsáveis e os está processando, está na
fase final do processo, que hoje já está em mais de
200 milhões de reais. Somente o Tribunal de Contas
da União. Portanto, esse é um trabalho de louvor, que
deve dar-se ao Tribunal de Contas pelo trabalho que
realizou.

É preciso notar que, quando o Tribunal o conde
nou em 1998 ou 1999, esses advogados recorreram
ao Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a deci
são do Tribunal de Contas, dizendo que realmente era
um contrato privado e, por essa razão, o Tribunal de
Contas não podia fiscalizar.

Então, nesse caso, o Tribunal teve uma atuação
excepcional.

O Tribunal tem fiscalizado prontamente o Banco
Central, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o
Banco do Nordeste. Mas diversas liminares no Supre
mo Tribunal Federal foram concedidas, suspendendo
ações do Tribunal de Contas, em nome do sigilo ban
cário. Quando o Tribunal chega às vias de fato com o
Banco Central e determina que se multe e se puna,
eles entram no Supremo Tribunal dizendo que não
podem permitir a fiscalização, porque o Tribunal não
tem sigilo bancário. Há um projeto na Câmara dos De
putados, aprovado no Senado Federal, que modifica
ram. Haviá a concessão para o Tribunal, mas foi retira
da essa prerrogativa pela Câmara dos Deputados. O
projeto foi relatado no Senado Federal pelo Senador
Lúcio Alcântara.

Em relação à SUDAM, em 1975, o Tribunal
constatou cerca de 41 irregularidades naquele órgão.
O Tribunal já havia comunicado ao Congresso Nacio
nal, ao Ministério da Fazenda e ao Governo todas es-
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sas irregularidades que apareceram em 1995. O Tri- Contas, o trabalho que presta ao Pafs. E não poderia
bunal esteve presente e tomou as providências. V. Ex" ser por um fato isolado que poderfamos julgar o Tribu-
há de concordar que não é uma responsabilidade nal de Contas. Temos que julgá-lo pela gigantesca
apenas do Tribunal. Como disse a V. Ex", é uma ques· obra que o Tribunal realiza no Pafs.
tão de enfoque, e V. Ex" entende assim. O Ministério Respeito V. Ex" Estou às ordens de V. Exa no Tri-
Público no Tribunal é da mais alta qualidade e não bunal para qualquer providência que for necessária.
tem nenhuma subordinação ao Tribunal. Eles têm Creio que é preciso essa atuação parlamentar junto
uma atuação eficientlssima. O Procurador-Geral, Or. ao Tribunal. O Congresso Nacional tem um acesso
Lucas Furtado, é um jovem professor da Universidade mais facilitado, que é o Tribunal de Contas. As provi-
de Brasrlia e tem prestado um serviço relevante ao dências são tomadas. Pode ser, Deputado, que essas
Tribunal com a presença do Ministério Público. Mas providências não atendam aos interesses distintos. É
esse é um enfoque doutrinário de V. Exa como V. Ex" está dizendo: há sempre duas partes. Qu-

Em relação ao FUNDEF, V. Exa sabe que a ando há duas partes no processo político, há sempre
União tem uma participação ínfima. Da totalidade dos emocionalidade do processo político. Então, na emo-
recursos do FUNDEF, a União só participou, neste cionalidade, é difícil o Tribunal participar dela. O pro-
ano, com 5% e, assim mesmo, em seis Estados. O Tri- cesso voltou ao Plenário, houve empate, e o Presi-
bunal de Contas só pode atuar onde há recursos fe- dente desempatou. Então, não posso previamente jul-
derais. E V. Ex" se refere ao seu Estado, mas não sei gar se o Presidente recebeu pressão.
se ele tem aporte federal. Tenho quase certeza de Nunca recebi pressão nem aceito pressão. Re-
que não tem. O Estado de Minas Gerais, citado pelo cebo com delicadeza e educação, como recebi V. Exa,
Deputado Max Mauro, não tem aporte da União. Esse mas não aceito pressão nem do Presidente da Repú-
não é um problema do Tribunal de Contas da União, blica. E quando ele disse que ia tentar mudar o Tribu-
mas, mesmo assim, toda vez que o Tribunal de Con- nal de Contas, para melhorá-lo, que ia põr técnicos no
tas recebe uma denúncia com referência ao FUND EF, Tribunal de Contas, eu afirmei: 'Tenho capacidade e .
procede a uma auditoria. E V. Exa poderá atestar, se qualidade para defender o Tribunal de Contas". Pri-
quiser fazê-lo. meiro, que não sou do Tribunal; segundo, não vou pre-

Em síntese, nobre Deputado Max Mauro, por cisar de e~prego.doSr. Fern~ndo Henr~que .Cardoso
quem tenho grande admiração e respeito, pela sua quando salr?o Tnbunal; ter~e~ro, que nao fUi nomea-
atuação, pelo seu passado, não só quando foi Gover- do pelo Presidente da Republtca.
nador, mas como Parlamentar, é preciso conhecer Então, essa consciência de independência, de-
melhor o Tribunal. Na ótica de V. Ex", o Prefeito estava pois da Constituinte, todos os Ministros têm hoje. Não
errado. Mas o Tribunal deu todas as oportunidades a há pressão. Há educação, há forma de receber o Par-
V. Exa, que teve todo o acesso ao Tribunal e recursos lamentar, porque ali é uma casa do Parlamentar. E as
necessários para levar novamente o processo ao Ple- queixas, as reclamações e as denúncias dos Parla-
nário, só que V. Ex" perdeu. Pergunto: quem está com mentares devem ser sempre levadas a sério. De ma-
a verdade? V. Ex" ou o Tribunal? Quem está com a neira que não concordo com V. Exa
verdade? O Tribunal do seu Estado ou V. Ex"? Quer É preciso que V. Exa compreenda que ainda fal-
dizer, V. Ex" tem uma ótica do processo, mas o regime tam instrumentos ao Tribunal. Por exemplo, o Tribunal
é democrático. É preciso que seja julgado e todas as de Contas não pode quebrar o sigilo bancário, porque
ações do Tribunal de Contas estão subordinadas ao o Supremo Tribunal Federal, toda vez que o Tribunal
Supremo Tribunal Federal. Ela não estanca aí. Mes- vai ao Banco do Brasil, ao Banco Central e à Receita
mo no Tribunal, V. Ex" tem mais recursos e, depois do Federal, que entra e pune, porque o Tribunal não
recurso de reexame, ainda há um recurso: o de revi- pára, ele continua, eles vão ao Supremo, que diz que
são. Não importa que as contas estejam julgadas, o se trata de matéria ainda em discussão, e que, por
Ministério Público pode reabri-Ias e recorrer. E para essa razão, o Tribunal deve aguardar um melhor es-
que o processo tenha voltado ao Plenário, o Ministé- clarecimento sobre esse assunto.
rio Público tem que ter recorrido. Então, não há essa O Senador Kleinubing relatou um projeto no Se-
superioridade. O Ministério Público não tem nenhuma nado Federal. Trabalhamos no sentido de permitir que
hierarquia com o Presidente do Tribunal, mas creio o Tribunal recebesse as informações do Banco Cen-
que é um direito de V. Ex" discordar. Agora, é um de- trai, do Banco do Brasil. Ele atendeu ao Tribunal, envi-
ver meu, não como membro do Tribunal, de transmitir ou a matéria para a Câmara dos Deputados, que modi-
ao Congresso Nacional o testemunho do Tribunal de ficou o projeto e tirou somente o Tribunal dessa com-
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petência. Portanto, o Tribunal não dispõe de todos os
elementos e não pode fazer o que desejava fazer.

Fico muito sentido de não poder ter sido mais
convincente, mas gostaria de tê-lo sido, porque sou
um homem do diálogo e do debate. Posso dizer a V.
ExB

, com o conhecimento que tenho, que os Srs. Mi
nistros do Tribunal não recebem pressão. Não há na
história do Tribunal nenhum caso em que um Ministro
tivesse tergiversado quanto aos interesses da boa ca
usa do uso dos recursos públicos. Se V. Exa souber de
algum caso, desejaria que denunciasse, porque o Tri
bunal gostaria muito de tomar conhecimento do que
acontece naquela Casa com referência a qualquer
funcionário e a qualquer Ministro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Para exercitar a plena democracia, passo a
palavra ao Deputado Max Mauro.

O SR. DEPUTADO MAX MAURO - Sr. Presi
dente, Sr. Ministro, tive todo o cuidado de preservar o
Tribunal de Contas da União. Não estou julgando o
TCU. Referi-me mais aos Estados. Agora, a crítica
que fiz, faço-a também a todos. Critiquei a composi
ção dos escalões superiores dos Tribunais, e não é só
do Tribunal de Contas, mas todos os demais Tribunais
Superiores. Quando o Senado Federal escolheu e o
Presidente da República nomeou a primeira Ministra
do Superior Tribunal de Justiça, ela deu uma declara
ção à imprensa dizendo que agradecia a escolha e a
nomeação para integrar o Superior Tribunal de Justi
ça aos Senadores José Sarney e Jader Barbalho. Isso
não pode ocorrer em nosso País. Que condição tem
essa juíza, amanhã... . (

O SR. HUMBERTO SOUTO - V. Exa está se re
ferindo ao STJ.

O SR. DEPUTADO MAX MAURO - É o STJ. A
crítica não é só ao Tribunal de Contas.

O SR. HUMBERTO SOUTO - Não, porque, no
que diz respeito ao Tribunal de Contas, é V. Exa que
escolhe.

O SR. DEPUTADO MAX MAURO - Composi
ção dos Tribunais Superiores também. Estou genera
lizando para mostrar a V. ExB que não estou julgando
o Tribunal de Contas.

O SR. HUMBERTO SOUTO - Deputado Max
Mauro, é preciso ver que o Tribunal de Contas é dife
rente. Os membros do Tribunal de Contas são esco
lhidos pelo Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Presidente Humberto Souto, vamos agora ou
vir o Deputado Max Mauro e, em seguida, V. Exa

O SR. DEPUTADO MAX MAURO - A proposta
de repensar o Tribunal de Contas foi feita pelo Depu
tado Fernando Zuppo. E eu acho que a Comissão tem
de repensar esse sistema de controle. Essa é minha
opinião. Preservei o Tribunal de Contas da União, re
feri-me aos Estados. Agora, estou até generalizando
no que diz respeito à composição dos Tribunais Supe
riores. No meu modo de entender, isso tem de mudar.

V. Exa afirmou que o Parlamentar tem todo aces
so ao Tribunal de Contas. Vou narrar esse mesmo
caso da Prefeitura. Fui lá, como membro da Comis
são, não tive direito de acesso ao processo. Voltei,
procurei o então Presidente da Comissão, Deputado
Delfim Netto, que se comunicou com a Presidência do
Tribunal. Ele estranhou, achou aquilo um absurdo.
Esse fato deu razão a uma posterior resolução do Tri
bunal, permitindo o acesso. Mas com um detalhe: é
necessário ir com um funcionário do lado, para olhar o
processo. Não há livre acesso não, senhor. E o Tribu
nal de Contas é órgão auxiliar deste Poder. Qualquer
integrante deste Poder tem de ter livre acesso a todos
os processos que tramitam no Tribunal de Contas.
Essa é minha opinião. Isso há de ser repensado.

E mais: por que tanta fiscalização e escândalo.
Por que isso? Estamos assistindo a uma "Operação
Abafa" do Poder Executivo. Essa Comissão tem difi
culdades. Quando fala em fiscalizar o Poder Executi
vo, com o Governo envolvido com esses caça-denún
cias, eles fazem "Operação Abafa". Não querem que a
Comissão de Fiscalização funcione. A Comissão de
Fiscalização do Senado Federal é pior ainda do que
esta. Houve influência? Houve.

Vou narrar o caso. O processo entrou em pauta.
O Prefeito tomou conhecimento já nas vésperas e aci
onou o Governador do Estado. O Governador ligou
para o ex-Ministro do TST José Carlos da Fonseca,
que foi nosso colega nesta Casa, advoga num escri
tório em Brasília e ao mesmo tempo é Secretário
Extraordinário do Governo do Esp(rito Santo nesta
Capital para representar os interesses do Estado.
Teve um contato com o Presidente e o processo foi ti
rado de pauta. Há interferência política, sim. Não sou
leviano ao fazer uma afirmação como esta. Estou nar
rando o fato a V. Exa, porque existiu a interferência po
lítica e o processo foi tirado de pauta. Houve o empa
te, o Presidente decidiu favoravelmente ao Prefeito,
uma coisa difícil de compreender. Não estou julgando,
não. Mas qualquer um que vê o processo verifica des
vio de dinheiro público, escandaloso. O Tribunal man
dou ele devolver o dinheiro, e depois o absolve. Quer
dizer, aprova as suas contas. Depois, num primeiro
contato com o Ministério Público, senti a dificuldade
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de eles atuarem. Por quê? Porque, afinal de contas, mais o Tribunal e não se ater apenas a esse problema
quem decidiu foi o Presidente do Tribunal. Estou ape- por que passou no seu Estado, um problema localiza-
nas narrando esse fato. São dificuldades que temos ao do e político. É preciso que V. Exa conheça o trabalho
fiscalizar. A começar pelo funcionamento da Câmara. que o Tribunal presta ao País. E, realmente, concitar

Sobre o FUNDEF, concordo, temos de repensar os outros Poderes, as outras entidades e órgãos, a
o sistema. A União tem de ter uma competência con- seguir oexemplo do Tribunal de Contas.
corrente com o Estado para fiscalizar. Há de se alterar O SR. DEPUTADO MAX MAURO - Para encer-
a legislação. É isso q~e :stou propondo a nós, Parla- rar, quero deixar claro, Ministro, que as minhas inda-
mentar~s desta Comlssao, uma vez que teremos a gações têm o objetivo único de aperfeiçoar esse sis-
oportu~ldade de debater o assunto e de repensar tema de controle, que é oneroso. Não me estou refe-
esse sistema de controle. rindo ao Tribunal de Contas no todo mas os escânda-

Quero pe~ir d~sculpas a V. Exa se ~ ofendi de al- los estão aí. V. Exa disse que, no ca~ do TRT, teve im-
guma forma~ na? fOI ess~ o meu propósito. Recon~e- portante atuação, mas acho que o Tribunal pecou no
ço que V.Ex reune ~u~"dades p.ara ocupar esse Im- momento em que deixou de cumprir a Constituição
portante cargo de MInistro do Tnbunal de Contas da _. .
U '- d P 'd t d . t't' - M d Federal ao nao comunicar ao Congresso NaCional asnJao e e resl en e essa InS I U1çao. as a ver a- . .
de é que as escolhas são políticas. Até porque é muito Irregulandades lev~ntadas, para que este pud~sse
difícil os Parlamentares avaliarem os critérios de no- s~star o contrato e Interromper a obra. Acho que ISSO

tórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econõmi- nao ocorreu.
cos, financeiros e de administração. E quando co- O SR. HUMBERTO SOUTO - Ocorreu em
mento que o ideal seria o estágio de Ministro, ou de 1995, Deputado. O Deputado Giovanni Queiroz fez
Conselheiro, ser o último da carreira dos auditores, é uma representação à Procuradoria baseado em infor-
porque eles entram por concurso público, a forma cor- mação do Tribunal.
reta de avaliar esses conhecimentos. Não é no Parla- O SR. DEPUTADO MAX MAURO - Ministro, to-
mento, em qualquer Comissão Técnica da Casa em dos nós, homens públicos, estamos sujeitos à crítica.
que isso será apreciado. Tenho visto que, quando eles E quando a crítica é construtiva, é nosso dever, como
são candidatos, vão ao Senado Federal, e ninguém servidores públicos, acatá-Ia. A crítica que estou fa-
se preocupa com esse tipo de avaliação, até porque é zendo é uma colaboração que trago a esta Comissão,
difícil avaliar isso numa reunião de uma Comissão no intuito, acolhendo a proposta do Deputado Fernan-
com uma pessoa que está sendo indicada para o Tri- do Zuppo, de repensarmos esse sistema de controle.
bunal de Contas da União. É um sistema arcaico, superado, que permite essa in-

A sugestão que fiz foi com o melhor dos propósi- terferência política e que resulta nesse mar de corrup-
tos. Nós Parlamentares temos de enfrentar a situação ção que é hoje o nosso País. São recursos e mais re-
a que estamos assistindo hoje no País: crise moral e cursos saindo para enriquecer alguns, num país che-
ética. Não temos de ter esses pruridos de ofender e io de problemas econômicos, estruturais e sociais.
desagradar A, B e C. Com todo o respeito que tenho Então, essa é minha contribuição. Se ofendi V. Exa,
ao ilustre Presidente do Tribunal de Contas, temos o humildemente, quero-lhe pedir desculpas, até porque
dever, como representantes do povo brasileiro, de somos amigos e admiro V. ExB

ressaltar, com muita clareza e franqueza, essas ques-
tões que merecem ser revistas, se quisermos comba- O SR. HUMBERTO SOUTO - V. Exa não me
ter a corrupção neste País, esta praga que assola to- ofendeu em momento algum. Apenas sou enfático
dos os níveis da administração pública. quando gosto de mostrar a verdade. Acho que V. Ex"

O SR. HUMBERTO SOUTO - V. Ex" me permite está movido por um problema que ocorreu em seu
um aparte, apenas para um esclarecimento? Vamos Estado e sem conhecer a realidade que o Tribunal de
democratizar o debate, para facilitar as coisas. Contas está expondo uma opinião. Todos desejamos

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington reformar, modificar, avançar. Mas por mais que quei-
Dias) - Está democrático o debate. As duas partes ramos, por mais que o Tribunal tenha capacidade de
estão tendo o tempo. resolver todos os problemas, não é o Tribunal de Con-

O SR. HUMBERTO SOUTO - Não pedi uma ré- tas culpado pelo que está acontecendo no Brasil.
plica. Concordo com V. Exa, é preciso fazer alguma Sabe V. Exa muito bem disso.
coisa para se combater isso no País. O Tribunal está O SR. DEPUTADO MAX MAURO - Sr. Presi-
dando essa contribuição. V. Exa precisa freqüentar dente, s6 mais uma interferência.



O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Processo concluído.

O SR. HUMBERTO SOUTO - A Constituição
não faz diferença entre processos. O Tribunal terá de
prestar informações ao Congresso Nacional quando
solicitado por uma Comissão Técnica ou pelo Plenário
da Casa.

Com referência ao Parlamentar, por que se inse
riu isso na Constituição? Isso não está de graça ali.
Tenho seis mandatos, fui Vereador, fui Deputado
Estadual, fui Oeputado Federal por seis mandatos,
passei por todos os cargos nesta Casa, conheço bem
a vida pública e a vida política brasileira, como V. Exa
conhece. Sabemos que o Tribunal não pode ser ins
trumento de questiúnculas políticas regionais nem
municipais. Quando um Vereador ou um Prefeito no
Município tem um problema contra o outro, solicita ao
Tribunal de Contas que envie o processo. Se chegás
semos a esse ponto, o Tribunal não faria outra coisa a
não ser atender questíúnculas políticas, brigas poJfti
cas, tricas políticas entre as facções, que são normais
no regime democrático. Por isso se estabeleceu o mí
nimo necessário para que o Tribunal de Contas preste
essa informação. O que é isso? Éo regime democráti
co, ou seja, tem direito a informações sobre o proces
so uma Comissão Técnica, porque se presume que aí
tem uma votação, que aí os partidos estão presentes,
que ai a vontade do parlamento, pelo menos parcial
mente, está se exercendo. O Tribunal foi mais do que
isso. Constatando que o Parlamentar deve ter acesso
quando há uma solicitação que envolve um problema
nacional, um problema de grande importância, em
que o Parlamentar não está discutindo o problema da
sua paróquia eleitoral, com problemas de briga poHti
ca do seu partido, mesmo sendo um Parlamentar, o
Tribunal tem aceitado. Agora, 'quando o Parlamentar
solicitar, eu peço a S. Exa que aprove na sua Comis
são a solicitação. É uma forma democrática de tratar o
Tribunal.

Cito um exemplo: o Ministro Pedro Malan ia de
por no Senado, e o Senador Eduardo Suplicy me tele
fonou e pediu que eu enviasse o processo do Banco
Central. Isso envolve sigilo bancário, envolve uma sé
rie de problemas. Não se pode remeter um papel, por
que o Tribunal tem o dever de resguardá-lo e não de
remetê-lo. Mas eu disse ao Senador que, em decor-
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington por uma Comissão Técnica ou pelo Plenário da Casa.
Dias) - Para concluir, nobre Deputado, porque temos (art. 71 da Constituição, item 7.)
mais três oradores. O SR. PRESIDENTE. (Deputado Wellíngton

O SR. DEPUTADO MAX MAURO - Certo. Dias) - De processo concluído.
Citei o exemplo de uma prefeitura. Apresentei O SR. HUMBERTO SOUTO - Qualquer proces-

ao Sr. Ministro o problema maior do País. Os escân- so.
dalos estão aí. Em qualquer setor da administração
pública, da União, dos Estados e dos Municípios
está a corrupção, o dinheiro público sendo desviado
com a maior facilidade. Esse sistema de controle
precisa ser revisto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Vamos concluir.

O SR. HUMBERTO SOUTO - Da forma como V.
Exa apresenta está parecendo que o Tribunal de Con
tas é responsável. O TCU não aceita corrupção. Pelo
contrário, ele ajuda a corrigi-Ia. Sr. Deputado, as áre
as políticas são responsáveis e têm de tomar provi
dências com referência a isso. V. Exa tem de concor
dar que o País é dirigido pela maioria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Sr. Ministro, vamos ouvir os outros exposito
res, senão ficaremos num debate sem fim.

Sr. Ministro, sei que é difícil. Também creio que o
papel desse debate é, exatamente, ouvirmos as opi
niões de V. Exa, V. Et' ouvir as nossas e, a partir disso,
quem sabe, construirmos as mudanças necessárias.

Nobre Deputado Max Mauro, vivi uma situação
igual a essa recentemente, quando precisei da infor
mação de um processo concluído. Foi-me dada a op
ção de eu ir ao Tribunal. Não tem cabimento eu irao Tri
bunal para examinar um processo concluído. São situ
ações corno essas que no debate podemos alterar.

Seguindo orientação, ontem, aprovamos o re
querimento do documento. Mas vamos trabalhar para
alterar essa situação. Nâo tem cabimento um Parla
mentar da Câmara dos Deputados ou do Senado Fe
deral não poder ter acesso a informações de um ór
gão que serve para apoiar o trabalho fiscalizador.

Esse também é o meu o pensamento e quero
crer que temos condições de tomar uma providência.

O SR. HUMBERTO SOUTO - Sr. Presidente,
V.Exa está tratando de um caso concreto com referên
cia ao Tribunal de Contas, e eu sou obrigado a expli
car por que isso acontece.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Claro. E terá direito a isso.

O SR. HUMBERTO SOUTO - Pela Constitui
ção, o Tribunal de Contas tem o dever de prestar infor
mações ao Congresso Nacional desde que solicitado



29660 Quarta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2001

rência de todas as circunstâncias, quando se tratar de O SR. DEPUTADO MAX MAURO - Até ama-
uma solicitação do Parlamentar, o Tribunal decidiu nhã, não.
que o Parlamentar terá vistas de todo o processo. O SR. HUMBERTO SOUTO - Tem. V. Exa pode
Para isso o Tribunal mantém uma sala específica para comparecer ao Tribunal, na minha sala, e colocarei o
atender o Parlamentar: a sala do Presidente. O Parla- processo à sua disposição.
mentar solicita ao Tribunal, o Presidente requisita o O SR. DEPUTADO MAX MAURO -Irei lá tratar
processo e o coloca à disposição para exame. com V. Exa de outros assuntos, mas com certeza não

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington será para pedir acesso ao processo.
Dias) - Essa sala tem de ser aqui no Congresso. O O SR. HUMBERTO SOUTO _ Então, um tribu-
Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Congresso. nal que não pode julgar o que é questiúncula e o que

O SR. HUMBERTO SOUTO - Por gentileza, De- não é porque é um tribunal que não obedece à Cons-
putado, não vamos por esse lado. O Tribunal não é um tituição.
órgão auxiliar do Congresso, é um órgão que auxilia.o O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Congresso, não é subordinado a ele. Se o fosse, sen~ Dias) _ Tem a palavra o Deputado Marcos de Jesus.
um órgão político e estaria exatamente fazendo aqUl- Vou fazer um bloco.
lo que V. Exa est~ criticando. Yej~ V. Ex

a
o art. 71. "O O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO _ Sr.

c~ntrole extern~ e d~ .competencl~ do Co~gresso Na- Presidente, peço a palavra pela ordem.
clona', que.sera. ~uxlllado pel~ Tnbu~al... O SR. PRESIDENTE (De utado Wellington

(Não Identificado) - Sera exercido. D' ) V I . P
_ las - amos cone U1r.

~ SR. ~UM.BERT? SOUTO - Ex~tament~. Nao O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO _
é aUXIliado. ' Ser~_exercldo com o auxllJ~ do Tnbunal Estou-me sentindo prejudicado, porque já começou a
de Contas da Unrao, ao qual compete... sessão. Pediria que fosse respeitado o Regimento,

O ~R. DEPUTADO MAX MAURO - Pela ordem, para que, democraticamente, todo mundo pudesse
Sr. PreSidente. . participar, eu tivesse os meus 3 minutos, o expositor

O SR. PRESIDENTE (Deputado WellJngton os seus 3. Já começou a Ordem do Dia e estamos
Dias) - Por favor, vamos concluir. aqui.

O SR. HUMBERTO SOUTO - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
deixe-me explicar. Dias) - Quisemos dar a oportunidade de que tivésse-

Deputado Max Mauro, em nenhum momento eu mos esse debate, porque ele é importante. Tem a pa-
disse que não era vinculado ao Congresso; em ne- lavra o Deputado Marcos de Jesus.
nhum momento eu disse que o Tribunal não presta to- O SR. DEPUTADO MARCOS DE JESUS - Sr.
das as informações com prioridade ao Congresso Na- Presidente, Sr. Ministro Presidente do Tribunal de
cional; em nenhum momento eu disse que. o ~ribunal Contas, quero cumprimentá-lo pelo trabalho que vem
não está disposto a realizar todas as audltonas que fazendo. Vou ser rápido e breve para dar oportunida-
forem solicitadas pelo Congresso, e não por Parla- de aos meus companheiros. Gostaria de saber o que
mentar, solicitadas pelo Congresso Nacional, porque o Tribunal de Contas tem feito para resolver essa pro-
o Tribunal não pode ficar, em no~~ de auxiliar. o. Con- blemática a que o senhor se refere da quantidade ab-
gresso, a serviço de assuntos pOlrtlCOS paroquiais dos surda de auditorias que lhe são pedidas. Isso é uma
Srs. Parlamentares. Não pode, sob pena de perder a coisa muito grave, porque provavelmente deve ficar
independência. processo sem dar andamento e com muita dificulda-

O SR. DEPUTADO MAX MAURO - Então, com de. Solidário ao meu companheiro, não vou estender
isso, quero manter minha posição divergente da de V. mais esse assunto. Há um caso parecido com esse
Exa de que não pode também o Tribunal estar julgan- em Pernambuco, mais precisamente na Prefeitura?e
do o que é questiúncula, o que não é. No meu caso, Abreu e Lima. Várias irregularidades, um verdadeiro
era um processo de averiguação de uma situação da absurdo. Como a maioria dos Vereadores não tem co-
SUDENE, para ficar claro para os demais Parlamen- nhecimento de coisa nenhuma, o Prefeito consegue
tares que tenham analisado. Vamos ter uma audiên- manipular todo mundo. E o que tem, se coloca algum
cia sobre esse tema amanhã, inclusive, e não terei requerimento, ele é derrubado. Quero falar sobre isso
acesso ao pr.ocesso até lá. pessoalmente com V. Exa E me preocupa essa situa-

O SR. HUMBERTO SOUTO - Terá. V. Ex" tem o ção de o Tribunal de Contas não estar bem preparado
acesso. quando se diz respeito à quantidade de material hu-



O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Tem a palavra o Deputado Gilmar Machado. .

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Mui
to obrigado, Sr. Presidente. Sou o próximo inscrito lá
no plenário, e vou ter que fazer uma pergunta rapida
mente. Sr. Ministro, quero em primeiro lugar agrade
cer o acompanhamento que o Tribunal tem feito - e
acho que é importante - na área da educação, que é
minha área prioritária de atuação, em que tenho tra
balhado. Mas conclufmos nosso relatório da Subco
missão, fizemos um documento oficial e formal ao Tri
bunal pedindo auditorias em 350 Municípios, e o Tri
bunal me mandou uma resposta de que abriu só em
10, e aprovado pela Comissão de Educação inteira,
um documento mandado pelo atual Presidente Walfri
do Mares Guia, mineiro também, solicitando ao Tribu
nal que fizesse isso já com a documentação. Inclusi
ve, para facilitar o trabalho do Tribunal já mandamos
até notas fiscais dos Municípios com esse problema.
Gostaria de saber qual é o problema que está aconte
cendo no Tribunal de Contas. Quando nós o procura
mos pessoalmente, quando V. Ex" ainda nem era Pre
sidente, pedindo que fosse feita uma auditoria, disse
ram que isso era vago, que mandássemos a relação.
Mandei Estado por Estado, Município por Município,
documentos e pedi a instalação. E foi feita só em 10
Municípios até agora. Tanto faz, a regularidade pode
ser no grande ou no pequeno, mas foi aberta em 10
Municfpios pequenos de alguns Estados. Nas cida
des grandes que pedimos, como Fortaleza e Rio de
Janeiro, essas não entram. Queria saber qual o crité
rio que o Tribunal está utilizando. Por que nos 10 Mu
nicípios pequenos foi aberta imediatamente, mas de
cidades grandes, não? Qual o problema? Gostaria de
saber, porque foi um pedido formal da Comissão com
o relatório entregue ao Tribunal de Contas, e até ago
ra não recebemos resposta.

Finalmente, com relação ao FUNDEF, há uma
coisa que tem nos preocupado. Ontem, inclusive, pro
curamos o Ministro Martus. A Lei do FUNDEF diz que
o Prefeito tem que gastar 60% com o salário de pro
fessor, senão ele pode ser processado. E a Lei de
Responsabilidade Fiscal diz que ele tem que gastar
no máximo 54% com pessoal no Poder Executivo,
porque 60% é a Lei Rita Camata, mas entram o Judi
ciário e o Legislativo e absorvem os outros 6%.
Alguns Prefeitos me procuraram e perguntaram o se
guinte: "Vou responder processo por qual lei? Tenho
dinheiro para pagar os 60% para o professor, mas se
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mano e de equipamentos tecnológicos para darconta eu pagar os 60%, vou estourar os 54%. Então, ou vou
da situação. O que tem sido feito? O que tem sido soli- responder processo peja Lei de Responsabilidade
citado nesse ano? Fiscal ou não pago os professores, passo por cima da

Lei do FUNDEF e vou responder processo pela Lei do
FUNDEF. O que é melhor para mim? Por qual é me
lhor eu responder processo? Porque de um jeito ou do
outro eu vou responder, porque uma lei está-se so
brepondo à outra." Então, qual é a orientação que o
Tribunal tem dado para esses Prefeitos?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Muito bem. O Deputado Mário Assad Júnior
está ausente, o Deputado João se retirou, o Deputado
João Magno também. Tem a palavra o Deputado Ma
noel Salviano.

O SR. HUMBERTO SOUTO - O Deputado Ma
noel Salviano permitiria que eu respondesse, porque
o Deputado tem que sair?

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Bem rapidamente.

O SR. HUMBERTO SOUTO - Com referência
às auditorias em 310 Municípios, confesso ao nobre
Deputado que não tenho conhecimento desse reque
rimento específico com o nome dos Municípios e para
realizar auditoria nos 310 Municípios.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Eu
lhe mando o protocolo da Comissão de Educação
que o Tribunal recebeu.

O SR. HUMBERTO SOUTO - Não tenho esse
documento em mãos. O Tribunal recebeu um relatório
preliminar da Comissão de Educação, em que tece
uma série de comentários, mas não disse que foi

, aprovada na Comissão uma solicitação de 310 audi
torias. Até porque V. Exa há de convir que realizar 31 O
auditorias no FUNDEF de uma hora para outra, no
Brasil inteiro, não é possível. O que acontece é que o
Tribunal tem um programa de auditoria semestral, e o
Tribunal escolhe determinados pontos, como esco
lheu o TRT naquela época, para fazer auditoria. Em
atenção a V. Ex", o Tribunal, nesse programa, que não
dá 300 auditorias, é capaz de dar na sua totalidade,
partidos do próprio Tribunal, umas 300 auditorias, in
cluiu 10 auditorias daquelas que V. Ex" teria sugerido.
Mas prometo a V. Ex" que tomarei imediatamente pro
vidências no sentido de saber, se houver uma solicita
ção aprovada pela Comissão para realização em 310
Municípios diferentes, de 310 auditorias no FUNDEF,
o Tribunal as fará. Agora, o Tribunal não pode dizer a
V. Ex" se vai fazer imediatamente. A menos que eu de
ixe de atender o Tribunal com referência às obras ina·
cabadas, que eu deixe de atender o Congresso nas
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obras inacabadas, que eu deixe de atender o Con- Sr. Ministro, quando um Município presta conta
gresso nas outras tantas auditorias que foram aprova- dos recursos investidos e a contrapartida provavel-
das nas outras Comissões, do Senado e da Câmara, mente é julgada e aprovada pelo Tribunal de Contas
e que eu deixe de atender à Comissão de Orçamento do Município, é competência do Tribunal de Contas
Mista, que é Senado e Câmara, e 320 auditorias que da União analisar a questão?
estão sendo feitas agora. O Tribunal vai atender V. Exa O SR. HUMBERTO SOUTO - Esse assunto tem
na medida do possível, é claro, mas atenderá V. Exa . merecido constantes debates. V. Exatem razão sobre a
se todas elas forem em Municípios que receberem re- lógica. Se o Município prestou contas e o Tribunal de
passes da União para o FUNDEF. Se receberam, o Contas do Município as aprovou, não haveria necessi-
Tribunal vai fazer, V. Exa esteja consciente. Agora, vou dade de o Tribunal de Contas da União examinar a
examinar o requerimento que foi para o Tribunal e co- questão. Todavia, como o contrato realizado com ór-
munico a V. Exa gãos do Governo Federal abrange o valor total do con-

Com referência aos Prefeitos, infelizmente, não vênio, incorpora o valor repassado pelo Governo Fede-
tenho como informar a V. Exa neste momento qual a ral, o Tribunal de Contas da União tem examinado, na
providência que devem tomar. O que posso informar é sua totalidade. Mas se o Município, que já prestou con-
que o Tribunal de Contas da União, por esta razão, tas aos Tribunais de Contas do Município e do Estado,
por uma série de fatos, de pequenas contradições, o fizer essa comprovação junto ao Tribunal de Contas da
Tribunal ainda não definiu todos os aspectos sobre a União, tenho impressão de que o Tribunal de Contas
Lei de Responsabilidade Fiscal, porque cada vez que nesses casos sempre leva em consideração.
o Tribunal lê, encontra mais uma incumbência. Essa O SR. DEPUTADO MANOEL SALVIANO - O
não é .~ma incumbênci~ dire!a do Tribunal de Contas Tribunal de Contas da União está abarrotado de pro-
da Unlao. Por essa razao, nao posso responder a V. cessos que tratam de órgãos extintos que perderam
E~a, como V. Exa não.soube re:ponder aos seus Pre- os documentos, prestação de contas de dez, quinze
feitos. Eu, como Pres.ldent.e, nao tenho como respon- anos. Hoje o TCU está procurando os Municípios e os
d~r a essa pe~gunta Imedla!amente, mas pos~o exa- Estados e eles não têm como comprovar. Esse é as-
minar a questao e responde-Ia noutra oportumdade., sunto importante, porque os colegas Parlamentares

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - E estão constantemente pedindo ao Tribunal de Contas
um desrespeito. Para mim, a emenda maior é a de n° da União que realize auditoria nos Municípios. Se
14, que diz respeito à responsabilidade fiscal. houver um excesso de auditorias, o Tribunal de Con-

O SR. HUMBERTO SOUTO - Que foi cometido tas da União não terá condições de atender as reivin-
pelo Congresso Nacional. dicações dos Srs, Parlamentares. Quero ouvir a opi-

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Ago- nião de V. Exa sobre o assunto.
ra é que estamos sentindo os efeitos da Lei de Res- O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
ponsabilidade Fiscal. Dias) - Seria interessante os Srs. Parlamentares con-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington cluírem as perguntas para o Ministro responder em
Dias) - Ouviremos agora o Deputado Manoel Salvi- seguida.
ano. O SR. HUMBERTO SOUTO - Respondendo a

O 5R. DEPUTADO MANOEL SALVIANO - Sr. V. Exa, aproveito para responder à pergunta formula-
Ministro, parabenizo V. Exa O Tribunal de Contas da da pelo Deputado Marcos de Jesus, que quer saber
União é um órgão excessivamente rigoroso nas suas como o Tribunal dará conta dessa quantidade de au-
investigações. Tanto é que serve de parâmetro hoje ditorias. O Tribunal está racionalizando seu trabalho.
para tudo que o País está pesquisando. Essa idéia de procurando avaliar as auditorias mais importantes,
acabar com os Tribunais de Contas dos Municípios com um maior resultado global para o País. Na medi-
não é muito racional. O Tribunal Superior de Justiça e da do possível, o Tribunal atenderá as solicitações,
o Supremo Tribunal Federal são compostos de políti- com exceção daquelas feitas pelo Congresso Nacio-
coso Então, não vejo razão para que o Tribunal de nal, que são prioridade. É claro que há um limite de
Contas da União não possa ser composto por políti- capacidade de trabalho dos funcionários para atender
COSo A classe política merece a mesma configuração a toda a demanda. Exatamente por causa da respei-
e o mesmo respeito que as demais. Não é por ser ou tabilidade, da credibilidade e da imagem que o Tribu-
não político que não se possa exercer o cargo de Mi- nal granjeou ao longo desses cem anos, hoje é o ór-
nistro do Tribunal de Contas da União ou de Presiden- gão mais solicitado do País para opinar sobre diver-
te do Tribunal Superior de Justiça. sos assuntos. Os professores das universidades têm



O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Agradecemos por essa explanação e por este
debate que, com certeza, irá contribuir, sem sombra
de dúvidas, não só para o trabalho permanente desta
Comissão, mas também porque temos interesse em
ajudar a divulgar este papel importante do Tribunal de
Contas da União.
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as decisões do Tribunal como fonte de direito admi- área, graças ao próprio despertar da sociedade, hoje
nistrativo, o Ministério Público espera a decisão do há uma consciência muito maior dos direitos e dos de-
Tribunal para decidir sobre várias matérias. Por exem- veres do cidadão brasileiro. Eo exercício de cidadania
pIo, ontem, recebemos do Ministério do Trabalho a hoje no País é muito maior do que antes. Não sei
conclusão do processo do FAT para que o Tribunal de quando houve mais ou menos corrupção, mas posso
Contas da União debruce-se sobre ele. Ouvi hoje a in- informar que hoje o exercício da cidadania brasileira é
formação de que o Ministério Público vai aguardar a muito mais efetivo e transparente.
apreciação do processo do FAT pelo Tribunal de Con- O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
tas da União para agir. Passo às vezes dei minutos Dias) - Muito bem. Quero concordar com V. E)('l e cre-
assinando documentos remetendo ao Ministério PÚ- ia que estamos vivendo, após um regime fechado, um
blico processos em andamento, e não apenas os en- momento de aprendizado da própria sociedade. Acho
cerrados. É claro que com essa enorme demanda o que cabe à nossa geração exatamente encontrar as
Tribunal terá de utilizar um sistema de racionalização: condições deste caminho.
p~orizar a~ auditorias mais imr:>ürtantes. O Tribunal . Agradeço a presença ao Exmo. Sr. Ministro
nao deveria perder tempo analisando processos de Humberto Souto Presidente do TCU.
pequenos Municípios que tramitam há dez, vinte '
anos. Só que a lei exige que isso seja feito. Mas esta- Antes de encerrar os trat:alho~, quero c?nvocar
mos forçando um pouco a situação com um projeto de os Parl~mentares para aman~a, a fIm de realizarmos
racionalização. Temos a impressão de que nesse pro- a sessao que aprovamos aquI.
cesso de modernização do Tribunal atingiremos esse O SR. HUMBERTO SOUTO - Peço a palavra
objetivo: atender prioritariamente o Congresso Nacio- para levantar uma questão de ordem, Sr. Presidente?
nal, em seguida, os projetos mais importantes, com O SR. PRESIDENTE (Deputado WelJington
maior volume de recursos federais utilizados, para Dias) - Pois não, Sr. Ministro.
que o Tribunal, em termos de valores orçamentários, O SR HUMBERTO SOUTO - O convidado não
atenda o máximo possível do orçamento. Às vezes o tem direito·a se despedir do plenário?
Tribunal realiza 20 auditorias, mas atinge 98% do or- .
çamento. Às vezes atinge apenas 2%, processos pe- . O SR. PR~SIDENTE (D~putado Welhngton
quenos de Municípios longínquos que o Tribunal não Dias) - Com o maior prazer, ouvimos V. Ex"
deixa de apurar. Veja V. E)('l, quase todos os hospitais O SR. HUMBERTO SOUTO - Eu gostaria de
brasileiros têm convênio com o SUS, e o Tribunal tem agradecer os Srs. Parlamentares e pedir desculpas
de fiscalizar. Antigamente o Tribunal não fiscalizava se, por acaso, tiver me excedido no entusiasmo de
os hospitais porque eram considerados pessoas jurí- mostrar as entranhas do Tribunal de Contas para ex-
dicas. Agora a Emenda Constitucional n° 19 diz que o por ao CongresSo Nacional a belíssima obra que está
Tribunal poderá fiscalizar inclusive as entidades priva- realizando aquele órgão.
das e jurídicas, desde que manuseiem, recebam re- Por essa razão, às vezes me entusiasmo, es-
cursos públicos federais. A partir daí, o Tribunal terá queço-me de que tenho mais de 60 anos e retorno
de fiscalizar todos esses convênios do SUS. Hoje são aos arroubos dos meus 20 anos de idade. Mas me en-
realizadas cerca de 500 auditorias em hospitais por tusiasmo com as coisas boas deste País, defendo
denúncia de Parlamentares, Vereadores, Prefeitos, esta instituição e posso testemunhar que o Tribunal
Governadores. Quando se fala no Tribunal de Contas de Contas da União presta o mais relevante serviço e
da União, não podemos pensar que ele está exami- dá o melhor exemplo de moralidade públicà a este
nando apenas aquele processo, porque ele examina País.

n:'i1h~res de.proc.essos diariamente.. gra9as à compe- Portanto, peço renovadas desculpas aos Srs.
tencla e ao Idealismo de seus funcionános. Parlamentares pela minha ênfase e pelo meu entusi-

O SR. DEPUTADO MANOEL SALVIANO - As asmo.
irregularidades dos recursos federais aconteceram
com maior freqüência antes ou depois do Governo de
Fernando Henrique Cardoso?

O SR. HUMBERTO SOUTO - Não possuo essa
informação, mas posso dizer que o Brasil como um
todo e à sociedade, graças à imprensa investigativa e
ao Congresso Nacional, que tem atuado muito nessa



TERMO DE REUNIÃO

Aos treze dias do mêsde junho de dois mil e um,
deixou de ser realizada a Reunião Ordinária Delibera
tiva, no Plenário 9, Anexo li, da Câmara dos Deputa
dos. A lista de presença registrou o comparecimento
dos seguintes Deputados: Wellington Dias, Presiden
te; Max Mauro e Mauro Benevides, titulares; João
Almeida Márcio Matos e Antônio do Valle, suplentes.
E, para constar, eu Maria Helena Pinheiro Monteiro,
secretária, lavrei e assinei, o presente Termo que vai
à publicação.

Ata da décima quarta reunião ordinária, rea
lizada em 19 de junho de 2001

Às quatorze horas e trinta e dois minutos do dia
dezenove de junho de dois mil e um, reuniu-se a Co
missão de Fiscalização Financeira e Controle, no Ple
nário n° 9 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, com
a presença dos Deputados Wellington Dias, Presi
dente; Manoel Salviano, Max Mauro, Luiz Fernando,
João Magno, Waldomiro Barancelli Fioravante e Iberê
Ferreira, titulares; Márcio Matos, Zenaldo Coutinho,
Mário Assad Júnior, Antônio do Valle, Márcio Reinal
do Moreira e Regis Cavalcante, suplentes; e do Depu
tado Danilo de Castro - PSDB/MG, como não-mem
bro. Deixaram de registrar suas presenças os Deputa
dos Dr. Heleno, Rommel Feijó, Affonso Camargo,
Expedito Junior, João Caldas, Wigberto Tartuce, Fer
nando Diniz, João Magalhães, Wagner Rossi, Marcos
de Jesus e Fernando Zuppo. Justificou sua ausência
o Deputado João Grandão. ABERTURA: O Presiden
te declarou aberta a reunião ordinária de audiência
pública, destinada a debater "a atuação da Advoca
cia-GeraI da União na Defesa do Patrimônio Público",
com a presença do Ministro Gilmar Ferreira Mendes,
Advogado-Geral da União. O Presidente convidou o
senhor Ministro Gilmar Ferreira Mendes, para compor
a mesa e comunicou ao convidado que ele teria o pra
zo de quarenta minutos para fazer sua exposição e
aos D,eputados que disporiam de três minutos cada,
para interpelar o convidado. O Presidente agradeceu
ao senhor Ministro o atendimento ao convite da Co
missão e concedeu-lhe a palavra. O Ministro iniciou
sua exposíção falando sobre as funções da Advoca-
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Como havia informado esta Presidência, ama- cia-Geral da União, que representa a União, judicial e
nhã, às 9h, no Plenário n° 8, realizaremos, nesta Co- extrajudicialmente, cabendo-lhe as atividades de con-
missão de Fiscalização Financeira e Controle uma au- sultoria e assessoramento jurldico do Poder Executi-
diência pública sobre a SUDENE e a SUDAM, em con- vo. Citou vários desafios que precisam ser superados
junto com a Comissão de Desenvolvimento Urbano e para que a Advocacia-Geral da União possa cumprir
Interior, a Comissão da Amazônia e Desenvolvimento melhor suas responsabilidades, tais como: a maior in-
Regional e a Comissão de Finanças e Tributação. tegração das áreas contenciosa e consultiva das uni-

Está encerrada a reunião. dades regionais e seccionais em todo o País; a atua
ção em primeira instância e nos Tribunais Superiores;
a estabilidade orçamentária, com a consolidação da
Advocacia-Geral por meio de investimentos na área
de informática, na implantação do Sistema de Acom
panhamento de Processos - SICAU, na definição e
qualificação de quadro próprio de funcionários, no
plano de reforma institucional e na ampliação e atuali
zação do acervo das bibliotecas. O expositor comen
tou que a Advocacia-Geral da União impugnou bi
lhões em precatórios superfaturados, e que isso foi
posslvel devido à revisão da legislação obsoleta, ori
unda do perlodo inflacionário, que propiciava conde
nações desproporcionais. Citou como exemplo os ju
ros compensatórios e moratórios que, somados ao
longo dos anos, produziram valores milionários. O Mi
nistro pediu o apoio dos parlamentares para a vota
ção do projeto de lei que tramita no Congresso Nacio
nal e altera dispositivo do Código Penal, aumentando
as penas de crimes de perrcia falsa e falso testemu
nho de contadores. O expositor encerrou falando que
o fim do estelionato pela via judicial não é tarefa só da
Advocacia-Geral da União ou do Poder Executivo,
mas seria preciso contar com a ativa participação tan
to do Poder Judiciário como do Legislativo. O Presi
dente agradeceu ao senhor Gilmar Ferreira Mendes
pela sua exposição e a seguir passou a palavra ao
Deputado Márcio Reinaldo Moreira, autor do requeri
mento para formular questões ao senhor Ministro.
Participaram também do debate os senhores Deputa
dos Márcio Matos e Max Mauro. O Presidente agrade
ceu a presença do senhor Ministro Gilmar Ferreira
Mendes. ENCERRAMENTO: Nada a mais havendo a
tratar, às quinze horas e cinqüenta e oito minutos, o
Presidente encerrou os trabalhos, tendo antes, con
vocado reunião de audiência pública para debater "a
adoção de medidas e aperfeiçoamento da legislação
para a garantia do Controle e Fiscalização da Imple
mentação do FUNDEP', com a presença dos senho
res Ulysses Cidade Semeghini - Diretor do FUNDEF;
representante do Conselho de Secretários Estaduais
de Educação - CONSED; Professor Francisco das
Chagas Fernandes - representante da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE;
representantes do Tribunal de Contas da União e do
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Ministério Público Federal, amanhã, dia vinte de ju- nhecidas causas do setor aéreo. Todas elas somando
nho, quarta-feira, às nove horas, no plenário 9. E para' bilhões de reais.
constar, eu, Maria Helena Pinheiro Monteiro Secretá- Para que os senhores tenham idéia, no caso do
ria, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida, discuti- FGTS, estimava-se que teríamos condenação por
da e aprovada, será assinada pelo Presidente, Depu- conta da jurisprudência já consolidada do STJ, que
tado Wellington Dias e publicada no Diário da Câma- montaria a algo em torno de 120 bilhões de reais. Era
ra dos Deputados. a expectativa. As companhias aéreas somavam mais

O SR. PRESIDENTE (Deputado WeJlington 20 bilhões de re~is. O setor sucro~lcooleiro talvez,
Dias) - Declaro aberta a reunião ordinária de audiên- com su~s ~retensoe~, chegasse mais a algo em torno
cia pública destinada a debater a atuação da Advoca- de 3~ bllhoes de rea~s. Tratava-.se de esqueletos ex-
cia-Geral da União na defesa do patrimônio público, pre.sslvos. Com relaça_o à mat.éna do set?r sucroalco-
com a presença do Sr. Ministro Gilmar Ferreira Men- oleiro, u~a condenaçao do Tnbunal Regional Federal
des Advogado-Geral da União, que já se encontra à de Brasília favorecendo a Coopersucar monta a 4,5
me~. bilhões de reais.

Comunico aos membros desta Comissão que o . A. ~i~or, tudo isso as~ustava, e tínhamos tam-
Exmo Sr. Ministro Gilmar Ferreira Mendes terá o prazo bem deflclts graves na.s .vánas áreas.
de quarenta minutos para a exposição, prorrogáveis Cab: à ~G.U. a atlvld~~e de defe~d?r, faz_er a.re-
por mais vinte. presentaçao JudiCial da Umao, na admlnlstraçao dJre-

... ta e supervisionar a advocacia na administração indi-
.Os Srs. Deputad~s tnscr~os para Interpelar o reta, especialmente nas autarquias e fundações. Por-

convidado pod~r~o faze-lo estritam?nte. sobre o as- tanto o número é bastante expressivo.
sunto da exposlçao, pelo prazo de tres minutos, tendo ' . . _. _
o interpelado igual tempo para responder, facuhadas a . Além da admlnlstraçao direta, t.emos 171 órg~os
réplica e a tréplica pelo mesmo prazo, não sendo per- vinculados, cha~ados de autarqUias e fundaçoeas.
mitído ao orador interpelar qualquer dos presentes. Em ter~o~ .de ~umero ?e proce.ss~s, para q~e V. Ex s

. " ., . tenham Idela, e o seguinte: 2 mllhoes e 93 mil proces-
Inlclalr:nente, sau.do o Sr: I?~p~tado Marcl~ Rel- sos desses órgãos vinculados. Apenas o INSS tem

n~l~o Mor~lra pela b~llhante iniCiativa do convite ao cerca de 1 milhão, 850 mil processos, sendo cerca de
MInistro Gllmar Ferreira Mendes. 1 milhão e 100 deles no pólo passivo. Os casos de

Devo dizer que esta Comissão tem buscado discussão de benefícios são 800 mil no pólo ativo, em
exatamente ouvir os vários setores e as autoridades geral execução fiscal. Fora a Fazenda Nacional, que
que têm a difícil missão de proteger, de acompa- " tem cerca de 4 milhões de processos de natureza fis-
nhar não só a aplicação dos recursos, mas também cal, sendo que 85% são execuções fiscais mesmo, no
o patrimônio. pólo ativo, portanto. Temos ainda na AGU, diretamen-

Com certeza, é motivo de alegria para esta Co- te, cerca de 1 milhão de processos.
missão receber o Ministro Gilmar Ferreira Mendes. Para atender a essa demanda, temos um con-

Passo a palavra a S. Ex" para a apresentação. tingente na Advocacia-Geral da União, na administra-
, ção direta, de 591 advogados e, na administração in-

. O SR. GILMAR FERREIRA ~EN~ES - Sr. Pre- direta, especialmente autarquias e fundações, de 2
s/dente, S~as. e S~s. Deputados, fOI com Imenso prazer mil, 786 procuradores federais, além de 858 procura-
que. recebi o convI!: para falar sobr~ o papel~ A?vo- dores da Fazenda. É fácil ver que a relação proces-
cacla-Geral da UnJao na defesa do Interesse publico. so/procurador é desproporcional. Todavia, não se su-

Quando assumi a AGU em fins de janeiro de pera a relação deficitária apenas com aumento do nú-
2000, há um ano e meio, havia um quadro de expecta- mero de procuradores. E devo fazer justiça a meu an-
tiva negativo não em torno da atuação da instituição, tecessor, de quem tive a felicidade de receber cerca
mas dos resultados que, eventualmente, o Governo de 350 advogados da União, recém-concursados
poderia colher no Judiciário. A impressão que se tinha àquela época, que vieram somar esforços e que, de
é que se estava a nomear um autêntico gerente de fato, permitiram à AGU dar um salto quantitativo e
cemitério, tanto eram os esqueletos de que se falava qualitativo.

à época. Naquele momento, por conta das informações
Apenas para que possamos rememorar, já tf- de que dispunha, tive preocupação especialmente

nhamos a ameaça do Fundo de Garantia do Tempo com a qualidade da advocacia que se desenvolvia
de Serviço, as ações do setor sucroalcooleiro, as co- nas autarquias e fundações. Algumas correições que
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existiam na AGU indicavam distorções graves nas au- imóvel em Miami e de alguns depósitos existentes na
tarquias e fundações. Verificamos também que, na- Suíça.
quele momento, em face de déficits, não estávamos No que diz respeito a iniciativas de reforço insti-
cumprindo a nossa missão constitucional de fazer a tucional, devo também mencionar a criação do Cen-
supervisão da advocacia. Até em tom um tanto quan- tro de Estudos Vitor Nunes Leal, que tem como obje-
to de brincadeira, sempre digo que a supervisão que tivo melhorar o preparo do nosso pessoal, que está
conseguíamos até aquele momento do trabalho da desàfiado por uma advocacia cada vez mais sofisti-
advocacia das autarquias e fundações era espiritual, cada e que, muitas vezes, arrosta não só o preparo
quase que no sentido literal do termo, porque, quando técnico de segmentos importantes da advocacia pri-
íamos tratar do tema, a questão já se encerrara, já vada, mas também um tipo de prática que tenho cha-
não havia muito mais o que fazer. mado, talvez com alguma sutileza, do estelionato

Detectamos problemas sérios nessas várias pela via judicial.
áreas e criamos desde logo uma série de medidas, ~ preciso confessar com certo constrangimento:
que tinham como escopo reverter o quadro. não se chega a esse número expressivo em termos

A primeira medida tomada, talvez a mais impor- de megaindenizações sem uma distorção brutal na
tante, foi a absorção pela própria Advocacia-Geral da perícia e nos próprios cálculos. E aposta-se, muitas
União da representação judicial de cerca de 95 autar- vezes, na falta de destreza ou na leniência ou, eventu-
quias e fundações, especialmente escolas técnicas, almente, na desídia do outro lado. Só que o outro lado
algumas universidades e também alguns órgãos que é o Poder Público.
revelavam problemas específicos, incl~sive ou espe- E esta é a preocupação que tenho tentado levar
cialmente o DNER. Isso o~orreu em abril de 2000. Na- não só aos meus colegas da Advocacia-Geral da
quele mome~to, consegUlm?s.aprovar a recomenda- União, mas, inclusive, aos juízes e a toda a sociedade.
ção - o Pr~sld~nte da Repub~lca aprovou-a:. de ab- Qual é a mensagem? É a de que, de fato; não existe
sorver no ~~bIt? ?a Advocacla-~eral da Un~ao a re- um ente antropomórfico, a União, que, eventualmen-
present~ça.~ JU~lclal das autarqUIas e fundaçoes, Mu- te, produz dinheiro. De fato, o que existe num Estado
dança slgmflcatlva, de Direito Democrático é uma sociedade que tem o

Ao mesmo tempo, criou-se a C?o~denadoria Estado apenas como repassador de recursos. Qual-
dos Órgãos Vinculad~s. Passava a eXistir na AGU, quer condenação que se imponha ao Est~do na ver-
na estrutura do gablnet~ do Advogado-Geral da dade é imposta a essa sociedade. É precIso que te-
União, uma coordenadona para colocar o foco na nhamos a visão do fenômeno, sob pena de festejar-
atuação dos órgãos vinculados: procuradorias, au- mos de maneira indevida derrotas da União, imagí-
tarquias e fundações. Talvez tenha sido a medida de nando que a derrota é de eventual governante ou que
maior repercussão. existe esse ente que produz recursos do nada.

Para que depois os senhores avaliem, ~ ?Iaro Infelizmente, a cultura inflacionária de anos
que muitas medidas foram tomadas, e, _no cotidiano, ainda recentes permitiu que essa ideologia circulas-
elas prosseguem, mas, numa condenaç~o que quase se entre nós e que até juIzes, magistrados, membros
não havia sido contestad~ pel~ DNER, J~ na fase de do Ministério Público embarcassem nessa toada
cálculos, fizemos uma série de Impugnaçoes: C:>m re- equivocada.
lação a um precatório que montava a 390 mllhoes de .._
reais, conseguimos mostrar que a conta não poderia A ri.gor, temos que fazer, inclUSIVe, a re_versao
ultrapassar cerca de 73 milhões de reais. Vejam, por- desse prisma cultura!, mostrar que C?ndenaçoes ~x-

d'f pressivas serão ou nao de responsabilidade da Unrao
tanto, a I erença.. .. em termos formais. Na verdade, as condenações re-

Na mesma linha de esforços e de ~eforço InStltU- percutirão sobre o patrimônio de toda a sociedade.
cional, criou-se ta~bém ~ Co.ord~nadona de Cálculos Talvez o enfoque nos ajude a compreender todo o
e Perrcias, consolidando Institucionalmente setor que . d
já existia na AGU desde 1995 e que vinha tendo resul- qua ro: ~. . .. .
tados expressivos - como demonstrarei em bre~e _-o AIn~a no amblto do reforço Instltuc~onal, cna-
além da Coordenadoria de Ações de Recomposlçao mos o Nucleo de Acompanhamen~o de Felt~s no Su-
do Patrimônio da União, que teve atuação expressiva, premo Tribu~al Fe<!eral, que tem tido atuaçao funda-
inclusive no episódio do TRT de São Paulo, atuando mental na onentaçao e no acompa~~amento das c~u-

seja no Brasil, seja no exterior, conseguindo o bloque- sas. no. S~F, .preparando mem?r~aIS, sus~entaçoes

io de bens do Juiz Nicolau e também o bloqueio de oraIS, distribuindo peças aos MInistros, Criando um
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tipo de acompanhamento digno da própria advocacia quicas em cada um desses órgãos ou em cada uma '
privada. dessas entidades.

Acredito, sem medo de errar, que temos hoje Criamos a carreira de procurador federal proce-
uma advocacia de Estado de boa qualidade no plano dendo à transformação dos cargos do~ procuradores
federal. Mas posso dizer com absoluta tranqüilidade autárquicos. Encerramos com isso o vezo que era a
que, em termos de Supremo Tribunal Federal, temos vinculação corporativa de um dado procurador a uma
a melhor advocacia que lá atua, comparada, inclusi- dada autarquia. Isso tinha suas vantagens, mas mui-
ve, com todos os escritórios de advocacia. A equipe tas desvantagens. Primeiro, um tipo de especializa-
que dirigimos na Advocacia da União e que atua no ção às vezes falso. E havia várias distorções que
Supremo tribunal Federal, composta fundamental- constatamos.
mente por advogados da União e por um grupo de A viliculação de procurador a uma dada aUlar-
alunos egressos do mestrado na UnB, sem dúvida é quia permitia que houvesse a relação absurda procu-
um corpo de elite, que tem produzido resultado ex- rador/processo. Naquele momento inicial, chegamos
pressivo em termos de ganhos naquele tribunal. a constatar a existência de um procurador para cuidar

Hoje praticamos uma advocacia de Estado que de. quatro, cinco.ou nove processos em d~da aUlar-
se equipara às melhores advocacias privadas, inclusi- qUl~. Em outra, tmhamos um procurador CUidando de
ve com presença flsica e espiritual marcante naquela 2 mil e 500 processos.
corte. Não há casos importantes no Supremo Tribunal Ao criar o cargo de procurador federal, deixou de
Federal em que o advogado de lá não compareça, existir o pr~curadorda autarquia ~NER, ou procurador
não distribua memorial- e isso pessoalmente - e não da autarqUIa SUDAM, da autarquia INSS. Passou a ser
faça sustentação oral. Isso tem repercussão, acredito, um procurador federal lotado na autarquia a, b ou c,
não apenas no âmbito do Tribunal, e o objeto é mos- suscetível eventualmente de remanejamento. Passa-
trar a todos os colegas que atuam do Oiapoque ao mos a estabelecer a relação procurador/processo.
Chuí que esta deve ser a advocacia de Estado: mos- Essa foi uma mudança significativa, que trouxe
trar que somente assim se faz a adequada defesa do resultados espetaculares para a racionalização do
interesse público e do patrimônio público. trabalho. Apenas para que os senhores tenham idéia,

Já tive oportunidade de salientar o papel bri- de~tro de.ss~ ~p~o, 362 procuradores foram redistri-
Ihante desempenhado pela Coordenadoria dos bUldos. Significa dl~er que procur~dores que estav~~
Órgãos Vinculados, criada em março de 2000 e que lotados em d~termlnadas autarqUIas em que se verlfl-
supervisiona e orienta a atuação dos 71 órgãos jurfdi- co~ que hav~a ~~cesso passaram pa~a outras autar-
cos das instituições autárquicas e fundacionais. Te- qUlas. Isso sIgmflca. talvez quase o n~me~o de advo-
mos cerca de 2 milhões de processos e 2 mil 786 pro- gados que consegUImos absorver no amblto da Advo-
curadores. I cacia-Geral da União mediante concurso - veja que

. . ., isso é extremamente expressivo - e sem custo algum,
Alem diSSO, com~ ta.m~é~m Já re~s~'ter.' a A~U porque já havia o custo vegetativo natural. Portanto,

representa 95 dessas Instltulçoes em JUIZO, inclUSive só fizemos a realocação de mão-de-obra com grande
a Sudam, o DNER, a Funasa e outras instituições que proveito '
tinham problemas estruturais graves, além dos cen- A . INSS b . d
tros de ensino, das escolas profissionalizantes e de dores ~eqn~: ~h re.~.e ~~ mais e 120

h
Procu

d
ra-

algumas universidades. ' e pe~ml lU I~pensar. os c ama os
. . advogados credencIados. Ainda eXIstem advoga-

É Importante ressaltar que a Coordenadona de dos credenciados no INSS mas o trabalho é no
Ó~g~os Vinculados ?riou u~a .coordenação entre a sentido da sua superação ~om o tempo. Essa é a
atl~~dade ~a autarquia e,a pr~pna Ad~ocacia-Geral da nossa expectativa.
Umao. HOJe, se uma unlversldad.e nao se pode f~zer A cada procurador que vai para o INSS, é me-
presente, eventualmente, num tribunal em Brasília, a nos um advogado credenciado que como muitos sa-
AGU assume a defesa. N.o passado, tí.nhamos depar- bem, em alguns casos tem ger~do problemas de dis-
tamentos estanques. ~oJe, e~tamos Integrados. E o torções com o tipo de advocacia que foge aos pa-
mote é exatamente a Integraçao. drões institucionais. O objetivo é conseguir maximizar

Uma medida que também tomamos no início da essa força de trabalho e efetivar, inclusive, talvez de
nossa gestão, ainda no primeiro semestre de 2000, e forma ainda mais radical, alguma distribuição.
qu~ causou n:'uita pol~mi~a foi a criação da~ procura- Então, nos órgãos vinculados talvez esteja a
donas federaIS e a extmçao das procuradonas autár- grande reforma administrativa operada no âmbito da
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AGU, seja com absorção, pela própria Advocacia da lau na Sufça e do seu imóvel em Miami. Tem ela atua-
União, da representação judicial de 95 entidades, per- do também na mantença do bloqueio de bens dos
mitindo que sanássemos problemas insolúveis, como responsáveis pelos danos ao TRT e tem coordenado
era o do procurador que cuidava de uma escola técni- as ações aqui e no exterior.
ca em Ji-Paraná e lá morava, mas tinha que atuar em A Coordenadoria de Cálculos e Perrcias, como
Porto Velho. Vejam, esses braços não se falavam. E já lhes disse, tem tido resultado igualmente expressi-
havia perda de prazos, porque não se conseguia che- vo. No ano 2000, a impugnação resultou numa econo-
gar a tempo, ou o procurador adoecia e sara de férias, mia de 2,8 bilhões de reais em precatórios supertatu-
e os processos não eram acompanhados. Os proces- rados, que, assim, deixaram de sair dos cofres públi-
sos passaram todos a ser administrados diretamente cos, contas ou precatórios. Apenas nos três primeiros
pela Advocacia da União. meses de 2001 já foram impugnados mais de 1,3 bi-

Essa atuação solidária tem permitido resultados Ihão de reais. O resultado, desde 1995, chega à mon-
expressivos. Um dos meus primeiros testes na Advo- ta expressiva de 16,5 bilhões de reais. É um resulta-
cacia-Geral da União, já em fevereiro, djzia respeito a do, sem dúvida, expressivo.
um megaprecatório da Funasa: 81 milhões de reais A atuação da Advocacia-Geral da União tem,
para pagar o Plano Collor. Para que os senhores te- como já acentuei, permitido que o Poder Público dei-
nham uma idéia, o Plano Collor consistia naqueles xe de desembolsar quantias expressivas, que, sem
84,6% que o Supremo considera indevidos - portan- dúvida, poderiam comprometer as contas públicas e
to, não devemos pagar. Não obstante, havia condena- gerar o que Mangabeira Unger aponta como caracte- .
ção da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte rfstica de sociedades como a nossa: o uso de direitos
para que pagássemos o precatório. Travamos uma e garantias individuais para satisfazer os anseios, os
luta insana contra o pagamento. E, no precatório, ha- reclamos de dado tipo de oligarquia, de dado tipo de
via ocorrido algo que nos coloca sob aquela penum- minoria. É o que estava a ocorrer, por exemplo, no
bra do estelionato pela via iudicial. O precatório havia quadro de responsabilidade civil do Estado.
sido negociado pelo sindicato, que era beneficiário, Quando cheguei à AGU, tramitava no Supremo
com empresa de São Paulo e, aparentemente, c~m Tribunal Federal processo de uma empresa que pre-
advogado de 8.ra~íIia, com ~erca de 80:o.de desáoglo. tendia responsabilizar a União. Dizia ela que a União
Portanto, 81 mllhoes de reaIs com desaglo de 80 Yo. a induzira indiretamente a instalar-se em região do

Atuamos firmemente no TST e conseguimos Nordeste porque prestava o serviço de transporte flu-
reverter o quadro. Hoje, somos vencedores na ação vial com determinada empresa. Agora, o transporte
rescisória. Já lhes dei notfcia do outro caso, de res- deixara de existir, a empresa fora sucateada e Iiqüida-
ponsabílidade do DNER, cuja combinação chegava da e tinha dificuldades financeiras. A União deveria
a 373 milhões de reais, eo recálculo feito pelo Minis- . pagar por isso.
tério da Fazenda e pela AGU fixou em 79 milhões. Ora, perdemos a causa na instância originária,
Detectaram-se erros graves em termos de fatura. o Tribunal Regional Federal em Pernambuco, e vie-
Empr~~~~ que não partici~ar~m ~o proc~sso eram mos a ganhá-Ia no Supremo Tribunal Federal. A con-
beneflclanas na fase ~a hqu!da~ao ~ cOisa seme- denação, considerando os portes das condenações
Ihante. A Coordenadon~ dos Orgaos Vlnculad~s tem que se nos impõem muitas vezes, nem era tão ex-
tid? resulta~os :xpresslvos ~a~bém ~o que di: res- pressiva, algo em torno de 60 milhões de reais. Mas o
peito à. realJzaç~o ~e. correlçoes, à Instauraçao de precedente, Sr. Presidente, era assaz, perigoso, por-
procedImentos dlsclphnares. que, se a tese se consolidasse juridicamente, é muito

Embora não se realce, é importante que se des- provável que se estabelecesse uma condição especi-
taque que foram detectadas incorreições, no caso do ai: que a União passasse a ser um tipo de seguradora
DNER e também no da Sudam, realizadas pela Advo- universal. Qualquer resfriado que acometesse deter-
cacia-Geral da União. minada empresa seria imputado à própria União. Ve-

Já lhes falei rapidamente também, Srs. Parta- jam os senhores que, neste caso, o nexo de causalida-
mentares, sobre a Coordenadoria de Recomposição de era quase que espiritual. Não havia qualquer nexo
do Patrimônio, que vem atuando com o objetivo de re- de causalidade de fato. A consolidar-se esse tipo de
cuperar patrimônio da União eventualmente malver- entendimento, seria criar um tipo de capitalismo sem
sado. Uma de suas iniciativas mais expressivas está qualquer risco. E isso seria absolutamente deplorável.
relacionada com o TRT de São Paulo, com o bloqueio Conseguimos reverter esse quadro e encerrar a ame-
de cerca de 4 milhões de reais na conta do Juiz Nico- aça que pairava sobre os cofres públicos.
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Alguns casos expressivos também foram resol- processo de modernização. Também estamos certos
vidos, graças à atuação. da AGU, especialmente do de que qualquer investimento que se faça nessa área
Núcleo de Acompanhamento de Feitos no Supremo compensa literalmente. Vejam os senhores que o Orça-
Tribunal Federal. O caso do FGTS, como tive a opor- mento da AGU para 2001 representa apenas 5% do va-
tunidade de ressaltar, era ameaça que gravitava em lor total das impugnações em precatórios no ano de
torno de 100, 120 bilhões de reais. Conseguimos re- . 2000. Isso, sem dúvida, é resultado expressivo e mostra
duzir significativamente a condenação de índice de que vale a pena investir nesse tipo de atividade.
120% para 68,9%, com economia de mais de 40 bi- A Advocacia da União está absolutamente
Ihões de reais para os cofres públicos. consciente disso e participa ativamente dos esforços

Outros casos expressivos poderiam ser igual- da reforma do Judiciário. Não comungamos - e essa
mente enunciados, especialmente a atuação que ti- é uma orientação do Presidente da República - em
vemos no caso da Lei de Responsabilidade Fiscal, a manobras de caráter dilatório ou com delongas na
mantença no Supremo do art. 20, a defesa do Poder condução dos processos.
Público em ~utras. A~in impo~antes, ?O~O a questão Desde 1995, tem o Poder Executivo se orienta-
do fator previdenCiário, ~ assim por dla~ e. . do no sentido de eliminar as causas repet~ivas. O

Temos ~~a enormlda~e de de~aflo~ que precl- Presidente Fernando Henrique revogou decretos do
s~m s~r exphclta?o~. O maior desafiO, dlant~ des~e período mil~ar que obrigavam a União a recorrer sem-
g~gan!'smo de maq~ln~, que ~oma de_4 a 5 mil profls- pre e vedavam a extensão administrativa dos efeitos
SlonalS da advocaCIa, e uma Integraçao entre o advo- das decisões. É fato que precisa ser explicitado.
gado que atua na primeira instância e os que atuam ~ . . . ,
nas demais, uma integração em termos nacionais e Do amblt.o d~ AGU, temos tambe~ .edl!~do ~~-
entre a área consultiva e a contenciosa. É fundamen- mulas com efeito Vinculante para as materlas Ja paclfl-
tal. Estamos conscientes de que devemos realizar cadas, de modo que os .co.legas não estejam ~~riga-
essa tarefa mas lidamos com déficit de toda ordem dos a recorrer de maténa Já sumulada ou paCificada
inclusive d~ índole cultural. ' no âmbito dos tribunais. Alguns fatos são, inclusive,

S d "d t C . -o há 'tos ad og conhecidos. É o caso dos 28,89%, para o qual o Su-em UVI a, nes a omissa mUI v a- f" t - b f" d
dos. O advogado tende, por cultura, a desenvolver um pren:'0 IXOU onen a~ao en~ IClan ? .apenas onze
trabalho solipsista, individualista. Isso não se pode fa- s:rvIdores. ~ ~xecutlvo, porem,. deCidiu pela exte~-
zer numa advocacia de Estado. É preciso que todos s~o d.o benefiCIO ~ todos os servidores, para os quais
se solidarizem. É melhor ganharmos as causas jun- fOI cnado mecanismo de pagamento 90S atrasados
tos, com teses que sejam constru ídas com participa- p~r parcela. O mesmo se deu em relaçao ao FGT~. A
ção de todos, do que termos o orgulho de perdê-Ias Camara d.os Deputados acaba de aprovar o projeto
eventualmente em separado. É preciso que se desen- do Executivo que resolve a ~end~n.ga que se arrasta-
volva essa visão. Mas isso demanda quase que uma va por dez o.u onze anos e fOI corngld_a, e":l p~ute, p~lo
revolução cultural. O advogado é, como outros profis- S.upremo Tnbunal Federal em relaçao à jurrspruden-
sionais, talvez um pouco mais acendradamente narci- CIa do STJ.
sista e individualista. Daí a aposta que fazemos no Temos também outros desafios que dizem res-
trabalho do Centro de Estudos para que se desenvol- peito à racionalização da legislação. obsoleta, parte
va a integração. É claro que essa atividade também, dela oriunda do período inflacionário, que propiciava
para ser bem exercida, demanda investimentos. Não condenações desproporcionais contra o Poder Públi-
se faz trabalho dessa índole sem uma rede de infor- co. Com relação às desapropriações, tínhamos os ju-
mática complexa e sofisticada, sem sistema de acom- ros moratórios e compensatórios cumulados, que
panhamento de processo. produziam condenações de vulto.

Hoje é exigência que acompanhemos os pro- Apenas para que tenhamos idéia do que isso
cessos de forma rigorosa, que distribuamos memori- significava, o Incra, em 1997, tinha em seu orçamen-
ais para cada julgamento relevante, que façamos se- to a previsão de gastos com pagamento de precató-
leção de processos para priorizar eventualmente a rios na on;lem de 800 milhões de reais. Graças às im-
nossa atuação. Tudo isso demanda não só a reforma pugnações, a conta caiu para cerca de 300 milhões
da mentalidade administrativa, mas investimentos e de reais. Em 2000, com o resultado da revisão de toda
qualificação de servidores. a legislação em que se baseava a desapropriação, a

Hoje, graças à assessoria que estamos a receber conta caiu para 20 milhões de reais. É um quadro pre-
da Fundação Getúlio Vargas, estamos avançando no ocupante e, certamente, tem de ser revisto. Temos
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que continuar a trabalhar na revisão dessa legislação nessa seara. É preciso mudar a cuhura, e talvez a mu-
obsoleta. dança penal seja extremamente relevante. Não tenho

É preciso dizer também que - estamos consci- a menor dúvida de que essa é uma tarefa nossa, do
entes, especialmente quanto a área sensível como a Executivo, mas é também dos Poderes Judiciário e
da Previdência Social- não se pode demorar demais Legislativo.
na definição de causas contra o Poder Público. Por Sr. Presidente, Srs. Deputados, nesta rápida ex-
essa razão, partiu do Executivo a iniciativa da PEC planação, fica evidente que, de fato, a Advocacia-Ge-
que resultou na emenda à Constituição que prevê cri- ral da União e a Advocacia dos Estados têm papel im-
ação de juizados especiais federais. Recentemente, a portante na defesa do interesse e do patrimônio públi-
Câmara aprovou o projeto de lei de iniciativa do Exe- co, se bem dotadas de condições materiais, morais e
cutivo que contou com a colaboração do STJ e tem humanas. Estou certo - tenho dito a todos os colegas
como objetivo encerrar demandas no âmbito dos jui- que militam na nossa área - de que temos uma mis-
zados que versem sobre o valor até sessenta salários são importante no segmento de defesa do interesse
mínimos, o que abrangerá, certamente, cerca de 80% público e do patrimônio público. Digo que até haja ór-
das causas de 1,8 milhão de processos que envolvem gãos na estrutura do Estado que desempenhem fun-
o INSS. Sem dúvida, talvez estejamos diante de um ções tão relevantes quanto a nossa - é o caso dos ór-
instituto quase que revolucionário. gãos do Ministério Público -r mas, certamente, não

Nós nos encontrávamos diante de um quadro mais relevantes do que o nosso.
de quase verdadeira vergonha nacional. As causas Não pretendemos ter o monopólio da defesa do
previdenciárias se convolavam quase que em suces- interesse público, mas somos também defensores e
sórias, porque o eventual beneficiário, o velho alque- guardiães da coisa pública. Por outro lado, não temos
brado que movia a ação, talvez não tivesse tempo de dúvida alguma de que a nossa atividade tem largo al-
esperar o desfecho, sobretudo se tivesse ainda que cance social. Os recursos quer eventualmente, dei-
se submeter ao regime de precatório. A vantagem do xam de ser malbaratados ou mal investidos - tenta-
juizado especial é que ele afasta a incidência do regi- mos evitar com êxito a sua má aplicação - podem ser
me de precatório permitindo o pagamento direto. bem aplicados na área social, por exemplo. Os que

Se chegarmos a modelo adequado de juizado deixaram de se esvair para satisfazer à sede de seg-
especial, dotado de recursos humanos e materiais, mentos ligados ao latifúndio sem dúvida puderam ser
poderemos fazer cair a média de tempo de duração aplicados com êxito na área social, especialmente na
de processos de seis a oito anos para seis a oito me- reforma agrária.
ses. Isso poderá ser, de fato, revolucionário, encerran- Eram essas as observações que gostaria de tra-
do a repetição de causas que nos envergonham, por- zer para V. Exas nesta tarde, expondo em rápidas Ii-
que acaba sendo um tipo de processo que dificulta nhas o que existe sobre a Advocacia-Geral da União
acesso à Justiça e frustra os própriosdesfgnios e mo- e a importância do seu trabalho na defesa do interes-
tivações dos seus autores. se público e do patrimônio público.

Já assinalei em todas as passagens do meu Coloco-me à disposição dos senhores para pos-
pronunciamento que é fundamental que encerremos, sfveis indagações.
de uma vez por todas, o triste quadro do estelionato Muito obrigado.

pela .via judicial: N~o ~ode uma s~ied~de ~iviliza~a O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
conviver com a mdustna das meg.a~ndenJzaçoes.N.ao Dias) _ Encerrada a exposição do Exmo Sr. Ministro
pode ~m Estado com tantos ?éflCltS na área socl~lr Gilmar Ferreira Mendes a palavra está franqueada
como e o caso do nosso, deSViar recursos para satls- S P I t 'aos rs. ar amen ares.
fazer a sede de pequenos grupos ou segmentos que . . .
se alimentam desse tipo de ação. Trata-se de autênti- . Concedo a palavra, ml~lalm~nte, ao aut~r do re-
co estelionato praticado por via judicial. O caso do quenmento, Deputado MárCIO Remaldo Moreira.
Incra já lhes foi mencionado e com resultados explici- O SR. DEPUTADO MARCIO REINALDO
tados. É realmente chocante. MOREIRA - Obrigado, Sr. Presidente.

É fundamental para isso que, entre outras provi- Sr. Ministro Gilmar Ferreira Mendes, Advoga-
dências, seja aprovado o PL n° 44, de iniciativa do do-Geral da União, foi uma alegria para mim constatar
Executivo, que aumenta as penas para os crimes de exemplos relevantes e de alto valor patriótico desen-
falsa perícia e falso testemunho, inclusive dos conta- volvidos hoje pela equipe de V. Exa em prol dos inte-
dores. Temos tido um quadro de verdadeiro assalto resses nacionais.
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Temos certeza de que muita coisa mudou de Enquanto isso, grupos multinacionais hoje começam
uns tempos para cá, principalmente depois que a a dominar o processo. E o Oeputado Padre José Li-
Advocacia-Geral da União foi criada. Lembro-me per- nhares coincidentemente nos falava sobre duas insti-
feitamente de quando esse papel era desenvolvido tuições que, em âmbito nacional, atuam de maneira
pela Procuradoria-Geral da República, em que pro- muito aberta. E chamaram profissionais da área de
cessos corriam à revelia, sem defesa no momento nefrologia para um pacto. Os médicos que estiveram
certo, ocasionando, inclusive, procedimentos de ins- ali me relataram, juntamente com outras pessoas, o
crição de precatórios ou recebimentos por pressão, seguinte: "Se vocês fizerem um pacto conosco, a coi-
seja nos governos militares, seja no do Presidente sa será resolvida. Senão, o setor será fechado, e a
José Sarney. questão nunca será reSolvida." Então, foi sugerido o

Recordo-me de procedimentos de valores muito seguinte: "Resolvam isso então por meio do Secretá-
elevados, que muitas vezes a área econômica ou fi- rio ~unicipa!, que já está p.ensa~do em criar outro
nanceira que atuava no Governo era obrigada a "en- serviço na Cidade de 200 mil habitantes para outros
golir", diante de omissão visivelmente planejada, or- .segmentos ou o próprio grupo. Façam parceria com o
ganizada e comandada pelos entes interessados. Secretário." Isso não ocorreria. O Secretário faria par-
Vfamos em Brasflia também verdadeiros feudos ou ceria com outro grupo multinacional. Disseram ainda
grupos de esquemas serem criados na defesa de in- que pretendiam aquele lugar. Portanto, é um quadro
teresses próprios, os quais levantaram teses que le- que vejo na minha cidade natal, Sete Lagoas.
varam a várias causas de precatórios seja no Incra, Aliás, o Padre José Unhares citou enti.dade simi·
seja no DNER, seja em tantos outros setores, inclusi- lar àquela que representa na cidade de Sobral, co·
ve na própria Vale do Rio Doce. Tratava-se de grupos mandada pela arquidiocese local.
de advogados e de pessoas que se nutriam, como Verifico que a questão nessa área de saúde é
morcegos, do dinheiro público. Realmente, vejo com defendida por todos e pela qual estão fazendo tudo o
muita alegria exemplos que hos dão esperança de que podem, inclusive o próprio Governo. É uma das
que muita coisa pode melhorar. áreas de hemodiálise, que ainda não causa prejufzo

Quando viajo nos finais de semana, em visita às para quem opera serviço. É por isso que há muita
bases, volto preocupado por ver, no setor patrimonial gente atuando dessa forma e poderá, no futuro, após
tanto da União, quanto no do Estado, verdadeiras dominado, como ocorre com todo monopólio, trans-
aberrações. Vemos o que é público ser muitas vezes formar a sociedade e tornar o Poder Público refém de
dilapidado por quadrilhas ou esquemas. Futuramen- grandes grupos.
te, a Advocacia-Geral da União deverá ser responsá- Agradeço a V. Exa, Sr. Presidente, a acolhida ao
vel para apurar tudo o que diz respeito à dilapidação requerimento. Parabéns. Deixo de antemão mensa·
do patrimônio público, o que compromete a própria gem para que, no futuro, pensemos em outros meca-
segurança nacional e social. nismos que possam defender não apenas o patrimô-

Na passagem por uma das cidades que visitei nio público, mas o patrimônio moral e social do Pafs.
no fim de semana, fui chamado para uma reunião Muito obrigado.
num hospital filantrópico, uma espécie de santa casa O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
do interior, em que estava sendo discutido o problema Dias) - Concedo a palavra ao Sr. Ministro Gilmar Fer-
da hemodiálise. O hospital detectou uma bactéria no reira Mendes, para pronunciar-se sobre a explanação
sistema de serviço e convocou as autoridades muni- do Deputado Márcio Reinaído Moreira, autor do re-
cipais de vigilância do Estado para buscar a resolu- querimento. '
ção do problema O hospital foi fechado, e o serviço de O SR. GILMAR FERREIRA MENDES - Sr. De-
atend.imento é3:0s pacientes, com mais ~e 150 pesso- putado Márcio Reinaldo Moreira, agradeço a V. Exa as
as, fOI transfendo para local a setenta, Oitenta, noven- considerações. Tenho apontado o que V. Ex" descre-
ta quilômetros de distância, para que as pessoas pu- veu há pouco. De fato, em dada quadra da vida nacio-
dessem ser tratadas. Assim, o cidadão sai de uma ci- nal, formou-se quase que um quadro de parasitas,
dade às 14h e só volta às 4h da manhã. uma relação parasitária em relação ao Poder Público.

O mais grave que chegou ao nosso conheci- Por esta razão, muitas dessas medidas que são toma-
mento é que o relatório, já passados mais de trinta ou das com objetivo de desfazer essa relação são critica-
quarenta dias, não foi apresentado nem pela Secreta- das de maneira veemente. É preciso prosseguir na
ria Municipal, nem pela Secretaria Estadual de Saú- nova modelagem, na reforma institucional, especial-
de, muíto menos pela área de vigilância sanitária. mente no quadro de estabilidade financeira em que
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hoje vivemos, para encerrar o assunto de vez e reme- são ou não capacitadas. Há muitos injustiçados. Cal-
tê-lo ao passado. A União e o Estado brasileiro devem culo que os números sejam enormes.
pagar o que é devido, porém não po?em~s ~ai: com- Quanto ao exemplo citado pelo Deputado Már-
por esse lamentável quadro de patnmonlallzaçao. cio Reinaldo Moreira, participamos da CPI dos Medi-

Falei, en passant, do significado dé!\ Coordena- camentos e constatamos, junto ao Cade, uma inefi-
doria de Recomposição do Patrimônio. E preciso ter ciência brutal. Da denúncia até o julgamento, foram
atuação muito forte nessa seara, não s6 para evitar cinco, seis anos, quando já não tem mais sentido. Ha-
prejuízos, mas para recompor o patrimônio perdido, via evidente lesão da economia popular por parte dos
buscando os recursos eventualmente desviados. laboratórios, que vinham praticando valores fantásti-
Espero que, num futuro não muito remoto, atuemos coso Estávamos acompanhando a Polícia Federal
também nessa área em conjunto com outros órgãos, quando o inquérito foi suspenso temporariamente,
como já vínhamos fazendo, em certa medida, com o porque os agentes tiveram de se deslocar para anali-
Ministério Público, na recomposição do patrimônio sar o caso da Andev, que poderia vir a causar uma le-
social. são no bolso público. Por isso, os laboratórios, que o

Muito obrigado. estavam lesando há tempos, foram deixados de lado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington Há muita coisa para ser arrumada, e a estrutura
Dias) - Passo a palavra ao Deputado Márcio Matos. que V. Exa nos apresentou é realmente muito peque-

O SR. DEPUTADO MÁRCIO MATOS _ Sr. Mi- na p"ara tudo isso. Logicamente, a Advocacia-Geral da
nistro, com base na sua exposição e nos poucos Untao.terá de ~egar as ma:rocau~s. Ser~ que a so-
exemplos que deu, é estarrecedor observar os valo- matóna das mlcrocausas nao é ate superior?
res que foram recuperados, mas me preocupam ain- Parabenizo V. Exa, Sr. Ministro, pela exposição,
da mais aqueles que não o foram. destacando que o processo de modernização exigirá

Tudo isso vem da questão cultural e ética de per- cada vez m~is, porque os m~ios de se f~zerem as fa~-
da de inserção de cidadania e de patriotismo, em 'que catrua~ e~tao ~endo ~o~ernlzados: Serao necessá~l-
os exemplos são dados por aqueles que ,têm o poder os profiSSional: especializados da a~e~ de ~dvocacla
de contratar grandes escritórios e profissionais, de in- e de computaçao, porque o ~undo dlgltal.da margem
fluir no Ministério Público e na Justiça e'de se compor a tudo. O comp~tador, daqUI a pouc~, V~I faze~ alg~-
de determinadas maneiras. Encontra-se também a mas das correçoes absurdas que hOJe ainda sao fel-
ação de um Estado mastodôntico, paquidérmico, lento tas pelos contadores.
e que sempre teve, na constituição do funcionalismo Qual é sua perspectiva, ao longo dos anos, no
público, a idéia de que ele não podia trabalhar muito. sentido da melhora dessa ação? Isso não depende 10-

Hoje, preocupa-me saber que é vertiginoso o gi~amente s6 do .Congresso Nacional, mas ~e tribu-
número de processos judiciais impetrados contra o nals e de autarqUias. Quanto da estrutura tena de s~r

Estado por cidadãos deixados de lado pelas altera- au~entad~ para que V. Exa ~ealmente pud~sse VI~
ções da Previdência Social. Sou médico e tenho con- aquI nos. dizer que a AdvocaCia-Gerai ~a. Umao esta
tato direto com as pessoas simples que procuram a co~segUlndo apresen.tar um trabalho efiCiente para o
Previdência Social como único meio de sobrevivência Pais? Esse é o questionamento que faço.
e, às vezes, questionam até coisas ridículas. Essas O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
pessoas pensam: "Se os outros podem, por que eu Dias) - Sr. Ministro, ainda em relação às palavras do
não posso?" Deputado, lembro que, com a criação dos juizados

Apresentei projeto de lei com base no caso do especiais, grande parte dessas causas deixariam de
cidadão que se considera doente ou incapacitado ~correr. O .PL n° 44, de 20?1.• aumenta a pena nessa
para o trabalho e procura a Previdência Social. O mé- area de cnme de falsa pencla.
dico perito pede a esse cidadão que leve os atesta- Ainda com base no exemplo citado da Previdên-
dos, os documentos do tratamento e os exames que cia, já existem súmulas em relação a muitas dessas
fez. Mas que atestado, se o médico que o atendeu questões, que poderiam resolver grande parte delas.
não sabia nem o diagnóstico? Que exames, se não Há outras situações que envolvem terras, áreas de Iito-
foram feitos? ral, praias que foram ocupadas e geram polêmica em

Todos sabemos das condições do SUS. Há mui- muitos lugares do Brasil. Como está essa situação?
tas pessoas não incapacitadas recebendo pensão Tenho outra dúvida. na qualidade de bancário: a
por invalidez, mas a União não tem como provar se taxa referencial de juros não é de 12%?
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, O SR. ~ILMAR. ~ER~EIRA MENDES - Hoje, ficos, mas, desde a imissão da posse, mandava-se
ela e concedIda pelo JUIZ ate 12%. contar juros compensatórios de 12%. A partir desse

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington momento, eventualmente, também fixavam-se juros
Dias) - Se esse teto não fica definido, como está hoje moratórios no mesmo valor. Isso cumulado, obti-
na Constituição, não teríamos um efeito contrário, em nha-se ganho financeiro - por isso, chegamos a
que a, liberdade poderia levar a situação bem mais quantias astronômicas - que ultrapassava em muito o
complicada? valor real do imóvel. Nós, leigos, eventualmente, não

Cito exemplo prático: em meu Estado, acompa- conseguíamos ~ntender essa ~ealidade, para não fa-
nhamos algumas ações em que proprietários de ter- lar em outros cOisas que ocorriam nesse campo.
ras cercaram o Rio Parnaíba, impedindo que as pes- Havia um tipo de desapropriação, um entendi-
soas que moram próximas tenham aces.so. mento desenvolvido especialmente a partir da juris-

A Procuradoria-Geral da República abriu pro- pru?~ncia, q.ue destacava a terra nua da cobertura
cesso em defesa da União, que no caso beneficia os flonstlca. Estlm~va-se que a cobertura florística - por-
moradores, porque não cumpriram a determinação. que no local.do Imóvel haveria. madeira de lei ou seja
Assim, a aplicação de formas de correção como essa, o que for - tinha valor expressIvo.
contra aqueles que invadiram é uma forma de one- Qualquer cidadão que compra um imóvel, seja
rá-Ios. O contrário também não seria no sentido de urbano, seja rural, sabe que não se faz esse tipo de
proteger o cidadão? destaque, para saber se há rego ou cobertura florísti-

É a informação que peço a V. Exa. ca, ao realizar a avaliação autônoma dos bens. Mas,
O SR. GILMAR FERREIRA MENDES _ Sr. Pre- na desapropriação para reforma agrári~,ocorri.a isso,

sidente, caro Deputado Márcio Matos, hoje já temos O' que gerava um processo de produç~o de rrqueza
um quadro de advocacia razoavelmente efetivo. É cla- contra o Estado extremamente expressIvo.
ro que temos de nos aprimorar. Nosso segundo con- Felizment~, acredito que esse ciclo tenha-se en-
curso é recente, terminou no ano passado. Apenas cerrado ou este!a para se encerrar. Sem dúvida, hoje,
agora logramos trazer para o corpo da Advocacia-Ge- os recursos estao voltados fundamentalmente para a
ral da União um grupo significativo de profissionais, aplicação na própria reforma agrária. Antes, eles aca-
cerca de 340 advogados. bavam sendo aplicados em outras finalidades, espe-

É obvio que também não se pode fazer um in- cial~ente na compra d~ terra. Havia uma patrimoniali-
chaço, sob pena de termos outro tipo de dificuldade, zaçao absu~da. e Indevida.
ou seja, um problema de coordenação. Não se pre- . Isso fOi feito fundamentalmente com atuação ou
tende isso. Impugnação tópica, mas também com a revisão do

Poroutro lado, não apostamos num crescimento mode~o ~a própria legisla9ão: D~{ a importância que
exagerado das demandas. Hoje, temos, sim, esse nú- se atnbUl a essa reforma institUCional.
mero elevado por uma série de distorções. O debate Sr. Presidente, compartilho com a preocupação
centrou-se na questão de correção monetária, de pla- de V. Exa no que se refere ao outro lado da questão: os
nos econômicos e outros. Havendo estabilidade fi- bens da União eventualmente ocupados, que geram
nanceira, não é de se esperar que isso gere novas de- esse tipo de grilagem, às vezes, até institucionaliza-
mandas. da, com sérios problemas. Certamente, temos de en-

Temos, sem dúvida, algumas distorções, que Qendr~r també~ .modelos in~ti~ucionais que inibam
também têm a ver com a questão da correção no cam- ess~ ~IPO _de ~ratlca. Sem dU~lda,. é fundament~1 a
pc da Previdência Social. Temos forte expectativa de partlclpaçao ativa do Poder Legislativo nesse sentido.
que os juizados especiais resolvam parcela significati- O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
va do problema, evitando demandas que se arrastam e Dias) - Tem a palavra o Sr. Deputado Max Mauro.
c~nvertem a questão previdenciária, como eu disse ini- O SR. DEPUTADO MAX MAURO - Sr. Presi-
clalmente, ~uma questão de direit~ s~cess6rio. Discu- dente, quero apenas registrar a presença, em nosso
te-se depOIS quem_de fato t~m o direito a herdar e, no meio, do ex-colega Raul Bernardo, Deputado Federal
fundo, acaba-se nao se satisfazendo a pretensão da- por três legislaturas e que muito nos honra.
quele que mov:u a ação originariam~nte. Sr. Ministro, quero fazer um questionamento a V.

. Em re~açao às taxas, caro Presidente, havia um Exa: qual é a atuação da AGU nos escândalos do sis-
ac~mulo. DIzíamos que uma propriedade era impro- tema financeiro, mesmo que indiretamente, por meio
dutlva e, supostamente, não merecia ganhos especi- dos procuradores da Fazenda?
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o SR. GILMAR FERREIRA MENDES - Sr. De
putado Max Mauro, essas questões estão hoje afetas
fundamentalmente à própria procuradoria do Banco
Central. Quando há prejuízos, ela deve atuar nessa
recomposição, além, obviamente, da missão do Mi
nistério Público, que deve atuar seja no campo penal,
seja no campo cível.

Sem dúvida, há muitas reclamações, inclusive bi
laterais, quanto a eventuais delongas no processo de
liqüidação e também às fraudes perpetradas contra os
cofres públicos. É preciso que também nesse campo
haja atuação mais efetiva da Advocacia-Geral da
União, por meio da procuradoria do Banco Central.

A projeção dessas causas no tempo faz com
que, às vezes, percamos a noção das coisas. Muitas
vezes, os processos arrastam-se seja na via adminis
trativa, que deveria ser muito mais célere, seja na judi
cial, gerando distorções graves.

Creio que todos acompanharam decisão recen
te do Tribunal Regional Federal - não conheço pro
fundamente a controvérsia no mérito - que determi
nou a devolução do controle acionário de empresa li
quidada, o Grupo Inter Union, algo que, certamente,
pode ter repercussões financeiras graves.

Assim, ficamos diante de problemas sérios liga
dos ao próprio funciqnamento do aparelho judicial. Se
isso se projeta no tempo, provoca sérias conseqüên
cias. Sem dúvida. é preciso analisar também esse
tipo de questão.

O SR. DEPUTADO MAX MAURO - Sr. Presi
dente, peço a palavra apenas para complementar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Tem a palavra V. Exa.

O SR. DEPUTADO MAX MAURO - No caso es
pecífico do FonteCindam, que envolveu o Presidente
e os diretores do Banco Central, não caberia ação da

. AGU?

O SR. GILMAR FERREIRA MENDES ~ Esse
caso está sendo discutido e investigado. Sem dúvida.
há posições diversas, e não há ainda definição. Quan
to à afirmação sobre o risco sistêmico e tudo o mais,
trata-se de debate em aberto. Não há ainda quadro de
responsabilização definido.

Há vários inquéritos abertos, inclusive no Minis
tério Público. Se se verificar que houve erro ou dolo na
condução do processo, sem dúvida haverá responsa
bilização. mas isso terá de ser previamente definido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Sr. Deputado Max Mauro, V. Ex" está satisfeito
com a resposta?

O SR. DEPUTADO MAX MAURO - Sr. Presi
dente, sabemos que o esprit de corps é muito forte
nessas instituições públicas. É estranho o fato de o
Banco Central apurar isso quando há envolvimento
de ex-Presidente e de pessoas que continuam em
cargos de direção.

Não seria muito mais eficiente uma ação da
Advocacia-Geral da União em defesa dos cofres pú
blicos, considerando que o Banco Central é um cofre
público?

O SR. GILMAR FERREIRA MENDES - Vou ci
tar um exemplo em que a Advocacia-Geral da União
atuou.

Trata-se de condenação lograda pelos servido
res do Banco Central contra a instituição, num dado
plano econômico. O pagamento foi feito. A AGU atuou
junto com a procuradoria do Banco Central. É claro
que havia constrangimento, mas, finalmente, logra
mos êxito e estamos procedendo à execução, o que
chega a ser constrangedor, mas está sendo feito com
grande lisura e imparcialidade.

Na verdade, a Advocacia-Geral da União atua
com naturalidade e isenção não só em relação a es
ses casos. Recentemente, como todos sabem, o Go
verno criou a própria Corregedoria da União, para
dar curso a eventuais desvios que não sejam cobra
dos nas instãncias devidas. A Corregedoria vem atu
ando também nesse sentido, de modo que podemos,
sim, criar e desenvolver essa rede, que já vem funci
onando. Entretanto, é preciso que se apurem as res
ponsabilidades.

O SR. DEPUTADO MAX MAURO - Sr. Presi
dente, na condição de Parlamentar, faço uma reivindi
cação à Advocacia-Geral da União no sentido de que
atue em defesa do Banco Central ou, na verdade, do
povo brasileiro. Afinal, trata-se de dinheiro público.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington
Dias) - Como Presidente da Comissão e como Parla
mentar, comungo do pedido de V. Ex".

Passo a palavra ao Sr. Ministro GUmar Ferreira
Mendes, para as considerações finais.

O SR. GILMAR FERREIRA MENDES - Sr. Pre
sidente, Srs. Deputados, agradeço a V. Ex"s a oportu
nidade a mim oferecida de expor para esta importante
Comissão, o esforço que se vem desenvolvendo, no
âmbito da Advocacia-Geral da União, para realizar a
defesa do interesse e do patrimônio público.

Considerando o quadro existente, seja do ponto
de vista humano, seja do ponto de vista material, evo
luímos significativamente. Inclusive, os reclamos e as
crIticas feitas à Advocacia-Geral da União se devem



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO ESTUDO
DAS REFORMAS POLíTICAS

(REFORMAS POLfTICAS)

Ata da 18 reunião, realizada em 15 de maio
de 2001.(lnstalação da Comissão e Eleição do
Presidente e dos Vice-Presidentes)

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois
mil e um, às quinze horas, no plenário doze, anexo li,
da Câmara dos Deputados, reuniram-se, ordinaria
mente, a Comissão Especial destinada ao estudo das
reformas polfticas. Compareceram os Deputados,
Afonso Camargo, Antonio Joaquim Araújo, Bispo Ro
drigues, Bonifácio de Andrada, Cláudio Cajado, Cora
uci Sobrinho, Coriolano Sales, Eduardo Seabra, Ha
roldo Lima, João Almeida, João Colaço, João Herr
man Neto, João Paulo, João Sampaio, Jorge Alberto,
Jorge Wilson, Marisa Serrano, Mauro Benevides,
Mendes Ribeiro Filho, Milton Temer, Nair Xavier Lobo,
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muito mais aos seus êxitos que aos seus equívocos. Nilmánio Miranda, Olavo Calheiros, Paulo Octávio,
Tenho dito que a Advocacia-Geral da União hoje tem Roberto Argenta, Romel Anizio, Ronaldo Vasconcel-
sido muito mais criticada pelo seu sucesso e pelas los, Rubem Medina, Salvador Zimbaldi, Xico Grazia-
virtudes que pelos eventuais defeitos. Espero ter de- no, titulares; Aldir Cabral, André Benassi, Bispo Wan-
monstrado isso ao longo da minha exposição. derval, Fernando Gonçalves, Gastão Vieira, Jorge Pi-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wellington nheiro, José Rocha, Julio Semeghini, Laire Rosado,
Dias) - Agradecemos ao Ministro Gilmar Ferreira Lincoln Portela, Maria Abadia, Mário Assad Júnior,
Mendes, Advogado-Geral da União, a presença e re· Neuton Lima, Reginaldo Germano, Sebastião Madeí-
gistramos, com alegria, o comparecimento do Coor- ra, Simão Sessim, Virgflio Guimarães e Zulaiê Cobra,
denador da Advocacia~Geral da União, o ex-Deputa- suplentes. Compareceram, ainda, os Deputados Phi-
do Raul Bernardo, como lembrou o Deputado Max lemon Rodrigues e Vivaldo Barbosa, não-membros.
Mauro. Deixaram de comparecer os Deputados Aracely de

Devo dizer a todos que estaremos publicando Paula, Custódio Mattos, Gerson Peres, Gilberto Kas-
separata das audiências realizadas com diversos ór- sab, José Antonio Almeida, José Dirceu, Josué Beng-
gãos, para que mais pessoas possam conhecer o tra- tson, Pedro Canedo, Rommel Feijó, Vilmar Rocha e
balho feito em cada um deles e saibam como usar Wagner Salustiano. Os Deputados Custódio Mattos,
seus serviços. Gilberto Kassab e José Dirceu justificaram, nos ter-

Antes de encerrar os trabalhos, convoco os Srs. mos regimentais, as suas faltas. Havendo número re-
Deputados para reunião de audiência pública para gimental, assumiu a presidência dos trabalhos, de
debater a adoção de medidas de aperfeiçoamento da acordo com o artigo 39, § 4° do Regimento Interno, o
legislação para garantia do controle e da fiscalização Senhor Deputado Rubem Medina, informando que as
da implementação do Fundef, com a presença do Sr. Lideranças Partidárias, por acordo, propuseram a se-
Ulysses Cidade Semeghini, Diretor do Fundo; do Prof. guinte chapa: para Presidente, Deputado Olavo Ca-
Francisco das Chagas Fernandes, representante do Iheiros - indicado pelo PMDB; para Primeiro
Conselho de Secretários Estaduais de Educação - Vice-Presidente, Deputado Gilberto Kassab - pelo
CONSED; do representante da Confederação Nado- Bloco PFUPST; para Segundo Vice-Presidente, De-
nal dos Trabalhadores da Educação - CNTE;e de re- putado João Paulo - pelo PT; e para Terceiro
presentantes do Tribunal de Contas da União e do Mi- Vice-Presidente, Deputado Romel Anizio - pelo PPB.
nistério Público Federal, a ser realizada amanhã, 20 O Presidente convidou a Deputada Maria Abadia
de junho, quarta-feira, às 9h, neste plenário, e, em se- para auxiliar no processo de votação. Encerrada a vo-
guida, para reunião deliberativa, às 11 h, com pauta a tação, o Senhor Presidente convidou os Deputados
ser divulgada. Coriolano Sales e Mauro Benevides para escrutina-

Está encerrada a reunião. dores. Aberta a uma, verificou-se a coincidência entre
o número de votantes (vinte e nove) com o de sobre
cartas. Apurados os votos, o Presidente proclamou
que foram eleitos: para Presidente, Deputado Olavo
Calheiros; para Primeiro Vice-Presidente, Deputado
Gilberto Kassab; para Segundo Vice-Presidente, De
putado João Paulo; e para Terceiro Vice-Presidente,
Deputado Romel Anizio, todos com vinte e oito votos
válidos e um em branco. Em seguida, convidou o Pre
sidente eleito, Deputado Olavo Calheiros, para assu
mir a presidência da Comissão, declarando-o empos
sado. Participaram da votação os Senhores Deputa
dos: Bonifácio de Andrada, João Almeida, Marisa
Serrano, Salvador Zimbaldi, Xico Graziano, Affonso
Camargo, Claudio Cajado, Rubem Medina, Coriolano
Sales, João Colaço, Jorge Alberto, Mauro Benevides,
Nair Xavier Lobo, Olavo Calheiros, João Paulo, Milton
Temer, Nilmário Miranda, João Herrmann Neto, João
Sampaio e Ronaldo Vasconcellos, titulares; André
Benassi, Julio Semeghini, Maria Abadia, Sebastião



Eis a relação dos Srs. Deputados.
Bloco PSDB/PTB.
Bonifácio de Andrada - Custódio Mattos - Edu

ardo Seabra - João Almeida - Josué Bengtson - Ma
risa Serrano - Pedro Canedo - Rommel Feijó - Salva
dor Zimbaldi - Xico Graziano.

Bloco PFUPST.

Affonso Camargo - Aracely de Paula - Claudio
Cajado - Corauci Sobrinho - Gilberto Kassab - Paulo
Octávio - Rubem Medina - Vilmar Rocha.

PMDB.
Coriolano Sales - João Colaço - Jorge Alberto

- Jorge Wilson - Mauro Benevides - Mendes Ribeiro
Filho - Nair Xavier Lobo - Olavo Calheiros.

PT.

João Paulo - José Dirceu - Milton Temer - NiI
mário Miranda.

PPB.
Antonio Joaquim Araújo - Gerson Peres - Ro-

mel Anizio - Wagner Salustiano
Bloco PSB/PCdoB.
Haroldo Lima - José Antonio Almeida.
Bloco PDT/PPS.
João Herrmann Neto - João Sampaio.
Bloco PUPSL.
Bispo Rodrigues - Ronaldo Vasconcellos.
PHS.
Roberto Argenta.
Vamos suspender a reunião por três minutos até

as cédulas chegarem. Neste momento, chega a indi
cação do PT, e estão sendo confeccionadas as cédu
las oficiais. Gostaria de convidar a Deputada Maria
Abadia para auxiliar no processo de votação.

Antes de iniciar o processo de votação, desejo
esclarecer a V. EJéls que, por acordo entre as Lideran
ças, encontram-se sobre a mesa de votação cédulas
com as seguintes chapas: para Presidente, Deputado
Olavo Calheiros, do PMOB de Alagoas; para
Vice-Presidente, Deputado Gilberto Kassab, do PFL;
para 2° Vice-Presidente, Deputado João Paulo, do
PT; para 3° Vice-Presidente, Deputado Romel Anizio.

Solicito à Deputada Maria Abadia que proceda à
chamada dos membros titulares de todos os partidos,
em seguida, à dos suplentes, até que complete o nú
mero de votos de cada bancada.

O Presidente da Câmara dos Deputa
dos decide constituir Comissão Especial
destinada ao estudo das reformas políticas,
e resolve:

I - designar para compô-Ia, na forma
indicada pelas Lideranças, os Deputados
constantes da relação anexa;
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Madeira, Aldir Cabral, Mário Assad Júnior, Reginaldo 11 - convocar os membros ora designa-
Germano, Jorge Pinheiro e Lincoln Portela, suplen- dos para a reunião de instalação e eleição a
teso Ao assumir os trabalhos, o Deputado Olavo Ca- realizar-se no dia 10 de maio, quinta-feira,
Iheiros convidou os Vice-Presidentes para tomar as- às 10h30min, no Plenário 10 do Anexo 11. .
sento à mesa, declarando-os empossados. Após bre
ve pronunciamento, designou para Relator o Deputa
do João Almeida (PSDB-BA). Além do Relator, usa
ram da palavra os Deputados Milton Temer, Salvador
Zimbaldi, Mauro Benevides, Ronaldo Vasconcelos,
Afonso Camargo, Líncoln Porte la, Marisa Serrano,
Aldir Cabral, Bispo Rodnigues, João Paulo e Vivaldo
Barbosa. Não havendo mais quem quisesse fazer uso
da palavra, o Presidente convocou reunião para o dia
vinte e quatro de maio, para definição do roteiro dos
trabalhos da Comissão e encerrou a r,eunião às de
zesseis horas e dezoito minutos. A reunião foi gravada
e as notas taquigráficas, após serem decodificadas,
serão publicadas juntamente com esta Ata no Diário
da Câmara dos Deputados. E, para constar, eu, Val
divino Tolentino Filho, Secretário, lavrei a presente
Ata, que, após aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente, , Deputado Olavo Calheiros.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Rubem Medi
na) - Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos da presente reunião da Comissão Especial
destinada ao estudo das reformas políticas, convoca
da pelo Presidente da Casa para a. instalação da Co
missão e eleição do Presidente e dos Vice-Presiden
tes. Na forma do art. 39, § 4° do Regimento Interno,
compete-me assumir a presidência dos trabalhos.

Declaro instalada a Comissão Especial destina
da ao estudo das reformas polfticas.

Informo que o Deputado Custódio Mattos justifi
cou sua ausência por estar viajando em missão oficial
da Câmara entre os dias 14 e 18 do corrente mês.

Solicito aos senhores representantes dos diver
sos partidos que procedam ao registro, junto à Mesa
e individualmente, ou por chapa dos candidatos aos
cargos de Presidente, 1°,2° e 3° Vice-Presidentes da
Comissão.

Esclareço aos nobres pares que esta Comissão
é composta por 41 Deputados titulares e igual núme
ro de Suplentes, em conformidade com o ato da Pre
sidência, que passo a ler:
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A SRA. DEPUTADA MARIA ABADIA - Bloco Bloco PUPSL.
PSDB/PTB. Bispo Wanderval- Lincoln Portela.

Bonifácio de Andrada - Custódio Mattos - Edu- PHS.
ardo Seabra - João Almeida - Josué Bengtson - Ma- Regis Cavalcante.
risa Serrano - Pedro Canedo - Rommel Feijó - Salva- Bloco PFUPST.
dor Zimbaldi - Xico Graziano. Claudio Cajado.

Bloco PFUPST. O SR. PRESIDENTE (Deputado Rubem Medi-
Affonso Camargo - Aracelyde Paula - Claudio na) - Alguns Deputados ainda não votaram.

Cajado - Corauci Sobrinho - Gilberto Kassab - Paulo A SRA. DEPUTADA MARIA ABADIA - Deputa-
Octávio - Rubem Medina - Vilmar Rocha. do Reginaldo Germano.

PMDB. O SR. PRESIDENTE (Deputado Rubem Medi-
Coriolano Sales - João ~olaço - Jorge AI.be~o na) _ Alguns Deputados não votaram. (Pausa.)

- Jorge Wilson -: Mauro Benevides - M~ndes Ribeiro 'Gostaria de justificar a ausência do Deputado
Filho - Nair Xavier Lobo - Olavo Calheiros. Gilberto Kassab. S.Exa encontra-se no exterior, em

PI. missão oficial.
João Paulo - José Dirceu - Milton Temer - NiI- Declaro encerrada a votação.

mário Miranda. O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sr. Presi-
PPB. . dente, gostaria de registrar que o Deputado José Dir-
Antonio Joaquim Araújo - Gerson Peres - Ro- ceu, membro titular desta Comissão, também encon-

mel Anizio - Wagner Salustlano. (Pausa.) tra-se no exterior, em missão oficial.

Bloco PSB/PCdoB. O SR. PRESIDENTE (Deputado Rubem Medi-
Haroldo Lima - José Antonio Almeida. na) _ O Deputado Bispo Rodrigues já votou?
Bloco PDT/PPS. A SRA. DEPUTADA MARIA ABADIA - Não.
João Herrmann Neto - João Sampaio. O SR. PRESIDENTE (Deputado Rubem Medi-
Bloco PUPSL. na) - Está encerrada a votação.
Bispo Rodrigues - Ronaldo Vasconcellos. Agradeço à nobre Deputada Maria Abadia, que
PHS. auxiliou esta Presidência no processo de votação.
Roberto Argenta. (Pausa.) Procederemos à apuração dos votos.
Faremos a chamad.a dos suplentes. Convido os Deputados Mauro Benevides e Cori-
Bloco PSDB/PTB. olano Sales para servirem de escrutinadores e ajuda-
André Benassi - Anivaldo Vale - Dino Feman- rem esta Presidência.

des - Fernando Gonçalves - Julio Semeghini - Maria Primeiramente, vamos verificar o número de vo-
Abadia - Roberto Jefferson - Sebastião Madeira - tantes e o número de sobrecartas. (Pausa.)

Zulaiê Cobra. Informo que o número de sobrecartas é de 29,
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rubem Medi- coincidindo com o número de votantes.

na) - Maria Abadia - Aldir Cabral - José Rocha. Está encerrada a apuração.
A SRA. DEPUTADA MARIA ABADIA - Mário Agradeço aos Deputados Coriolano Sales e Ma-

Assad Júnior - Neuton Lima - Reginaldo Germano - ura Benevides por terem servido de escrutinadores.
Vic Pires Franco. (Pausa.)

PMDB. . Vou proclamaro resultado. Tivemos 28 votos vá-
Gastão Vieira - Jorge Pinheiro - Nair Xavier lidos e um voto em branco.

Lobo - Laire Rosado - Mário de Oliveira - Paulo Para Presidente, Deputado Olavo Calheiros, do
Lima. PMDB, AL, com 28 votos; para 1° Vice-Presidente,

PI. Deputado Gilberto Kassab, do PFL, Sp, com 28 votos;
Dr. Rosinha - Geraldo Magela - José Genofno - para 2° Vice-Presidente, Deputado João Paulo, do PT,

Virgflio Guimarães. Sp, com 28 votos; e para 3° Vice-Presidente Romel
PPB. Anizio, do PPB, MG, com 28 votos.
Nelson Meurer - Simão Sessim. Convido, neste momento, o Deputado Olavo Ca-
PSB/PCdoB. Iheiros para assumir a Presidência da Comissão, de-
Alexandre Cardoso. clarando-o empossado. (Palmas.)
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o SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sr. Presi
dente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei
ros) - Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Na pri
meira oportunidade em que V.Exa julgar oportuno,
gostaria de fazer uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei
ros) - Convido os Srs. Deputados Gilberto Kassab,
João Paulo e Romel Anizio, respectivamente 10, 2° e
3° Vice-Presidentes, para fazerem parte da Mesa e
assumirem seus respectivos cargos.

Nos termos do art. 41, inciso VI do Regimento
Interno, designo o Deputado João Almeida como Re
lator, a quem convido para fazer parte da Mesa. (Pal
mas.) (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Relator, Deputado
João Almeida. (Pausa.)

Por benevolência do Sr. Relator, concedo a pala
vra ao Deputado Milton Temer.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sr. Presi
dente, Deputado Olavo Calheiros, Sr. Relator, Depu
tado João Almeida, V.Exasestão hoje desenvolvendo
tarefa fundamental para esta Casa. Creio que ela já é
produto de algo que nós, da Oposição, tivemos a inici
ativa de deflagrar, com o apoio de vários Deputados
da base do Governo - ou seja, a CPI da Corrupção.

Fomos convocados, na semana passada, atra
vés de um fax que chegou ao gabinete dos Deputa
dos na quarta-feira, às 21 h30min, para uma reunião
na quinta-feira pela manhã. Ficou claro que a chama
da "agenda positiva", entre aspas, era algo que se pu
nha em prática para contrapor uma ofensiva legítima
e absolutamente procedente dos partidos de oposi
ção, com apoio de Parlamentares da base do Gover
no, contra o verdadeiro mar de lama em que estamos
envolvidos. Mas não é isso que me interessa agora e
sim o fato de V.Exasestarem investidos de grande res
ponsabilidade.

A reforma política talvez seja uma das questões
essenciais para recuperarmos o prestigio do Con
gresso Nacional. O Deputado João Almeida, experi
mentado participante deste debate, sabe perfeita
mente que vivemos um momento crucial e não pode
mos frustrar novamente o povo deste País. Espero
que a Comissão Especial que irá tratar de reformas
políticas termine seus trabalhos com algo conse
qüente e procedente antes do mês de setembro, para
que nossas decisões cheguem a plenário com valida
de pará o próximo pleito eleitoral. Desejo felicidade a
V.ExJ!s.

Junho de 2001

o SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei
ros) - Tem a palavra o Deputado Salvador Zimbaldi.

O SR. DEPUTADO SALVADOR ZIMBALDI- Sr.
Presidente, Sr. Relator, caros Deputados, parabeni
zo-os pela missão, que vai coroar de brilho o que to
dos esperamos: as reformas políticas.

Minha dúvida é se meu projeto, que reforma a
Lei Eleitoral, virá para esta Comissão. Foi designado
Relator o Deputado Fernando Coruja, na Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação. A aprovação
desse projeto urge. Nosso objetivo inclusive era pedir
urgência urgentíssima, tendo em vista que o Relator
Deputado Carlos Apolinário - da Lei Eleitoral na épo
ca, em 1997, e que passou a vigorar a partir de 1998,
estabeleceu como regra que cada partido poderia
lançar uma vez e meia o número de candidatos a De
putados Estaduais e Federais. Naquele instante, exis
tia apossibilidade de coligação dos Estados de Minas
Gerais e de São Paulo. Temos aqui setenta Parlamen
tares; portanto, são 105. Isso tiraria a possibilidade de
termos aqueles quatro dígitos - ou seja, primeiro os
dois dlgitos do partido e depois os dos candidatos. Lu
tamos muito com o TSE na época. Conseguimos
transferir a questão para os TRE, onde costuramos
um acordo com os trinta partidos existentes, o que
não foi fácil, para estabelecer o limite máximo. É uma
vez e meia o número de candidatos, estabelecendo o
limite máximo de 99 candidatos por legenda, a fim de
preservar os quatro dígitos para os Deputados Fede
rais, principalmente nos Estados de São Paulo e de
Minas Gerais, onde ocorreu o mesmo problema.

Portanto, minha preocupação é nesse sentido.
Se essas reformas se delongarem, que tenhamos
certa urgência, porque para nós é fator fundamental.
Tivemos muitas dificuldades. Particularmente, perdi
quase dois meses de trabalho em cima dessa costura
com a Justiça Eleitoral para corrigir uma falha nossa
ao aprovarmos a Lei Eleitoral. Trata-se do Projeto n°
4.098, de 2001 .

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei

ros) - A palavra será concedida ao Deputado Mauro
Benevides. Antes, porém, o Deputado Milton Temer,
que participou da discussão, quer fazer um comple
mento.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Trata-se
apenas de uma consulta ao Relator. Acho que vem
um pouco na linha da preocupação do Deputado Sal
vador Zimbaldi.

Por exemplo, o Senado Federal aprovou um pro
jeto de lei no qual se estabelece o prazo de desincom
patibilização para aqueles que se candidatam à reelei-
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ção. Pois bem. Se esse projeto for votado até setem- de S. Exa a esse respeito, para que alguma coisa pos-
bro, valerá para a próxima eleição. Portanto, gostaria sa mudar em relação à legislação eleitoral.
de saber o que acontece com os projetos, por exemplo, Obrigado.
já aprovados no Senado. Eles vêm para a Câmara e O SR. DEPUTADO AFFONSO CAMARGO - Sr.
vão ao plenário, ou serão incorporados à Comissão? Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calheiros) O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
- Deputado Mauro Benevides, tem V.E>fl a palavra. ros) - Com a palavra o Deputado Affonso Camargo.

O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES - Sr. O SR. DEPUTADO AFFONSO CAMARGO -
Presidente, antes de mais nada, quero saudar VEx! à Quero registrar as mesmas preocupações menciona-
frente dos trabalhos desta Comissão, os demais inte- das por todos, principalmente pelo Deputado Milton
grantes da Mesa, e os colegas pela escolha extrema- Temer. Espero que não fique a impressão para a opi-
mente feliz e oportuna do Deputado João Almeida nião pública de que esta Comissão tenha sido forma-
para Relator desta Comissão Especial. da para não fazer a reforma política. O Senado Fede-

Ainda ontem, ocupando o espaço do Grande ral conseguiu por consenso abreviar uma série de ter-
Expediente, reportei-me a esse tema. Houve aparte mos, como disse o Deputado Mauro Benevides. E
de vários Deputados. Cheguei a sugerir a esta Comis- esta Comissão, segundo informações, não tem poder
são a apreciação preliminar, preferencial ou prioritária deliberativo; eu diria que ela é uma Comissão de con-
daqueles projetos que já foram aprovados no Senado senso. Deveríamos' analisar com a maior presteza
Federal. De qualquer maneira, é uma proposta que possível as sugestões que aqui chegam e ver o que é
guarda conexão com os argumentos expendidos ago- consenso, para depois a Comissão de Constituição e
ra pelo Deputado Milton Temer. Justiça e de Redação decidir.

Se o Senado Federal já aprovou duas proposi- Não adianta votar algo quando não vai ter vali·
ções - mais recentemente sobre financiamento públi- dade. Digo isso para me somar às preocupações de
co de campanha e sobre o interstício para que candi- todos.
datos disputem mandato eletivo ou mudem de partido Quem houver algum assunto urgente, como é o
-, proponho a V. Exa, para posterior apreciação, essa caso, por exemplo, do número, deve ser entregue ao
sugestão básica, porque vamos enfrentar um tempo Relator. Assim, S. Exa poderá começar a selecionar
exíguo para que essas alterações aprovadas pelo aquilo que é urgente, aquilo que pode ser votado até
Congresso possam vigorar na eleição do próximo setembro. É importante que tudo seja votado até lá,
ano. Então, seria fundamental que V. Exa, listando to- principalmente as matérias que já estão aprovadas
das as proposições, elegesse aquelas que têm possi- no Senado, para que possam ser sancionadas - ou
bilidade de serem aprovadas para vigorar no pleito no então, se precisarmos modificar algo, fazer com que
próximo ano. É a primeira sugestão que faço a V. Exa e retornem ao Senado.
ao nobre Relator João Almeida. A minha principal preocupação é essa, partindo

O SR. DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS do princípio de que a Comissão não é deliberativa.
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Ora, temos de agir com habilidade - e tenho certeza

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- de que o Relator João Almeida possui muita objetivi-
ros) - Tem V. Exa a palavra. dade -, porque só assim conseguiremos algum resul-

O SR. DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS tado nesta Comissão.
- Sr. Presidente, em primeiro lugar, parabenizo V. Exa Ad~mais, tenh~ ~erteza de que esta Comissão
por assumir este cargo tão importante. Saúdo tam- será muito bem presidida por V. Exa.
bém o Deputado João Almeida, que conhece bem a O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
legislação eleitoral, pois já foi Relator inúmeras vezes ros) - Quero convidar o Deputado Romel Anizio para
nesta Casa. fazer parte da Mesa.

Minha proposta é mais ou menos no mesmo Concedo a palavra ao Deputado Lincoln Portela.
sentido da proposta do Deputado Salvador Zimbaldl. O SR. DEPUTADO L1NCOLN PORTELA - Sr.
Também tenho algumas idéias pontuais de legislação Presidente, gostaria de parabenizá-lo, juntamente
infraconstitucional a respeito das nossas possrveis ai· com o Deputado João Almeida, porque estamos mui·
terações na legislação eleitoral. Gostaria de saber se to bem servidos nesta Comissão. Maior é aquele que
o Relator vai tomar conhecimento de todas ou se as serve, e V. Ex"s podem servir ao Brasil estando nessa
entregaremos depois. Quero ouvir as considerações posição.
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Quero também fazer coro com o Deputado
Affonso Camargo sobre a necessidade de separar os
temas urgentes dos importantes. Concordo plena
mente com S. Exa, quando diz que precisamos agir
dessa forma.

Quero expor uma opinião pessoal. Venho de
meios de comunicação, trabalho ainda com a impren
sa - tanto na mídia escrita quanto na falada e televisi
va. A imprensa brasileira exerce um bom papel em
muitas áreas - como sou da imprensa posso dizer
isso -, mas tem prejudicado principalmente o campo
político e outros.

Sei da competência do Relator e conheço o seu
trabalho, assim como o do nobre Presidente. Enfim, é
preciso tomar cuidado no sentido de que, movidos por
alguma pressão, principalmente por parte da impren
sa, patrocinada sabe-se lá por quem, não tenhamos
uma reforma política um tanto quanto estouvada, feita
às pressas, porque já estamos praticamente no fim de
maio e mal começamos os trabalhos. Portanto, tere
mos apenas junho, julho, agosto e setembro - quatro
meses - para realizá-los.

A minha intervenção é no sentido de que tenha
mos o máximo de prudência possível 'nesta Comis
são, para que, ao votar, possamos trabalhar separan
do os temas urgentes dos importantes.

Obrigado, Sr. Presidente. Desejo sucesso a V.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei
ros) - Deputado Lincoln Portela, sua participação
nesta Comissão, sem dúvida alguma, será de funda
mentai importância.

Concedo a palavra à Deputada Marisa Serrano.

A SRA. DEPUTADA MARISA SERRANO - Sr.
Presidente, cumprimento V. Exa e toda a Mesa, princi
palmente o Relator, Deputado João Almeida. Já tive
mos oportunidade de nos encontrar em outras Comis
sões, na legislatura anterior, discutindo o mesmo
téma. Acredito que S. Exa já deve ter até um pré-rela
tório, um estudo pronto, pois já discutimos esse as
sunto anteriormente.

Como os relatórios anteriores foram elaborados
dividindo-se os assuntos, gostaria que o Deputado
João Almeida informasse se já tem alguma idéia de
como será essa nova etapa de discussão da reforma
política. Se vamos fazer as mesmas divisões, como
anteriormente, ou seja, por meio de itens, e dentro de
les incluir os artigos e subartigos que nos interessam.
Por exemplo, os prazos, a parte de mídia etc., tudo
isso será feito como da última vez? Gostaria de saber
se V. Exa já tem um esboço de como será o esquema.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei
ros) - Passo a palavra ao Sr. Relator, Deputado João
Almeida,.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, caros companheiros e companheiras, em pri
meiro lugar, quero agradecer-lhes as palavras gene
rosas, fruto da cortesia parlamentar.

Nosso primeiro trabalho será analisar rapida
mente nossas experiências anteriores. Os Deputados
Affonso Camargo, Rubem Medina e eu temos discuti
do o assunto há pelo rnenos três Legislaturas.

O que aconteceu das outras vezes, desde a pro
mulgação da nova Constituição? A primeira lei para
regular as eleições, depois da nova Constituição, foi
elaborada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Havia mui
tos conflitos entre as leis existentes e a nova Constitu
ição e não havia tempo hábil para elaborar uma nova
lei eleitoral. Não se cuidou a tempo de se fazer uma lei
que escoimasse essas inconstitucionalidades e anali
sasse a nova realidade constitucional imposta ao
País. O Tribunal Superior Eleitoral acabou por baixar
uma série de resoluções que regularam a primeira
eleição geral que sucedeu à nova Constituição.

No mandato seguinte, começamos a trabalhar
com essa questão. Sempre constituímos a Comissão
que deveria tratar do assunto muito perto do prazo li
mite para propor alterações à legislação eleitoral.
Como todos sabem, há um dispositivo constitucional
obrigando que essas alterações sejam feitas até um
ano antes da eleição, a fim de terem validade para a
eleição seguinte.

Diante dessa limitação, fazemos sempre uma lei
de última hora, que não tem grande alcance, primeiro,
pelo prazo, segundo, porque deliberamos sobre ques
tões que atingirão a vida de todos os Parlamentares
nas eleições que se aproximam. É como se o jogo já
estivesse armado preliminarmente e nós fôssemos
alterar as suas regras.

Por conta disso, as alterações que temos feito
têm sido muito superficiais. Não conseguimos avan
çar. Sistematizamos, organizamos alguma coisa nes
sas leis, que precisavam ser melhor disciplinadas,
mas no fundamento, naquilo que importa, pouco foi
alterado.

Estamos agora diante da mesma situação. le
mos um enorme número de proposições. Na próxima
reunião apresentarei isso de forma sistematizada
para conhecimento de todos. São proposições origi
nárias da Casa. Muitas de iniciativa desta Casa, ou
tras oriundas do Senado Federal; algumas em estágio
avançado de tramitação e outras de forma incipiente.
Muitas Comissões formadas para analisar matérias
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constitucionais não são instaladas por falta de quo
rum.

Então, precisamos definir claramente qual o
nosso papel e onde pretendemos chegar para não
nos frustrarmos. Tenho uma proposta a fazer. Conver
sei com algumas lideranças partidárias e com o pró
prio Presidente da Casa sobre o assunto. Sugiro que
trabalhemos em duas frentes. Primeiro, temos de de
finir o que podemos fazer, separando'desde logo o
que é possível tratar para as próximas eleições.
Essas são as demandas que já são do nosso conhe
cimento e as outras que os companheiros, represen
tando seus partidos ou por iniciativa própria, apresen
tarão. Dessa forma, separaríamos essas questões
para uma definição imediata, porque o prazo é curto.

Mas não devemos nos limitar a isso. Temos de
seguir com a Comissão até o fim da Legislatura, por
que poderemos avançar mais e de forma mais profun
da nas reformas para as próximas eleições. Tenho a
convicção de que só poderemos avançar assim. O
que produzimos de mais profundo nessa matéria foi
feito dessa maneira.

Não sabemos o que pode acontecer no cenário
político daqui a uma ou duas eleições. Assim, todos
somos obrigados a nos debruçar sobre o que seria a
situação ideal, considerando as necessidades de am
pliação dos espaços democráticos, da garantia de go
vernabilidade e de tantos outros propósitos que uma
reforma política profunda e com objetivos sérios
como os nossos deve ter.

Outro problema é a delimitação do que seja a re
forma política. Se examinarmos o assunto de forma
mais ampla, verificaremos que estamos alterando a
Constituição, as leis complementares, as leis ordinári
as, as leis partidárias, com conseqüências até para o
Regimento Interno da Casa:

Apenas mexendo em todo o conjunto é que po
deremos alterar o sistema. Acho despropositado pen
sar que a alteração de pequenos aspectos possa às
vezes levar à sua completa desestruturação. Em rela
ção ao sistema eleitoral não podemos fazer uma mu
dança tópica. Ou se procede a uma mudança de for
ma sistêmica, para produzir bons resultados, ou en
tão ficamos adotando medidas tópicas, que serão, no
futuro, alteradas novamente.

Então, é preciso definir claramente esse escopo
de nosso trabalho. E acho que podemos fazer isso. Na
próxima reunião vamos levantar todas as demandas
apresentadas. Os companheiros também podem lis
tar as suas. Inclusive, algumas já foram apresentadas
aqui. Negociaremos um programa de trabalho.

Eu dizia que na próxima eleição entrará em vi
gor um dispositivo que está na lei dos partidos e que
aprovamos há duas Legislaturas. Só foi possível apro
var daquele jeito: duas Legislaturas à frente. Caso
contrário, não se aprovaria nunca. O Brasil, hoje, não
é parlamentarista; e agrada apenas aos parlamenta
ristas essa história.

Nosso ilustre Governador falecido, figura de tão
grata memória, resistiu em aceitar o parlamentarismo
depoi~do Governo Sarney. Havia um acordo tácito no
Congresso - o Deputado Mauro Benevides sabe dis
so - no sentido de se deixar a sua implementação
para o próximo Governo. Nós serramos parlamenta
ristas hoje, mas insistimos em fazer para aquele Go
verno, fomos derrotados, e até hoje não conseguimos
recuperar. E aí falo como parlamentarista. Para os
presidencialistas, ainda bem que não conseguimos
recuperar.

É difícil realmente alterar uma disciplina eleitoral
para a eleição que já está próxima. Dá para alterar al
guns pontos consensuais, de entendimento de todos
os partidos etc.

É isso que quero propor aos companheiros.
Desde logo, gostaria de fazer uma proposta para
apreciação do Presidente e dos colegas. Restaram
muitas dúvidas, na eleição anterior, sobre o uso das
urnas eletrônicas. Naquela eleição elas não haviam
sido usadas em todo o País. Na Câmara dos Deputa
dos e no Senado da República muito se discutiu sobre
o assunto. Alguns Senadores se propuseram a alterar
a lei, mas não se concluiu nada. E ar veio essa última
eleição, com a utilização das urnas eletrônicas no
Brasil inteiro. De todos os cantos do País têm chega
do reclamações, suspeitas, dúvidas sobre a inviolabi
lidade daquelas urnas e de seus resultados. Algumas
novidades foram conhecidas depois. Inclusive não se
imaginava que isso seria possível.

Para não usar nomes de terceiros, vou usar o
meu próprio. Na Bahia, fiquei sabendo que o juiz pode
divulgar o resultado que quer e guardar o outro para
mais tarde. Eu imaginava que o procedimento, uma
vez fechada a urna, fosse automático: emite-se o bo
letim de tudo o que ele contém. Se o Vereador ou o
Deputado teve sua candidatura impugnada, isso vem
depois. O resultado tem de ser publicado.

Na Bahia, para não citar outros exemplos - e a
Bahia é sempre um celeiro para esses acontecimen
tos -, o juiz não publicou o resultado de uma urna.
Entendeu que um candidato a Vereador estava im
pugnado e que não deveria divulgar o resultado dos
seus votos. O candidato requereu, e ele não divulgou.
Quer dizer, o sistema permite que o juiz possa - ou-
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trora guardavam as urnas na sua casa - agora divul- formas de controle. Sugiro a V. Exa que tome conheci-
gar o resultado parcialmente? Têm surgido muitas mento de sua proposta, pois S. Ex8 também é enge-
outras dúvidas sobre essas urnas eletrônicas. nheiro e defende o sistema; logo, é insuspeito. Vale a

Dois ou três companheiros já me procuraram pena conhecer sua proposta.
para falar a esse respeito. Um deles não está aqui ago- O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - O nome
ra. Já existe a iniciativa de um Deputado do PT de São a que quis me referir - minha memória não me ajudou
Paulo no sentido de elaborar uma lei para regular a - foi o do Deputado Jorge Bittar. Já propus a S. Exa e a
questão. Em vez de tentarmos elaborar uma lei sem o outros que têm iniciativas semelhantes convocar uma
conhecimento perfeito de como funciona aquele siste- instituição independente, que tenha um bom cadastro
ma, quero propor a avaliação de todo o sistema e não de serviços prestados. A Unicamp, por exemplo, po-
apenas da urna - a preparação da urna, a senha, as deria fazer uma auditagem completa do sistema. Eles
pessoas que interferem, os funcionários, o grau de hie- viriam expor suas idéias. Reuniríamos outros especi-
rarquia em cada momento, para ver se existem bre- alistas, e com o pessoal do TSE, que faria a exposi-
chas para a entrada de propósitos fraudadores. Após ção do assunto, promoveríamos uma grande discus-
termos conhecimento disso, poderemos elaborar uma são. Assim, resgataríamos os elementos que precisa-
lei. mos fazer constar de lei, para ter absoluta segurança

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - V. Exa me - e dar também absoluta segurança ao próprio TSE -
permite um parte? de que nosso sistema de coleta de votos, de tabula-

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA _ Gostaria ção da vontade popular é confiável e inclusive pode
ser exportado, conforme tanto se fala hoje. .

apenas de concluir, Deputado Milton Temer. E por que
isso? Porque o TSE parte do pressuposto de que to- O SR. DEPUTADO BISPO RODRIGUES - V.
dos os juízes e funcionários da Justiça são homem Exa me concede um aparte?
santos. Então, o que compete ao juiz fazer será bem O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
feito. Sabemos que são homens como outros quais- ros) - Passo a palavra ao Deputado Aldir Cabral.
quer. O fato de o TSE dizer que aquilo é uma maravi- O SR. DEPUTADO BISPO RODRIGUES - Sr.
lha não nos dá segurança. De vez em quando o TSE Presidente, solicitei um aparte sobre esse assunto,
faz uma resolução alterando isso por aquilo, e fica antes que ele encerre.
tudo por sua conta. Mas ele tem na cabeça essa pre- O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - O Depu-
missa de que o juiz é um elemento garantidor da lisu- tado Bispo Rodrigues está pedindo um aparte. Talvez
ra do pleito e da vontade do cidadão. E sabemos que seja importante.

não é assim. O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
Quem sabe a própria Unicamp possa fazer uma ros) - Deputado João Almeida, peço que devolva a

avaliação de todo o sistema? Não apenas da urna, palavra à Presidência, para que não continuem os
mas de todo o sistema, desde a preparação até a saf- apartes. Quero ordenar nossos trabalhos, pedindo
da do voto - a publicação dos resultados, quem inter- escusas ao Deputado Bispo Rodrigues.
fere no processo, como pode interferir, qual é o grau O SR. DEPUTADO BISPO RODRIGUES - É
de dano ou de alteração que cada um desses atores sobre o assunto.

pode produzir. O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
Estou encerrando, Deputado Milton Temer. res) - Passo a palavra ao Deputado Aldir Cabral. Em
O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - O aparte seguida, ao Deputado Bispo Rodrigues.

é sobre esse ponto, e acho importante para V. Exa. O SR. DEPUTADO ALDIR CABRAL - Sr. Presi-
OSR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA-Pois não, dente, parabenizo a Mesa, na pessoa de V. Exa, e o

Deputado. nobre Relator, meu amigo João Almeida.
O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Gostaria Antes de formular algumas perguntas, e para

de informar que o Deputado Jorge Bittar, além de De- colaborar com a Mesa, gostaria de dizer que faço par-
putado, é engenheiro formado no ITA e especialista te da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda-
na área de eletrônica. S. Exa esteve ontem com o Mi- ção. Acredito que a formação desta Comissão se te-
nistro Nelson Jobim, que possivelmente será o Presi- nha dado em função de requerimento meu, visto que
dente do TSE, junto com o Deputado José Dirceu. O muitos projetos, como muito bem explicou o nobre
Deputado Jorge Bittar, defensor da urna eletrônica, Relator, estão tramitando na Câmara Federal. Por
tem um projeto exatamente de estabelecimento de essa razão, solicitei que o nobre Presidente da CCJR,
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Deputado Inaldo Leitão, proporcionasse a discussão vêssemos procurar um modo de funcionamento desta
e votação em plenário de meu requerimento, sugerin- Comissão e a relação que vamos estabelecer com a
do a criação de uma subcomissão que examinasse CCJR. Se abordarmos tema a tema, a todo momento
todos os projetos a respeito da reforma polftica. Des- vamos ter esse problema na CCJR e aqui. Como va-
sa forma, poderíamos discutir e votar diretamente, mos fazer? A questão da urna eletrônica é um dos
por meio dessa subcomissão. elementos a serem apreciados nesta Comissão, mas

Quero fazer algumas perguntas a V. 8<", Sr. Pre- deveríamos fazer tratativas com a CCJR para não ha-
sidente, e ao nobre Relator. Alguns projetos já existen- ver trabalho paralelo.
tes na Casa, como bem disse o nobre Relátor, virão O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
para esta Comissão. Primeira pergunta: será uma re- ros) - Tem a palavra o Deputado Vivaldo Barbosa.
forma ampla, ou nos dedicaremos apenas a esses pro- O SR. DEPUTADO ALDIR CABRAL - Sr. Presi-
jetos? Os projetos é que vão direcionar nossa discus- dente, peço a palavra pela ordem. Fiz três perguntas.
são? Segundo: teremos prazo para emendas, ou será Seria .interessante que V. Exa respondesse, no senti-
por meio de destaques, visto que temos um Relator? do de colaborar com os nobres Deputados.
Teremos apenas um Relator ou subrelatorias, já que O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
se trata de Comissão Especial? Estou fazendo um pa- ros) - O Relator, Deputado João Almeida, fez uma ex-
raleio com a CCJR. Estou procurando o entendimento, planação importante e balizadora, tão logo tomou as-
para que os nobre pares possam analisar quais são os sento à Mesa. Estamos querendo discutir quando fa-
projetos e adotar as medidas necessárias. remos a próxima reunião desta Comissão: amanhã

Muito obrigado, Sr. Presidente. ou quinta-feira.·
O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- Nessa reunião vamos estabelecer nossa agen-

ros) - Passo a palavra ao Deputado Bispo Rodrigues. da e a forma de trabalho da Comissão. Alguns assun-
O SR. DEPUTADO BISPO RODRIGUES - Mui- tos são importantes e inclusive já foram votados pelo

to obrigado, Sr. Presidente. Sen~do_Fede~al. ~ preciso que ~Ies venham para esta
Como membro da CCJR, fui indicado Relator de Comlssao, a fim de serem anahs~dos, e para q~e en-

uma audiência pública que vai tratar da segurança da contremos também a forma re~lm:ntal de del.lb~r~r,
urna eletrônica, proposta por um Deputado. Pergunto sem g~rar confronto c,.?m a ,?omlssao de ConstltUlç~O
ao Relator, já que também está preocupado com a e Jus!lça e de Redaçao. HOle, n~m o Deputad? Joa?
questão- o Presidente da CCJR me pediu que na se- Almeida nem eu poderemo~ adlantar~l~e~ muito COI-
mana que vem fizéssemos essa audiência pública _, sa, porque os trabalhos estao sen~~ iniciados nes~e

se não seria melhor que esses assuntos relacionados m~mento ..Va~os marcar uma reunlao para amanha,
à segurança da urna viessem para esta Comissão. a fim de ?Is~~tlr a pauta e estabelecer a.n~ss~ agen-

. . da. A prinCipiO, o pensamento da Presldencla e da
O SR. PRESIDENTE (Deputad_o Olavo. Calhel- Relatoria _ e da Comissão, imagino - é o de ampliar

ros) - Com a palavra o Deputado Joao Almeida. os trabalhos discutir todos os assuntos dando a
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Bem, cada um del~s a urgência necessária, tendo em vista

companheiro... o dispositivo constitucional de que matérias eleitorais
O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Sr. Presi- têm de ser aprovadas um ano antes, para poderem

dente, peço permissão ao Relator. A realidade é a se- entrar em vigor.
guinte: este assunto que estamos apartando do con· Passo a palavra ao Deputado Vivaldo Barbosa.
junto, sobre a urna eletrônica, acabará sendo matéria O SR. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA - Sr.
que vai retornar quando da apreci~ção de outros te- Presidente, nobre Relator, Srs. Deputados, quero fa-
mas. Outros temas também sao objeto de debates na zer uma sugestão. Além de debater os projetos em
CCJR, inclusive com parecer adiantado. andamento, o Relator poderia acolher e incluir no seu

Gostaria de sugerir que buscássemos uma for- relatório, para discussão, sugestões apresentadas di-
ma ordinária para o funcionamento da Comissão e a retamente à Mesa da Comissão, para que um tema
relação que vai ter com a CCJR. Existem outros proje- ou outro que não tenha sido objeto de projeto de lei
tos, já tive oportunidade de verificar, com parecer, na em andamento possa ser apreciado pelo Relator, dis-
pauta da CCJR. Alguns incidem sobre a Lei Eleitoral, cutido pela Comissão, constando do resultado final do
que já poderia funcionar no ano que vem; outros, não. trabalho.

Então, na minha opinião, corroborando com o Esperamos que seja um projeto que congregue
raciocínio do Deputado Bispo Rodrigues, talvez de- todas as idéias constantes daqueles em andamento e
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das sugestões a serem encaminhadas diretamente modus vivendi e aprovar uma leí ou alterações a leis.
ao Relator. O trabalho final da Comissão deverá ser Colocamos a proposta em regime de urgência, e ela
um projeto que congregue essas questões todas. vai direto ao plenário, onde é votada. Tem sido essa a

Quero também saudar os partidos desta Casa sistemática.
pela grande sabedoria em indicar o Deputado João A rigor, na letra fria do Regimento Interno, não
Almeida para Relator desta matéria que, sem dúvida caberia a criação de uma Comissão Especial. Essa
alguma, é delicada, exigindo muita competência polf- Comissão foi constituída como uma Comissão de Sis-
tica, conhecimento mais específico e vivência - o que tematização, porque a Câmara não aprendeu a traba-
sobra na vida e na experiência parlamentar do Depu- Ihar com esse assunto como pretende o Senado ago-
tado João Almeida. ra, fatiando-o, pedaço a pedaço. A Câmara só enten-

a SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- de isso de forma sistêmica. Então, é preciso uma Co-
ros) - Concedo a palavra ao Deputado Lincoln Portela. missão que sistematize essas idéias.

a SR. DEPUTADO L1NCOLN PORTELA _ Sr. ~esta vez, Deputado João Paulo - V. Exa sabe
Presidente, quero parabenizar o Deputado João bem dIS~O, porque ~em trabalhado t.ambém em outras
Almeida por sua fala sobre a questão da urna eletrôni- oportunidades -, na~ há outro ~amlnho. Vamos ter de
ca. Esse problema tem ocorrido no Pais todo. A 100 levantar essas m~ténas~ negocIar com os.Relatores-
quilômetros de Belo Horizonte, numa cidade com alguns deles estao aqUi - e com o Presidente, para
mais de 30 mil eleitores, a três dias das eleições, um que possamos!er ~m bom result~d~.
Prefeito do PMDB tinha de 12% a 15% da intenção de Em relaçao. as urnas .eletronl~s, .tem?s. uma
votos em todas as pesquisas eleitorais. Na quinta-fei- proposta no sentl~o de. realizar audlencla publica, o
ra, foi procurado por dois senhores de São Paulo, jun- qu~, a meu ver, na? vai leva~ a bo~~ re~ulta~o~. No
tamente com o Secretário de Saúde um médico de penodo passado, fizemos tres audlenclas publicas,
seu relacionamento. Ele disse: "Eu c~loco 2 mil votos trouxemos técnicos, cada um disse uma coisa, o TSE
a mais na urna para você". Inexplicavelmente, esse rebateu e o assunto ficou por isso mesmo.
Prefeito, nesses três dias, perdeu a eleição com uma O que nós estamos propondo agora é diferente:
margem de aproximadamente 10% dos votos. Coinci- a realização da auditoria completa de todo o sistema
dência ou não, aconteceu, porque ele não quis dar o por um órgão independente; não é um partido político,
dinheiro. Sua reeleição era praticamente certa. nem uma assessoria de partido.

Nas nossas Minas Gerais, tivemos um problema . ~omemos por hipótese a Uni~mp. Eles virão
desse no Governo do Estado há algum tempo e a situ- aquI dizer. o..9ue encontrar~m .. ~epols. vamos agre-
ação realmente ficou muito séria. Portanto, a questão gar ~s. ~plnloes e as contnbulçoes dos assessores
da urna eletrônica é de fundamental importância para paf'!.ldanos e dos Deputados e a ?efes~ do TSE, para
esta Casa. Os fatos estão acontecendo à luz do dia e entao podermos resgatar o que e precIso ser coloca-
às vezes não estamos querendo enxergar. ' do na lei, a fim de garantir segurança àquele siste-

. ma. Penso que esse modelo é mais eficiente do que
a SR. PRESIDENTE (Deput~do Olavo ~~Ihel- o proposto na Comissão de Constituição e Justiça e

r?s) - Indago ao Sr. _Relator e tambem ao PI~nano se de Redação.
tem alguma sugestao quanto à nossa próxima reu- .
nião, para que possamos tratar, como já disse, do ba- . So~re o assunto proposto p~lo_nosso Preslden-
Iizamento da nossa agenda. te, Imagino que, para eu ter condlçao de aprese~tar

um escopo de trabalho levantando essas questoes,
Passo a palavra ao Sr._Relator. pontuando-as e separando-as para uma decisão da
a SR. DEPUTADO JOAO ALMEIDA - Sr. Presi- Comissão, promovendo, juntamente com V. Exa. as

dente, primeiramente, respondo algumas questões le- negociações necessárias em outras instâncias, va-
vantadas por companheiros que insistem em ter uma mos precisar de uma semana. Apenas na próxima ter-
resposta mantendo-se presentes. O Deputado Aldir ça-feira poderemos apresentar os resultados, para,
Cabral saiu, bem como o Deputado Bispo Rodrigues, com os elementos bem sistematizados, nossa reu-
mas acho que suas questões interessam a todos. nião ser produtiva. Dessa forma, tomaremos decisões

Tradicionalmente, a sistemática desta Comis- que garantam a continuidade dos nossos trabalhos
são tem sido a seguinte: ela se instala com um assun- de forma ordenada.
to já em discussão na Comissão de Constituição e a SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
Justiça e de Redação, com matérias aprovadas no ros) - Esse prazo é bom. Solicito à Assessoria que ofi-
Senado Federal. Sempre procuramos negociar um cie a todos os membros desta Comissão que tiverem
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porventura sugestões a fazer que o façam por escrito, Ronaldo Vasconcellos, Salvador Zimbaldi, Vilmar Ro-
em forma de requerimento à Secretaria, para que pos- cha, Wagner Salustiano e Xico Graziano, titulares;
sam ser publicadas e já entrar na pauta da próxima Aldir Cabral, Aldo Rebelo, André Benassi, Dr. Hélio,
reunião. Jorge Pinheiro, Lincoln Portela, Maria Abadia, Mario

A palavra está franqueada. (Pausa.) Assad Júnior, Nelson Meurer, Neuton Lima, Regis
O SR. DEPUTADO CORIOLANO SALES - Sr. Cavalcante, Rubens Bueno, Simão Sessim e Vicente

Presidente, poderfamos nos reunir na manhã da pró- Caropreso, suplentes. Compareceu, ainda, o Deputa-
xima quinta-feira. do Paulo Kobayashi, não-membro. Deixaram de com-

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - É melhor parecer os Deputados Aracely de Paula, Bispo Rodri-
que a reunião se realize na próxima terça-feira, neste gues, Bonifácio de Andrada, Cláudio Cajado, Coriola-
mesmo horário. no Sales, Custódio Mattos, Eduardo Seabra, Gerson

O SA. DEPUTADO CORIOLANO SALES - Peres, João Colaço, João Herrmann Neto, José Dir-
Esse é o horário em que a Comissão de Constituição c~u, Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Nilmário
e Justiça e de Redação se reúne regularmente. Miranda, Pedro Canedo, Roberto Argenta, Romel

Hoje, por uma exceção, vários membros da Co- Anizio, .Rom~el.~eijó e Rubem Medin.a. O D.eputado
missão de Constituição e Justiça e de Redação com- José Dirceu JUStl!ICOU, nos .termos reglme~tals, a sua
pareceram à instalação desta Comissão, mas há co- falta. Havendo num~ro r~~n~ental, o ~resJden!e, De-
incidência no horário de funcionamento. putado Olavo Calheiros, IniCIOU a reUnlao, convidando

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- o Deputado Gilberto kassa~ para. fazer parte da
ros) - Sr. Relator, V. Exa acha que poderia ser na ter- Mesa. ~TA - O S~nhor Presidente. Ind~gou so~re a
ça-feira pela manhã? neces~ld~de da leitura d~ Ata da pnmelra Reunlao, a

(Intervenções simultâneas inaudíveis.) qual !Ol dispensada a pedl~o do D~put~do AI~o Rebe-
O SR. DEPUTADO LlNCOLN PORTELA _ Se lo. Nao havend..? quem qUisesse dlscutl-~a, fOI c?l~ca-
.. _ da em votaçao, recebendo aprovaçao unanlme.

for na qUinta-feira pela manha, está tudo bem. EXPEDIENTE _ O Senhor Presidente deu conheci-
O SR. DEPUTA,?O. CORI~LANO SALES .- mento ao Plenário do recebimento dos Offcios nOs

Acho essa proposta mais Viável. Afinai, o Relator t~na 209/01, do Uder do Bloco PSBIPCdoB, indicando o
um .tem~o. adequado para estudar a metodologia a deputado Aldo Rebelo para integrar como suplente a
ser Impnmlda. Comissão; n° 47, da Consultoria Legislativa, indican-

_ O S.A. DEPUTADO L1N~OLN P~RTE.LA - do o Dr. Márcio Nuno Rabat e a Dr Miriam Campelo
Enta~, deixando bem claro, sena na qUinta-feira da de Melo Amorim, para prestarem assessoramento à
próxima semana. . Comissão. Informou que recebeu, ainda, do Deputa-

o SR. PRESI~_ENTE (D~putad? Ol~vo Calhel- do João Sampaio, um conjunto de petições encami-
ros) - Convo~o reunlao para qUinta-feira, dia 24, ~s !O nhadas pelo PDT ao Tribunal Superior Eleitoral, que
hor~s..Postenormente, os membros des~a CO~11Issao versam sobre o sistema eletrônico de votação.
serao Informados sobre o local onde sera realizada a ORDEM DO DIA - O Senhor Presidente anunciou a
reunião~ . . pauta e passou a palavra ao Senhor Relator, que fez

Nao havendo quem ~uelra fazer uso da palavra, suas considerações sobre os trabalhos da Comissão,
declaro encerrada a reumao. quando apresentou três quadros demonstrativos das

Ata da 2& reunião, realizada em 24 de maio matérias eleitorais que estão tramitando na Casa.
de 2001 Passou-se, então, à votação dos requerimentos da

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano pauta, quais sejam: do Deputado Jorge Alberto, que
de dois mil e um, às dez horas e trinta e sete minutos, solicita convidar o Dr. Marco Antônio de Oliveira Maci-
no plenário nove, anexo 11, da Câmara dos Deputa- el, Vice-Presidente da República; que solicita convi-
das, reuniu-se, ordinariamente, a Comissão Especial dar o Sr. Ministro Walter Ramos da Costa Porto, Mi-
destinada ao estudo das reformas polfticas. Compa- nistro do Tribunal Superior Eleitoral, do Deputado
receram os Deputados, Affonso Camargo, Antonio Xico Graziano, que solicita convidar o Dr. Miguel Reali
Joaquim Araújo, Corauci Sobrinho, Gilberto Kassab, Junior; do Deputado João Sampaio, que solicita con-
Haroldo Lima, João Almeida, João Paulo, João Sam- vidar o Sr. Celso Antônio Bandeira de Mello, professor
paio, Jorge Alberto, Jorge Wilson, José Antonio Alme- da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo -
ida, Josué Bengtson, Marisa Serrano, Mauro Benevi- PUC/SP; que solicita convidar o Sr. Wanderley Gui-
des, Milton Temer, Olavo Calheiros, Paulo Octávio, Iherme dos Santos, sociólogo, professor e pesquisa-
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dor do Instituto Universitário de Pesquisas do Estado Em discussão. (Pausa.)
do Rio de Janeiro - IUPERJ; que solicita convidar o Não havendo quem queira discut,ir, em votação
Sr. José Antônio Giusti lavares, cientista político e pro- a ata.
fessor da Universi?~de Fed.eral do Rio Grande ~~ Sul Os Deputados que a aprovam permaneçam
- UFRGS; que solicita convidar o Dr. Marco Aurelio de como estão. (Pausa.)
Mello, Ministro e futuro Presidente do Supremo Tribu-
nal Federal e ex-Presidente do Tribunal Superior Elei- Aprova~a. .
toral- TSE' que solicita convidar o Sr. Amílcar Bru- Comunico aos Srs. Deputados o recebimento
nazzo Filho: engenheiro mecânico formado pela Uni- dos seguinte~ of~cios: Ofício n° 209, do Líder do Bloco
versidade de São Paulo - USP, especialista em segu- ~SB/PCdoB, In.dlc~ndo o ~ePoutado Aldo Rebel~ para
rança de dados, moderador do Fórum do Voto Eletrô- I~teg~ar a. C~mlssao; OfíCIO n .47, da Consultona Le-
nico; do Deputado André Benassi, que solicita convi- gl~l.atlva, Indicando o Dr. Márcl? Nuno Rabat e a DrB
dar o Sr. Senador José Serra, Ministro da Saúde e o Minam Campelo de Melo Amonm para prestarem as-
Sr. Solivar Lamonier, cientista político. Em votação, fo- sessoramento a esta Comissão. .
ram todos aprovados. Em seguida o Deputado João Recebemos ainda, do Deputado João Sampaio,
Paulo sugeriu que se promovesse um seminário so- um conjunto de petições encaminhadas pelo PDT ao
bre o sistema de votação eletrônico. O Presidente e o Tribunal Superior Eleitoral, versando sobre o sistema
Relator comunicaram ao Plenário visita que fizeram eletrônico de votação, trazidas a esta Comissão como
ao Ministro Nelson Jobim, do Supremo Tribunal Fede- contribuição ao debate. Informo que cópias de todos
ral, informando que acertaram a vinda daquela autori- esses documentos estão sendo distribuidas aos Srs.
dade à Comissão no dia dezenove de junho, para ex- Deputados.
por seu ponto de vista sobre as matérias eleitorais. Antes de passarmos às matérias da pauta, es-
Em resposta ao pedido de sugestões sobre o anda- clareço que, nos termos do Ato da Presidência que
mento dos trabalhos da Comissão, formulado pelo constituiu esta Comissão, não foi despachado ne-
Presidente, falaram os Deputados Haroldo Lima, nhum projeto para ser apreciado por este colegiado,
Wagner Salustiano, Mário Assad Júnior, Affonso Ca- restando-nos a competência de promover os estudos
margo, Jorge Pinheiro, José Antonio Almeida, Gilber- das diversas matérias em trâmite na Casa e no Sena-
to Kassab, Jorge Alberto e Salvador Zimbaldi. Ficou do Federal. De fato, a competência para apreciar ma-
estabelecido que a Comissão fará reuniões ordinárias térias dessa natureza é da Comissão de Constituição
às quintas-feiras. O Relator distribuiu simulação da e Justiça, nos termos do art. 32, inciso 111, alíneas a e f
eleição para a Câmara dos Deputados nos anos de do Regimento Interno. Por outro lado, também com
um mil novecentos e noventa e quatro e um mil nove- base regimental, mais precisamente no art. n° 109, §
centos e noventa e oito. Nada mais havendo a tratar, o 1o, inciso 11 do Regimento, nada impede que, ao final
Presidente convocou reunião ordinária para o dia trin- dos estudos desta Comissão, formalizem-se propos-
ta e um de maio, às nove horas, para a discussão das tas que sintetizem o pensamento deste colegiado
matérias objeto de estudo da Comissão e encerrou os para serem apreciadas pela Casa.
trabalhos às doze hora~ e d~z min~os. A reunião f~i A presente reunião destina-se à elaboração do
gravada e as notas taqUlgráflcas, apos serem decodl- roteiro dos trabalhos da Comissão. Conforme publica-
ficadas, serão publicadas juntamente com esta Ata no do na Ordem do Dia, constam na pauta alguns reque-
Diário da Câmara dos Deputados. E, para constar, rimentos que propõem nomes a serem ouvidos em
eu Valdivino Tolentino Filho, Secretário, I~vrei a pre- audiência pública, no intuito de nos esclarecer sobre
sente Ata, q.ue após aprovada, será assl~ada pelo algumas questões objeto de estudo desta Comissão.
Senhor Presidente, Deputado, Olavo Calheiros. Peço aos Srs. Deputados que quiserem manifestar-se

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- que se inscrevam junto à Secretaria e, ao se manifes-
ros) - Srs. Deputados, havendo número regimental, tarem, declinem seus nomes para fins de identifica-
declaro abertos os trabalhos da Comissão Especial - ção pela taquigrafia.
Reformas Políticas. Concedo a palavra ao Sr. Relator para as suas

Tendo em vista a distribuição de cópias da ata considerações iniciais.
da 1a reunião a todos os membros presentes, indago O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presi-
da necessidade de leitura. (Pausa.) dente, S~s e Srs. Deputados, tínhamos, na vez ante-

Dispensada, a pedido do Deputado Aldo Rebe- riar, proposto, à luz do levantamento das matérias em
lo, a leitura da ata. . tramitação na Casa, portanto com a sensibilidade das
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angústias e provocações produ~idas pelos projetos mos produzir para a próxima eleição ou, não sendo
de lei de iniciativa dos Parlamentares, discutir hoje possível, como podemos avançar.
uma agenda de trabalho, e empenhamo-nos nisso. A Há muitas outras matérias relevantes no escopo
Assessoria trabalhou muito para identificar todos os do que poderíamos chamar de reforma política. Pode-
projetos em tramitação que tratam do assunto e de- mos seguir tratando delas, mesmo vencido o prazo
vem ser escopo do nosso trabalho. Ocorre, entretan- constitucional, que nos obriga a que as modificações
to, que o volume desse material é muito superior ao sejam feitas até um ano antes da eleição. Observando
que se imaginava, e não foi possível alcançarmos o calendário, o desdobramento das datas daqui para
todo ele no levantamento. Estamos, porém, distribuin- a frente, temos de levar em conta, primeiro, que tudo
do uma planilha que imaginamos ser completa, em- indica que teremos recesso no mês de julho. Não há
bora sempre haja a possibilidade de equívoco, por- manifestação que possa produzir convocação extra-
que o sistema de indexação da Casa não é perfeito. A ordinária, seja do Executivo, seja...
relação das propostas de emenda à Constituição, pa- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Salvo a
rece-me, está completa, com certeza, mas pode estar votação da LDO.
incompleta a lista de projetos de lei ordinária. Por O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Salvo a
essa razão, não foi possível alcançarmos o objetivo votação d~ LDO, que já começa a ser discutida hoje.
de propor uma agenda de trabalho. Tenho a impressão de que durante o mês de junho ela

Há questões meramente operacionais, relativas se resolverá, levando-nos ao recesso no mês seguin-
ao processo de votação etc., que não geram grandes te. Vencido julho, teríamos agosto para aprovar o que
problemas de entendimento político. São visões dife- seria próprio para a próxima eleição e remeter ao Se-
rentes, mas, como o objetivo comum é buscar o me- nado. Em 15 de agosto é preciso que a matéria tenha
Ihor resultado, a lisura do processo, nunca temos difi- tramitado no Congresso Nacional, nas duas Casas,
culdades, sempre nos entendemos com relativa facili- para que o Sr. Presidente tenha o prazo constitucional
dade com relação a essas matérias, entre as quais se de quinze dias para sancioná-Ia - embora a sanção
inclui a uma eletrônica. Então, proponho, preliminar- também não seja complicada; às vezes o prazo é exí-
mente - posso fazê-lo por escrito -, separarmos es- guo e aind~ assim s~ c~nsegue s~ncionar. Mas é me-
sas questões relacionadas com o processo de vota- Ihor cumpnr o prazo limite, para nao termos problema.
ção, como processamento de votos, alterações pro- Então, temos, como possibilidade real de traba-
postas a Utulo de eleitor e questões que tais, todas, a lho, o restante deste mês, junho e alguns dias de
meu ver, meramente operacionais, sem envolver agosto, quando a matéria deverá estar submetida ao
grandes disputas políticas, do ponto de vista ideológi- Plenário, sem o que não lograremos aprovação.
co e doutrinário. Submeto, Sr. Presidente, esses assuntos à dis-

Em outro campo, há uma concentração de de- cussão dos membros da ~omi~ã? Se V. E~ concor-
manda muito grande em torno dos seguintes assun- dar, também P890 que sejam distribuídos os m!o~mes
tos: coligação, fidelidade partidária e financiamento sobre os entendimentos em torno da urna eletronlca.
de campanha. É natural que esses três pontos te- O ~R. PR~SIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
nham alguns corolários. O financiamento de campa- ros) - Ha requerrmentos a serem votados.
nha tem trazido à discussão a adoção da lista partidá- O SR. DEPUTADO JORGE WILSON - Sr. Pre-
ria, a alteração no sistema eleitoral. Há também certa sidente, peço a palavra pela ordem.
provocação relativamente à desincompatibilização, O SR. PRESIDENTE (Deputado Olàvo Calhei-
outra matéria que está em processo já avançado de ros) - Tem a palavra V. Exa.
apreciação no Senado Federal, e aqui há Comissão O SR. DEPUTADO JORGE WILSON - Sr. Pre-
tratando do assunto. Sr. Presidente, caros compa- sidente, gostaria de pedir ao nobre Relator que repe-
nheiros, inicialmente deveríamos trabalhar em torno tisse as três matérias enfocadas como principais. as
desses assuntos. que mereceriam a apreciação do Plenário até 15 de

Matéria operacional, como disse, é questão de agosto.
organização. O próprio Presidente tratará do assunto O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
"urna", especificamente. Nessas outras matérias tam- ros) - Tem a palavra o Relator.
bém procuraremos sistematizar o que há na Casa, O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Falei em
em termos de proposições, para promover discussão coligação - que vai um pouco além, porque envolve
especrfica sobre cada uma delas e ver o que pode- outros aspectos do sistema eleitora', que naturalmen-



O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - Sim,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei
ros) - Requerimento do Deputado Jorge Alberto para
convidarmos o Sr. Walter Ramos da Costa Porto, Mi
nistro do Tribunal Superior Eleitoral, para participar de
audiência pública.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sr. Presi
dente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei
ros) - Tem a palavra V. Exa.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sr. Presi
dente, como um dos que estão aqui, inscritos nesta
Comissão, nada tenho contra o requerimento. Não
vou encaminhar voto contra ele. Mas quero propor um
encaminhamento. O que quero dizer com isso? Dian·
te do prazo reduzido de que dispomos para discussão
e da intenção que temos, até para que a Comissão
seja considerada séria no trabalho de longo prazo, ou
aprovamos algo coisa que já tenha efeito para 2002
ou esta Comissão vai desmobilizar-se - vamos ser
claros, com a experiência que temos, até pela própria
forma como o Relator já se expressou nas várias reu
niões de debates acumuladas.

Qual a preocupação que tenho? Aqui, todos te
mos mais ou menos uma posição firmada sobre uma
série de temas. Já ouvi Marco Maciel falar sobre refor
ma política pelo menos umas quinze vezes aqui den
tro. Sei o que vai dizer. Vai defender trezentos artigos.
Posso também propor o nome do Prof. Renato Lessa,
que para mim é uma referência. Sabemos de cor os
nomes que serão convidados. Ora, como não se trata
de brecar o direito de convidar pessoas para audiên
cia pública, que haja pelo menos um critério, um cro
nograma de reuniões que não impeça que semanal
mente, mesmo que houver audiência pública, haja
também reunião para discutirmos e avançarmos no
tema. Não pode a nossa reunião semanal ser morta
por uma audiência pública.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei
ros) - Deputado Milton Temer, na abertura desta reu
nião, humildemente declarei, até sem a concordância
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te são trazidos à discussão -, fidelidade partidária e Vice-Presidente da República, e outro, o Sr. Ministro
financiamento de campanha. Envolvendo matéria Walter Ramos da Costa Porto, pessoas com quem te- .
constitucional, acho que só teríamos possibilidade de mos conversado a respeito dos itens propostos.
discutir a desincompatibilização. Há propostas que O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
pretendo ~pr.esen~ar, em matéria constitucional, so- ros) - Deputado Jorge Alberto, o Regimento Interno
bre as ~uals I~aglno obte~ amp~o consen~o.~e todos determina que votemos cada requerimento. Se hou-
os partidos; nao sendo aSSim, nao há POSsibilidade de ver a concordância do Plenário, poderíamos votar
aprovar matéria constitucional. A desincompatibiliza- pelo menos esses dois. Vou ler o segundo e então po-
ção, contudo, é matéria que já consta de proposta do deremos votá-los.
Senado e portanto poderá ter condição de tramitação
aqui.

O SR. DEPUTADO JORGE WILSON - Gosta
ria, para auxiliar os trabalhos, que fizéssemos um
pouco mais de esforço em relação às matérias que
tramitam em outras Comissões. Essas matérias po
deriam ser trazidas para cá, a fim de que não se repe
tisse aquela situação do Código Civil e do Código Pe
nai, ou seja, resolve-se algo em uma Comissão, mas
existem trinta, quarenta, cinqüenta outros projetos em
tramitação, muitas vezes diametralmente opostos
àquilo que foi aprovado. Gostaria, então, que fizésse
mos um esforço e trouxéssemos todo o material para
debatê-lo em conjunto, tornando-o uma só matéria
para deliberação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei
ros) - Vou colocar em votação os requerimentos rece
bidos pela Mesa. Depois teremos todo o tempo para
discutir e sugerir um calendário.

Em votação requerimento do Sr. Jorge Alberto
para que convidemos o Dr. Marco Antônio de Oliveira
Maciel, Vice-Presidente da República, para participar
de audiência pública.

Para encaminhar a votação, concedo a palavra
ao Relator.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, estive observando todos esses requerimentos
de audiência pública, que acho muito próprios. Os no
mes indicados podem dar grande contribuição para o
debate. Proponho que aprovemos todos esses reque
rimentos e organizemos os convites na medida em que
as matérias forem aprovadas. A Mesa poderia fazer
isso.

Seguir uma pauta em função de requerimentos
não será adequado. Todos os nomes indicados já co
nhecemos. São pessoas que têm dado e poderão se
guir dando contribuições importantes aos debates.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei
ros) - Com a palavra o autor do requerimento.

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Sf"s e Srs. Deputados, apre
sentei dois requerimentos, um para convidarmos o
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do Sr. Relator, as dificuldades regimentais para a so- O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei
brevivência desta Comissão. Fi-lo porque tenho aros) - Tem V. Exa a palavra.
obrigação de esclarecer os fatos, e acho que nem se- O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO -
ria preciso, porque todos os senhores membros co- Sr. Presidente, não é porque estamos com pouco tem-
nhecem as limitações regimentais da Comissão. po que deveremos atropelar o trabalho desta Comis-
Entretanto, se tivermos competência e capacidade são. O nobre Deputado Milton Temer já ouviu umas
para superar os problemas regimentais, efetuaremos quinze vezes o Sr. Marco Maciel falar sobre a matéria,
um grande trabalho. mas eu não ouvi nenhuma, e faço parte da Comissão

Quanto à necessidade de aprovarmos matéria tanto quanto S. Exa. Preciso ouvi-lo. E mais, sei que o
para valer já na próxima eleição, isso vai depender da Vice-Presidente da República é conhecedor da maté-
decisão da maioria do colegiado. Tenha certeza de ria. Mesmo com pouco tempo, não vamos atropelar os
que vamos envidar todos os esforços e encurtar todos trabalhos. Façamos um trabalho bem feito.
os caminhos para que esta Comissão cumpra o seu O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
objetivo. ros) - Tem a palavra o Deputado Milton Temer.

Deputado Jorge Alberto, vou conceder a palavra O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sr. Presi-
a V. Exa

, para a defesa dos requerimentos. dente, votei em favor do requerimento. O que propus
O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - Sr. foi que nas semanas em que houver audiência públi-

Presidente, Srs. Deputados, concordo em parte com ca marquemos duas reuniões, a da audiência pública
o Deputado Milton Temer quando diz que alguns, ou a e outra de debates.
maioria, ou todos já têm suas posições predefinidas. O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
Apenas levei uma sugestão à Mesa. Cheguei há pou- ros) - Tem a palavra o Deputado Aldo Rebelo.
co e não sei como a Comissão quer trabalhar, não sei O SR. DEPUTADO ALDO REBELO - Sr. Presi-
se vai conceder essas audiências públicas ou não, é dente, feitas as ponderações, o encaminhamento
c/aro. Seria apenas um modo de, ouvindo o Plenário, deve ser a votação dos requerimentos. Por serem no-
conceber uma forma de trabalho. mes tão conhecidos, é dispensado o encaminhamen-

Estou levando em consideração o fato de que, to dos autores e do Relator.
dentro da estratégia que a Mesa vai adotar para che- O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
garmos a um denominador comum o mais brevemen- ros) -Indago ao Sr. Relator se ainda quer usar a pala-
te possível, como é desejo de todos, pois só temos vra com relação ao segundo requerimento do Depu-
até setembro para votar itens da reforma política a fim tado Jorge Alberto. (Pausa.)
de que tenham validade a partir das eleições de 2002, O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Não.
temos de estar conscientes de que precisamos impri- .
mir celeridade aos trabalhos para que as coisas che- O SR. PR~SIDENTE (Deputado Olavo Calhel-
guem a bom termo. De certa forma, apresentei esses ros) - Em votaçao.
dois requerimentos considerando que teríamos prazo . O SR. DEPUTADO JORGE WILS<.?N - Sr. Pre-
determinado para audiências públicas. Independen- sldent~, pe90 a palavra para uma questao de ordem.
temente do fato de o colega já ter ouvido Marco Maci- Estou Inscnto para debater.
el ou qualquer outro nome sugerido, achei interessan- O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
te fazer ri convite, pelos últimos contatos que tive com ros) - É sobre esses dois requerimentos?
S. Exa Ouvi-o falar sobre a matéria umas duas vezes e O SR. DEPUTADO JORGE WILSON - Exata-
achei que poderia trazer alguma contribuição, assim mente.
c?mo o Ministro ~alter Co~ta Port.o, com quem, coin- O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
cldentemente, ha alguns dias estive tratando de um ros) _ Tem a palavra V. Ex"
problema lá do meu ~stado, e na ocasião dialogamos O SR DEPUTADO J~RGE WILSON _ S P _
sobre a reforma polftlca. ... . r. re

.. sldente, estamos tratando dos dOIS requerrmentos. O
Defe~d~ esses dOIS requerimentos para. q~e Deputado Milton Temer trouxe com muita sabedoria

ambos os indicados, dentro ~? pr.azo q.ue.a Comlssao para a apreciação do Plenário uma proposta. Inclusi-
venha a c?n~e~er para audlenclas publicas, tragam ve estamos seguindo esse procedimento na Comis-
suas contnbulçoes. são de Relações Exteriores. V. Ex" vai perdoar-me;

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - concordo plenamente com a proposição do colega,
Pela ordem, Sr. Presidente. só que, para deliberarmos, devemos fazê-lo pelo me-
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nos com a presença da maioria, para que depois nin- ajustados de tal maneira que dos quinze ou doze
guém diga que foi pego de surpresa. aprovados cinco seja ouvidos prioritariamente, levan-

Concordo plenamente com a proposta do Depu- do-se em conta as tendências diferenciadas etc.
tado Milton Temer, mas peço que S. Ex<' a traga na se- O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
mana que vem, com a maioria presente. ros) - Deputado Haroldo Lima, a sugestão do Relator

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- foi exatamente a de que se discutissem e votassem
ros) - Deputado Jorge Wilson, a posição da Mesa é os requerimentos. Depois de aprovados, formalizaría-
no sentido de atender à preocupação do Deputado mos os convites e definiríamos as datas; então, de-
Milton Temer e acelerar os trabalhos da Comissão pendendo da necessidade maior da Comissão, discu-
para torná-los mais produtivos. V. Exa está pedindo tiríamos quem seria ouvido primeiro.
que se faça verificação de quorum? O SA. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Muito

O SR. DEPUTADO JORGE WILSON - De ma- obrigado, Sr. Presidente.
neira alguma. Sou favorável à proposta do Deputado O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
Milton Temer; só que, no dia de hoje, é extemporânea. ros) - Sobre a mesa requerimento do Deputado Xico
No caso, deveria ser feito um requerimento para ser Graziano para convidarmos o Dr. Miguel Reale Júnior
apreciado em outra reunião. para participar de audiência pública.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- Passo a palavra ao autor do requerimento.
ros) - A finalidade desta reunião é exatamente discu- O SR. DEPUTADO XICO GRAZIANO - Sr. Pre-
tirmos nossa pauta e balizarmos nossos trabalhos. sidente, meu intento é trazer a esta Comissão o co-

Em votação os requerimentos do Deputado Jor- nhecimento de um jurista conhecido por todos nós, o
ge Alberto. (Pausa.) Or. Miguel Reale Júnior, que, além de seus méritos

Aprovados. próprios, é sempre iluminado pela aura de seu pai,
O SA. DEPUTADO HAROLDO LIMA _ Sr. Pre- tão ou mais eminente, co~ ~ experiência acumulada

sidente peço a palavra pela ordem desde a época da ConstitUinte, ao lado de Ulysses
, '. Guimarães. Pareceu-me conveniente que o Or. Mi-

O ~R. ~RESIDENTE (Dep':Jta~o Olavo Calhel- guel Reale Júnior trouxesse sua experiência e conhe-
ros) - POIS nao, Deputado Haroldo Lima. cimento, como jurista e como participante de tantas

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Sr. Pre- discussões acerca da matéria nos últimos anos.
sidente, com o espírito de contribuir para o andam:n- O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
to dos trabalho~ e preocupado com as observaçoes ros) _ Passo a palavra ao Sr. Relator.
do Deputado Milton Temer, quero fazer um breve co- - .
mentário. Vejo que vão ser apreciados requerimentos O SR. D~PUTA~O JOAO AL~~IDA - Sr. Pre~l-
de convocação de diversas pessoas, todas importan- dente, como disse, nao t~n~o restnçao. Ao contráno,
teso Parece-me que há cerca de quinze nomes, que aplaudo tod?s os nomes Indicados. P~emos aprovi1r
provavelmente vão ser aprovados, porque ninguém esse requenmento e fazer a~ convocaç?es e~ fun~ao
vai posicionar-se contra os convites. Mas isso poderá, do as~unto ao qual ~ c~nvldado esteja mais af~ito,
de certa maneira, inviabilizar os trabalhos da Comis- p~ra Vincular uma .c~lsa a.outra. Se o t~ma é collga-
são. Convidamos mesmo, e, se convid?rmos, não va- çao, ~u:m ~em poslçao mal~ clara, para tl~armos al~u-
mos ter muito trabalho, ou como fica? E a observação mas Ilçoes. A M~sa .p~dera fazer essa tnagem ~UJto
do Deputado Milton Temer. Não seria o caso de arti- bem, com a co~tnbUlçao também dos companheiros,
cularmos uma necessidade com a outra, ou de pen- de m~o que nao tenho nada contra esses nomes, ao
sarmos uma forma diferente? c?ntráno, sou favoráv~1 ~ todos eles, e V. Ex" pode

dispensar-me de repetir ISSO nome a nome.
Provavelmente vamos aprovar esses dez ou .

quinze nomes sugeridos. Então, proponho que o re- O ~R. ~RESIDENTE (Deputado Olavo Calhel-
.querimento que apresentei hoje, no primeiro horário, ros) - POIS nao, Sr. ~elator. .
com três nomes, seja observado também agora, por- Está em votaçao o requerimento. (Pausa.)
que não haverá condições de fazê-lo posteriormente. Aprovado.
Aprovados esses nomes - quem sabe? -, V. Exa e os Sobre a mesa cinco requerimentos de autoria
demais membros da Mesa devem organizá-los de do Sr. João Sampaio, que versam no mesmo sentido;
acordo com as prioridades, porque todos estão sendo o primeiro propõe convidar o Sr. Celso Antônio Ban-
aprovados em igualdade de condições. Talvez numa deira de Mello, professor da Pontifícia Universidade
discussão interna da Mesa esses convites sejam Católica de São Paulo, renomado administrador e pa-
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recerista no âmbito do Direito Público, para participar O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Só quero
de audiência pública. fazer uma ponderação.

Submeto-o à votação. (Pausa.) O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
Aprovado. ros) - Pois não.
Ainda do Deputado João Sampaio, requerimen- O SR. DEPUTADO JOÃÓ PAULO - Sr. Presi-

to para convidarmos o Sr. Wanderley Guilherme dos dente, entendi, na primeira reunião, que a idéia do
Santos, sociólogo, professor e pesquisador do Institu- Relator era realizar um seminário ou um estudo sobre
to Universitário de Pesquisa do Estado do Rio de Ja- os efeitos da urna eletrônica, porque as denúncias, as
neiro-IUPERJ,paraparticipardeaudiênciapública. dúvidas sobre esse processo são muitas, das mais

Submeto-o à votação. (Pausa.) variadas correntes, dos mais variados campos.
Aprovado. Não tenho nenhuma objeção ao requerimento,
Ainda do Sr. Deputado João Sampaio, requeri- muito pelo cont~ário. Apenas sugi~o inclui~ o S~. Amíl-

mento para convidarmos o Sr. José Antônio Giusti Ta- car Brunazzo Fllh~ n? debate maIor qu~ Idealizamos
vares, cientista político e professor da Universidade sobre a ~rna eletro~lca, porqu~ .se. ouvirmos ~e.nsa-
Federal do Rio Grande do Sul- UFRGS, para partici- m~nt~s d~erentes ~ao va~os dlnml~ nossas dU~ldas.
par de audiência pública. A mdlcaçao dess~ nome e n~ sentido de avenguar-

Submeto-o à votação. (Pausa.) mos se a urna é vlolável ou nao.
Aprovado O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
.' _ . . ros) -Informo à Comissão que o Sr. Relator e eu fize-

Amda do D~putado Joao Samp~I?, requenme~- mos uma visita ao Sr. Ministro Nelson Jobim, futuro
t~ propondo convld~r o Dr. Marco Aurelio ~e Mello, MI- Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a quem co-
nlstro e futuro ~resldente do Suprem~ Tnbunal ~ede- municamos a instalação desta Comissão e relatamos
ral, e ex~~resldente ~? ~up~n~r Tribunal EleItoral, a enorme preocupação de inúmeros membros desta
para partiCipar de audle~cla publica. Casa com relação à segurança do voto eletrônico.

Submeto-o à votaçao. (Pausa.) Encontramos o Sr. Ministro - que neste momento está
Aprovado. do outro lado do muro, no processo eleitoral; ele é a
Requerimento do Sr. André Senassi, para convi- Justiça; do outro lado estamos nós, os partidos políti-

darmos os Srs. José Serra, Ministro da Saúde, e Soli- cos e os eleitores - também muito preocupado. Para
var Lamounier, cientista político, para comparecerem minha surpresa, S. Exa também tem sugestões e pe-
à audiência pública. diu-me que marcasse sua vinda, porque quer aumen-

Submeto-o à votação. (Pausa.) tar a segurança do voto eletrônico.
Aprovado. Para acrescentar algo mais acerca do que foi
O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - Sr. conversado por nós, passo a palavra ao nobre Rela·

Presidente, faltou um requerimento. tor, Deputado João Almeida.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Nossa

ros) - É verdade. visita ao Ministro Nelson Jobim deveu-se ao fato de
Requerimento do Deputado João Sampaio, que ~. Exa vai as~umir ~m 11 de ju~h~ a Presidência

para convidarmos o Sr. Amílcar Brunazzo Filho, enge· do Tnbunal Supenor Eleitoral: S. E.x fOI Deputado, co-
nheiro mecânico formado pela Universidade de São nhece o assunto e sempre fOI dedicado ao estudo e à
Paulo - USp' para comparecer a esta Comissão. discussão das matérias relativas a sistema eleitoral,

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO _ Sr. Presi- sistema político e partidos políticos.
dente peço a palavra para discutir. A idéia era fazer uma auditagem em todo o sis-

OSR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- tema e ~e~ois ~ubmetê-Ia à discussão com o Tribu-
ros) _ Submeto-o à votação. (Pausa.) nal, a propna Carnara dos Deput~~os e o Se~ad.? Fe-

Ap
d deral. Fomos expor-lhe essa poslçao da Comlssao. S.

rova o. _ Exa não se opôs. Pelo contrário, achou muito bom e
Passo a palavra ao Dep_utado Joao Paulo. aduziu, como disse o Presidente, suas observações e
O SR. DEPUTADO JOAO PAULO - Sr. Presi- preocupações. Hoje, como membro do Tribunal, tem

dente, pedi a palavra para discutir o requerimento. recebido muita provocação, e tomou o cuidado de fa-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- zer um levantamento das dificuldades que são encon-

ros) - Sobre requerimento, Deputado João Paulo, não tradas na urna. Disse-nos que poderíamos marcar
há discussão. uma reunião, que ficou agendada para o dia 19, quan-
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do traria esses pontos para avaliação, a partir do que de convidados não está encerrada. Nem ao Ministro
tomaríamos nossas decisões. Segundo S. EXS', há Nelson Jobim foi formalizado o convite. E virão outros.
muitos assuntos a serem definidos em lei. Sem essa É possível que o Sr. Relator queira ouvir os presiden-
definição, é possível que a decisão tomada pelo Juiz tes de institutos de pesquisa e de opinião pública. Por
de primeira instância venha a ser reformada pelo Tri- isso, proponho a V. EXS' que reunamos todos os no-
bunal, cuja decisão, por sua vez, eventualmente po- mes e os votemos na próxima sessão, quando tam-
derá vir a ser reformada pelo Tribunal Superior, pois, bém discutiríamos a formalização dos convites.
não havendo ?i~ciplina c.lara, toda.s as instâncias Gostaria de ouvir o Sr. Relator sobre sua suges-
ac~am-,se no direito de deh~erar. MUlto.s ass~ntos ~e- tão de três ou quatro temas sobre os quais esta Co-
latl.vos a.s ur~as foram defendos ~os Trrbunals Reg~o- missão deveria debruçar-se de forma mais efetiva,
nals Ele~tor~ls, q~e, por sua vez, flcar~r.n com uma In~ assim como gostaria se saber se algum dos Srs. De-
dependencla mUito grande. O Sr. MInistro abordar~ putados tem alguma sugestão a ser acrescida aos te-
todos esses. ponto~; basta q~e I~e demos a oportum- mas propostos pelo Sr. Relator.
dade. DepoIs, entao, orgamzanamos nossos traba-
lhos como achássemos melhor. O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Sr. Pre-

Parece-nos interessante ouvir o Ministro, pelo s~ente, ainda neste início do~ traba~hos da Comis-
fato de ele estar assumindo a Presidência do TSE, o sao, quero tecer algum~s conslderaçoes a V. EXS', ao
que nos dispensaria de entrar nesse tipo de entendi- Sr. Relator e aos demais membros.
mento com alguém que já está prestes a sair. Não ha- A Constituição prevê o Poder Legislativo bica-
veria, então, grande prejuízos, desde que, a partir dis- meral: Senado Federal e Câmara dos Deputados. O
so, pudéssemos retomar com celeridade o assunto Senado, segundo os preceitos constitucionais, repre-
das urnas. A idéia que ficou foi a de fazer a reunião no senta o Estado brasileiro; a Câmara, também segun-
dia 19. O Presidente e eu entraríamos em acordo com do os preceitos constitucionais, os interesses relacio-
o Senado Federal e com a Subcomissão competente nados à população brasileira. Então, tudo aquilo que,
da Comissão de Justiça, de modo a realizar reunião por exemplo, for vinculado à idéia de como o povo se
conjunta. Ouviríamos a exposição do Sr. Ministro, tro- manifesta para indicar seus representantes legais é
caríamos idéias e orientaríamos melhor nossos tra- questão, em primeiro lugar, atinente à Câmara. O Se-
balhos para a segunda etapa da avaliação das urnas. nado é uma câmara revisora dessa incumbência da

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- Câmara dos Deputados, de tal maneira que, no Con-
ros) - Sobre a mesa requerimento do Deputado Ha- gresso Nacional, nunca a legislação eleitoral foi feita
roldo Lima, que infelizmente não foi publicado nem pelo Senado Federal. Sempre foi feita pela Câmara
pautado, e, portanto, não poderá ser votado na ses- dos Deputados e remetida ao Senado, que fazia a re-
são de hoje. Entretanto, Deputado Haroldo Lima, há visão e a devolvia à Câmara, a responsável pela ma-
outros nomes ilustres á serem convidados. Deixare- téria, do ponto de vista final.
mos todos os nomes para serem votados na próxima Dito isso, que reporta aos preceitos constitucio-
sessão. nais e à tradição da Casa, chamo a atenção desta Co-

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Sr. Pre- missão para o fato de que, neste período recente, pa-
sidente, essa medida é um tanto burocrática. Sei que rece-me que, por iniciativa do Senador Antonio Car-
a nossa Comissão deve ser dirigida politicamente. Sei los Magalhães, tem-se tomado uma posição um pou-
que a recomendação se deve ao fato de isso constar co estranha. De repente o Senado começou a aprovar
de despacho de autoria do Deputado Michel Temer. uma seqüência de leis que foram enviadas à Câmara
Sei de tudo isso. Agora, extrapauta, a solicitação foi como se a esta Casa coubesse a revisão das leis
feita em tempo e estamos discutindo o assunto neste aprovadas pelo Senado acerca da matéria.
mome~to. Não se trata de coisa diferente. Precisamos Tenho minhas ressalvas à forma pela qual essas
aproveitar o tema. O momento parece-me ser este. leis têm sido aprovadas no Senado Federal. Muito in-
Parece-me que a.decisão deve ser tomada por V.Exa

, teressado na reforma política, quando soube que o
com o nosso apoIo. Senado estava tratando do assunto, fui até lá para ob-

Acho que nenhum de nós é contrário à aprova- servar. Estive presente, ouvindo. Quase não havia re-
ção desses três nomes. Aprovados, encerraríamos o uniões; quando havia, eram feitas um pouco às es-
assunto. É a minha ponderação, Sr. Presidente. condidas, e, quando se conferia o resultado, já estava

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- tudo pronto - verdadeiros catataus de papéis, com as
ros) - Ocorre, Deputado Haroldo Lima, que a relação anotações completas.
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Eis que de repente começa a correr do Senado
para a Câmara uma porção de propostas que, em
tese, deveriam ser apreciadas na Câmara, eventual
mente modificadas e devolvidas ao Senado, que da
ria o parecer final, encerrando o assunto e envian
do-as à promulgação. Ou seja, o Senado estaria as
sumindo a iniciativa legislativa relativamente às ques
tões ligadas ao povo brasileiro, em particular a legisla
ção eleitoral, passando por cima da Câmara dos De
putados, que assumiria assim uma posição subalter
na, meramente revisora, nessas questões. Acho que
essa é uma distorção a que esta Comissão deveria
estar atenta. Todas as propostas eleitorais aprovadas
pelo Senado, na minha opinião - e essa é a solicita
ção que faço a V. Exa -, deveriam ser requisitadas a
esta Comissão Especial, que deveria examiná-Ias em
conjunto, segundo a organização proposta por V. Exa

e pelo Sr. Relator, levando em conta as trezentas e
tantas propostas de legislação eleitoral em trâmite na
Casa, e de tudo isso, então, sairia o relatório final, ela
borado por esta Comissão, que seria remetido ao ple
nário da Câmara, onde seria votado. Finalmente iriam
ao Senado, como Casa revisora, e retornariam a esta
Casa. Penso que essa deveria ser nossa postura bá
sica. Se não for, nossa Comissão estará meio sem pa
pei, razão pela qual teço estas considerações logo no
inIcio de nossos trabalhos, com o fim de que tenha
mos uma posição oficial a respeito dessa questão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei
ros) - Nobre Deputado Haroldo Lima, entendo a preo
cupação de V. Exa Aplaudo o fato de o Senado ter to
mado a dianteira no assunto, pois também tem a prer
rogativa tomar a iniciativa legislativa. Cabe a nós ace
lerar nossos trabalhos para responder a essa deman
da. Tanto que o Deputado João Almeida, ao sugerir a
pauta da Comissão, reportou-se a matérias já vota
das pelo Senado, como o financiamento público de
campanha e a desincompatibilização, que já está na
pauta de votação de quarta-feira que vem. Louvo a
atitude do Senado Federal de ter saldo na frente
quanto a esse assunto.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Wagner
Salustiano.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO
Sr. Presidente, é natural a preocupação de todos nós
quanto à agilidade de nossos trabalhos. Entretanto,
há muito nossa Casa deixou de realizar um trabalho
mais atuante às quintas-feiras, haja vista que hoje
nem abrimos o painel em plenário. Assim, entendo
que marcar reuniões para as quintas-feiras vai resul
tar no que aconteceu hoje: não teremos mais de meia
dúzia de Deputados, o que não seria bom para o de-

semolar dos trabalhos. Devemos marcas nossas reu
niões para as quartas-feiras, apesar de todas as difi
culdades que terá V. Exa em fazê-lo. O fato é que, às
quintas-feiras, quando sequer é aberto o painel, fica
muito diflcil permanecermos aqui e avançarmos al
gum assunto desta Comissão.

Peço, portanto, Sr. Presidente, que a Mesa tome
providências quanto a isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei
ros) - Vamos analisar a questão, Deputado Wagner
Salustiano. Após ouvirmos as sugestões do Relator e
de todo o Plenário, deixaremos marcadas as próxi
mas reuniões, se posslvellevando em consideração a
proposta do Deputado Milton Temer de fazer mais de
uma reunião nas semanas em que forem marcadas
audiências públicas.

Com a palavra o Sr. Deputado Mário Assad Jú
nior.

O SR. DEPUTADO MÁRIO ASSAD JÚNIOR 
Sr. Presidente, Sr. Relator, demais membros da Co
missão, quero, em primeiro lugar, manifestar minha
preocupação quanto aos três pontos elencados. To
dos sabemos que o tempo é exlguo e que, no que diz
respeito à reforma política, já deverlamos estar tra
tando desse assunto há muito tempo. Acredito que
esta Casa tem sido omissa nesse ponto, pois entendo
que essa reforma deveria ter vindo antes de todas as
outras. O Congresso vive uma diflcil crise de identida
de. Mas, quanto aos pontos elencados pelo ilustre
Relator, creio que precisamos buscar outras visões
sobre eles. Fala-se no financiamento das campanhas,
mas creio que esta Comissão dever,ia trabalhar ob
servando fundamentalmente o abuso do poder eco
nômico nas campanhas eleitorais. Esse, sim, é o pon
to fundamental, creio eu, para que possamos discutir
a forma de financiamento das campanhas.

Fala-se na proibição das coligações e na fideli
dade partidária. Mas a base dessas questões é exata
mente o fortalecimento dos partidos políticos e a ne
cessidade de promovermos uma interação melhor
entre eles e a sociedade brasileira, bem como a pos
sibilidade de participação da sociedade na vida parti
dária e, portanto, política do País.

Outro tema que é fundamental analisarmos nes
te momento, e que passa pela aproximação entre re
presentante e representado, é o voto distrital, seja
misto, seja com listas.

Enfim, sabendo que o tempo é exlguo, discordo
do ponto de vista do nobre Deputado Wagner Salusti
ano; acho que teremos de nos reunir às quintas-feiras.
Vamos ter de comunicar aos membros que esta Co
missão se reunirá às quintas-feiras.
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o SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO
Mesmo com apenas meia dúzia de Deputados?

O SR. DEPUTADO MÁRIO ASSAD JÚNIOR
Acredito que os Deputados, se avisados com antece
dência, têm obrigação de estar aqui presentes. E se
não há sessão plenária, que tenhamos as nossas re
uniões. O tempo é escasso. Temos um prazo, e essa
foi a primeira preocupação que demonstrou o nobre
Relator.

Ao mesmo tempo, já foram apresentados vários
requerimentos de audiências públicas. Quer dizer, va
mos promover vários debates, várias discussões.

O SR. DEPUTADO WAGNER SAlUSTIANO
Justamente em função do prazo de que dispomos, te
mos de aproveitar ao máximo o tempo das reuniões.
E hoje, com meia dúzia de Deputados, não estamos
aproveitando bem nosso tempo. Numa terça-feira à
tarde, com a Casa cheia, é certo que o rendimento da
Comissão será outro, totalmente diferente.

. O SR. DEPUTADO MÁRIO ASSAD JÚNIOR 
Sim, mas nesse caso temos outras Comissões em
paralelo. Tudo bem, concordo que as reuniões sejam
às terças e quartas-feiras. O fundamental, em função
da grande demanda de requerimentos, é que nos reu
namos pelo menos duas vezes por semana. Tudo
bem que sejam as reuniões às terças e às quartas,
quando o quorum é maior.

O SR. DEPUTADO JORGE PINHEIRO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. DEPUTADO MÁRIO ASSAD JÚNIOR
Sr. Presidente, gostaria apenas de concluir, registran
do minha preocupação com o fato de que, apesar de
o tempo ser pouco, precisamos discutir em profundi
dade a reforma política. Não podemos ficar aqui,
como disse o Deputado Haroldo Lima, discutindo
apenas os pontos eventualmente propostos e aprova
dos pelo Senado Federal.

O SR. DEPUTADO AFFONSO CAMARGO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei
ros) - Tem V. Exa a palavra.

O SR. DEPUTADO JORGE PINHEIRO - Sr.
Presidente, eu havia pedido a palavra, mas cedo a
vez ao Deputado Affonso Camargo.

O SR. DEPUTADO AFFONSO CAMARGO - Sr.
Presidente, vou começar falando sobre a conveniência
da realização de reuniões às quintas-feiras. Parece-me
que, com o novo horário de início da Ordem do Dia, às
15h, não vai ser fácil haver reuniões às terças e quar
tas-feiras. Creio que quinta-feira pela manhã será nos-

so grande dia, pois não teremos hora para terminar;
poderemos ficar aqui duas, três, quatro horas.

Preocupo-me com a forma como conciliaremos
os horários de reunião com o da Ordem do Dia, que
vai ser antecipada. Parece-me, portanto, que quin
ta-feira acabará sendo o melhor dia. É evidente que
cada Deputado tem seu ritmo, suas idas e vindas, e
muitos não poderão ficar às quintas-feiras.

Sr. Presidente, quero manifestar minha concor
dância com os pontos de vista defendidos pelo Rela
tor e pelo Deputado Haroldo Lima. Como disse o no
bre Relator, o principal é definir o que poderemos ou
não fazer ainda para as próximas eleições. E, como
disse o Deputado Milton Temer, o importante é que
nossa Comissão chegue a algum resuUado. Muita
gente pensa que foi instalada para mais uma vez atra
sar a reforma política. Essa possibilidade existe, até
porque a Comissão não é deliberativa e vamos ter de
submeter tudo à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação. Assim, parece-me que convém definir
o que é possivel ser examinado e resolvido logo.

Concordo com o Deputado Haroldo Lima no que
diz respeito às matérias aprovadas no Senado. Tam
bém eu as acompanhei, porque também gosto muito
do assunto. Sei que foram fruto de acordos e que as
Lideranças da Câmara foram consultadas. Houve or
ganização e planejamento, mas pode faltar o apoio da
Câmara. Deveríamos dar prioridade ao exame des
sas matérias - não são mais de quatro, cinco ou seis
assuntos -, seja para rejeitá-Ias, se for o caso, seja
para aprová-Ias e dar-lhes vigência daqui a quatro ou
oito anos, por ocasião da reforma eleitoral. Essa pare
ce-me uma medida bem objetiva. Trata-se de projetos
de lei ordinária, já elaborados, para evitar demoras. É
conveniente vermos o que há de importante e, con
sensualmente - nossa Comissão é de consenso, e
não de voto; ela não tem poder deliberativo -, encami
nharmos à Comissão de Constituição e Justiça para
aprovação, até para que o Senado não modifique o
que decidirmos. Sendo o Senado o último a dar a pala
vra, amanhã ele poderia retirar algo que tenhamos in
serido por julgarmos importante. Esse é, no meu en
tender, o meio de aprovarmos algo já para as próximas
eleições.

Concordo com o Deputado Milton Temer, com o
Deputado Haroldo Lima e com o nobre Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei
ros) - Deputado Affonso Camargo, ao final desta reu
nião, quando tivermos ouvido o Relator e o Plenário,
deixaremos convocada nossa próxima reunião e defi
nidos os dias em que vamos reunir-nos, bem como as
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matérias de que vamos tratar, quando nos valeremos Mesa, constatei que assinaram a lista de presença 31
da sugestão de V. Ex". Srs. Deputados.

Há matérias já votadas no Senado Federal que O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO-
são emendas à Constituição, como é o caso da des- Sr. Presidente, sabemos que os Deputados assinam
compatibilização. a lista de presença e vão embora. Muitos dos que a

Com a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinheiro. assinaram neste momento já estão em seus respecti-
O SR. DEPUTADO JORGE PINHEIRO - Sr. vos Estados. Não há lógica em nos basearmos nisso.

Presidente, como disse o Deputado Wagner Salustia- O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Sr. Pre-
no, é verdade que temos um quorum baixo às quin- sidente, peço a palavra pela ordem.
tas-feiras. Sem querer desmerecer as audiências pú- O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
blicas, sugiro que marquemos para as terças-feiras à ros) - Tem V. Exa a palavra.
tarde as reuniões internas e deixemos as manhãs das O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Sr. Pre-
quintas-feiras para as audiências públicas. Isso seria sidente, na verdade, os Deputados que acabaram de
interessante, porque os debates sobre os assuntos pronunciar-se estão partindo de fatos já constatados.
que serão tratados nessas audiências nos enriquece- É bom levar em conta a experiência desta Casa nes-
rão. Ademais, poderemos discutir com aqueles que se tocante, ou seja, é assim mesmo que as coisas
aqui estarão palestrando. funcionam aqui. O grupo que se faz presente, embora

Se a Mesa e os demais Deputados concorda- minoritário, é o mais interessado, o mais disposto.
rem, evidentemente, poderfamos deliberar às ter- Portanto, é o que vai discutir as questões de mérito.
ças-feiras e realizar as audiências públicas sempre às Quando da hora da decisão, a sala estará cheia. Nun-
quintas-feiras. Só assim poderfamos ouvir todas as ca foi diferente.
pessoas indicadas pelos nobres Deputados, o que Devemos ponderar mais a respeito do dia e do
enriqueceria nosso trabalho. horário em que marcaremos nossas reuniões. Sabe-

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - mos que às quartas-feiras funcionam as Comissões
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente. Permanentes e outras; às terças-feiras, tudo é compli-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- cado; às quintas-feiras, existem essas deficiências. À
ros) - Tem V. Exa a palavra. medida que a Comissão for despertando interesse,

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - for mostrando seu papel efetivo, a coisa funcionará.
Sr. Presidente, volto a insistir em que não temos con- Srs. Deputados, o funcionamento da Comissão
dição de nos reunir duas vezes por semana. Lamenta- sempre foi possfvel por conta do pessoal mais inte-
velmente, sou obrigado a dizer que as quintas-feiras ressado, e não do conjunto, que só aparece na hora fi-
nesta Casa são mortas. Se marcarmos audiência pú- na!. Portanto, não nos impressionemos com o pouco
blica às quintas-feiras, teremos este plenário pratica- número de Parlamentares nesta sala, porque as pes-
mente vazio. E o lado dos profissionais de imprensa soas interessadas estão aqui. E estarão aqui à medi-
estará lotado, principalmente quando estiver aqui o da que a Comissão passar a ter papel importante.
Exmo. Sr. Vice-Presidente da República. Isso ficaria A propósito desta observação, inscrevi-me para
mal para a nossa Comissão. Com certeza, muitos de falar sobre o papel da Comissão. Interessa-nos deci-
nós já têm vôo marcado para hoje, porque não há pai- dirmos isso. Não estou conformado com o caráter da
nel, não há nada na Casa. As próprias Comissões nossa Comissão. Qual o seu papel? Ela vai trabalhar
permanentes não conseguem marcar duas reuniões paralelamente à tramitação das propostas encami-
por semana. nhadas pelo Senado, que continuarão no curso nor-

Temos de analisar a situação com cautela, bom mal? Se assim for, serei capaz de me incluir entre
senso, raciocfnio lógico, critério e bastante carinho. aqueles que começam a desistir de participar desta
Não nos iludamos achando que esta Comissão terá Comissão. Afinal, tudo já foi aprovado lá, de forma
quorum às quintas-feiras. inédita no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- Não é correta a idéia de que o Senado Federal
ros) - Tem a palavra o nobre Deputado Mário Assad tenha tomado a frente. Quem tomou a frente foi a Câ-
Júnior. mara dos Deputados, e à época o relator foi o nobre

O SR. DEPUTADO MÁRIO ASSAD JÚNIOR - Deputado João Almeida, que realizou diversos traba-
Sr. Presidente, não quero criar maior polêmica em tor- lhos, apesar das dificuldades, porque aqui o problema
no do assunto, mas, ao consultar a Secretaria da é mais complicado. No Senado Federal, os acordos
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de bastidores foram fechados à noite, na casa de de- vamente será de 2001, não poderá levar em conside-
terminados Lideres. Não é o que ocorre nesta Casa. ração fato passado.
Aqui, os acordos têm de ser feitos de forma transpa- Com relação às reuniões deliberativas, impor-
rente. É mais complicado, mais difícil, mais demora- tante se faz que as realizemos quando necessárias -
do, porém é verdadeiro. Por essa razão, sentimos que nem sempre serão necessárias -, no momento em
de certa forma estamos sendo atropelados pelo Se- que o quorum é decisivo. No caso, às terças-feiras.
nado Federal. Se nos conformarmos com isso, eu Quinta-feira parece-me um bom dia; boa parte dos
mesmo passarei a me interessar mais pelas propos- Srs. Deputados estarão presentes, se tiverem interes-
tas do Senado Federal. se no assunto. Quem der ao assunto a prioridade que

Sobre esta Comissão, teríamos de descobrir o ele merece certamente estará aqui na quinta-feira e
que eJa vai fazer. Ela faria o que o Senado Federal mesmo na sexta-feira. E, na medida em que esta Co-
está tentando fazer à margem, passando por cima de missão der a repercussão devida ao tema, certamen-
nós? Gostaria de ouvir o relator a respeito desse as- te despertará o interesse dos Srs. Deputados.
sunto. Se vamos trazer todas as propostas aprovadas O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
no Senado e examiná-Ias, ao lado das centenas de ros) - Agradeço ao nobre Deputado José Antonio
propostas que estão sendo encaminhadas pelos Srs. Almeida.
deputados, a fim de elaborar um relatório conjunto, Passo a palavra ao Deputado Gilberto Kassab.
esta Comissão passará a ter importância .enorm~, O SR. DEPUTADO GILBERTO KASSAB _ Sr.
fundamental. E estare~os aqui todas as qUlnt~s-fel- Presidente, proponho que se decida o dia das reu-
ras., Todas as se~a~-felras, se for o ~so. Se nao for niões por meio de tentativas. Não é fácil conciliar o ho-
aSSim, esta Comlssao perde sua funçao. rário de todos. Os colegas têm razão. Temos uma sé-

Eram as ponderações que desejava fazer. Espe· rie de atividades, não exclusivamente as desta Co-
ro ouvir a opinião do Sr. Relator, o nobre Deputado missão. Por que não tentamos, na semana que vem,
João Almeida. realizar a reunião na terça-feira, às 14h30min? A Co-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- missão de Política de Saneamento tem feito isso e
ros) - Deputado Haroldo Lima, é exatamente isso que tem dado certo. Não participo ativamente da Comis-
pensa esta presidência e o relator, conforme S. Exa são, mas sei que ela está alcançando bomquorum.
externou há pouco. Nós queremos trazer para a Co- Se não der certo na terça-feira, tentemos na quar-
missão todas as propostas que tramitam nas várias ta-feira. Façamos tentativas.
Comissões da Casa, Urge que esta Comissão análise A quinta-feira deve ser usada, sim. Afinal, esta é
imediatamente as propostas aprovadas pelo Senado uma Comissão extremamente importante e nosso
Federal e já remetidas à. Câmara ~o~ D~putados, prazo é muito curto. Por que não usarmos as quin-
para que possa~os_cumpnr noss~ obJetiVO fln~I, o de, tas-feiras quando tivermos algo de extrema importân-
sendo uma Comlssao representativa dos partidos po- cia para discutir?
líticos, também muito int~r~ssados ne~se assunto, ,r~- Sugiro, portanto, que a próxima reunião seja re-
pre~ent?r t~mbém a ~alona do Plenáno, que, em ultl- alizada na terça-feira, às 14h30min. Façamos um es-
ma Instancla, ap~o~ara os tra~~~hos. forço. Cada Deputado conversará com os integrantes

Temos aquI diversas oplnloes. das respectivas bancadas, a fim de convencê-los da
Passo a palavra ao Deputado José Antonio importância do assunto.

Almeida. O SR. DEPUTADO AFFONSO CAMARGO- Sr..
O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA Presidente, peço a palavra pela ordem.

- Sr. Presidente, reforço as pala~ra~ do Deputado Ha- O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
roldo Lima~ O papel desta C?mlssao tem de ser este ros) _ Tem V. Exa a palavra,
que S. Ex acaba de mencionar: fazer um trabalho O SR DEPUTADO AFFONSO CAMARGO _ Sr.
concreto, ,não ficar a reboque de propostas votadas, Presidente: sempre partimos do princípio de que a
sabe-se I~ como~ pe.lo S~nado Federal, algumas cl~- Mesa, nas reuniões ordinárias, vai continuar atrasan-
ramente InCOnS!ltuclonals" como o caso .de antecl- do o início da Ordem do Dia. O horário da Ordem do
par-se o mecanismo da clausula de barreira, porque D' á 15h
se estará levando em consideração a eleição realiza- la passar par~ a~ ,
da em 1998. Antecipar essa cláusula para 2002, con- (Intervençao tnaudfvel.)
forme decidiu o Senado, é levar em consideração um O SR. DEPUTADO AFFONSO CAMARGO -
quadro que ocorreu em 1998. A lei de 2000, que efeti- Não mudou para as 15h?
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Enfim, quero fazer uma profecia: vamos acabar mais, tem de ser prioridade para os entendimentos
desembocando na quinta-feira, pelas dificuldades dentro dos partidos da Situação e da Oposição.
das terças e quartas-feiras. Não sou contra que se re- O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO-
alizem reuniões às terças e quartas-feiras. Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente, para tratar

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - de um assunto importante.
Nobre Deputado, com certeza teremos duas horas O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
para realizar os trabalhos da Comissão às terças-fei- ros) - Passo a palavra ao Deputado Wagner Salustia-
ras, das 14h30min às 16h30min, com tranqüilidade. no. Em seguida ouviremos o relator, para, de uma vez

O SR. DEPUTADO AFFONSO CAMARGO - por todas, definirmos a questão.
Vamos fazer uma experiência, conforme sugeriu o O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO-
Deputado Gilberto Kassab. Se pudermos realizá·las Sr. Presidente, o nobre Deputado Jorge Alberto equi-
às terças e quintas-feiras será ótimo. vocou-se ao dizer que não queremos trabalhar às

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - quintas-feiras. Não foi essa a minha observação.
Sr. Presidente, é no início que se dá gás à Comissão. Entendo que devemos trabalhar, sim, às quintas-fei-
É no início que mostramos a que veio a Comissão. ras, mas que isso deve ser levado à consideração da

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- Presi~ência da Mesa. Que haja plenário às quin-
ros) - Passo a palavra ao Deputado Jorge Alberto. tas-feiras, normalmente.

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO _ S Q~ando ?heguei a esta Casa, trabalháv~mos
. r. nas qUintas-feiras até às 22h. Eu pegava o voo da

P~es~ente, ~ou corrob~rar.a proposta.de fazer a Co- meia-noite para ir para o meu Estado.
mlssao funCionar tambem as terças-feiras, apesar da . . . . _ .,
justificativa do horário, conforme menciona o nobre Estamos n? In.lclo de uma COI~lISSaO mUito Im-
Deputado Affonso Camargo. No entanto, em hipótese portante, e ~ no iníCIO ~u~ se dá o gas. Temos obs~r-
alguma podemos abrir mão da quinta-feira. Nas ter- vado ~ue nao há condlç~o, ~esta ~asa, de às qUln-
ças-feiras, às 14t), além de participar da Comissão tas-feIras dar a. esta Comlss.ao o gas que ela merece

, Especial que trata da Política Nacional de Saneamen- e de ~ue precisa par~ reall~ar um gra~de tr~balho.
to, também participo da que estuda a PEC da inelegi- Esse e meu pon~o de v~sta. Nao que eu.nao q~elra t~a-
bilidade e da Comissão de Seguridade Social, sem ci- balhar ne.ss~ dia.. MUito pelo .c~ntrárlo: seria mu~to
tar esta Comissão. Ou seja, terei de participar de qua- bom s~ n~s, as q~lntas-felras, tlvessemos casa cheia.
tro Comissões. Assim como eu, muitos aqui têm a Mas nao e o ~~Plrlto da Cas~. E, co~ certeza, se m~~-
mesma responsabilidade. carmos reunloes ~ara as qUintas-feiras, teremos.dlfl-

E d
· . culdades para deliberar sobre o que quer que seja.

stou começan o a me Irritar, porque estamos O SR PRESIDENTE (D d .
querendo trabalhar dois dias aqui. Sequer se propõe .. _ eputa o Olavo. Calhel-
que não trabalhemos terças-feiras e quartas-feiras, ros) - POIS nao, Sr. Deputado Wagner Salustlano.
mas teremos de trabalhar também nas quintas-feiras, _ PasS<? a palavra ao relator, nobre Deputado
temos de estimular esta Comissão, a não ser que se Joao AlmeIda.
marque algum outro horário na terça-feira. Não pode- O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr.
mos abrir mão disso. Presidente, meus caros companheiros, sabem os

Eu corroboro a proposta daqueles que querem nobres Deputados Haroldo Lima, Affonso Camargo
trazer o trabalho para as quintas-feiras. A reforma polí- e Vilmar, que saiu há pouco, da nossa participação
tica é importante. O relator deu o norte para se traba- na organização desta Comissão. Lembro que esta
Ihar nesta Casa. É grande a quantidade de projetos de Comissão sempre foi o que é porque só pode ser
lei que tramitam na Câmara dos Deputados e no Sena- assim. Ela não pode ser uma Comissão Especial
do da República, fora as emendas à Constituição. Se deliberativa porque não envolve matérias de duas
houver acordo, se houver entendimento entre Oposi- ou três Comissões. Seu objeto são matérias que, a
ção e Situação para votarmos até setembro, vamos rigor, são de competência terminativa da Comissão
conseguir produzir. Do contrário, não vamos chegar a de Constituição e Justiça e de Redação.
nada. Se ficarmos aqui pulverizando os d~~te:. nã~ Por que se constituiu esta Comissão? Porque,
vamos che~ar a lugar~Igum. A reforma pohtlca nao vai segundo o entendimento que temos tido entre os
ser concretIzada se nao a votarmos por partes. partidos na Câmara, não se pode tratar dessa matéria

Reforço minha posição de que a quinta-feira por partes. Ela forma um todo, um sistema. Tratá-Ia
deve fazer parte do nosso calendário de trabalho. E por partes não convém. Formamos esta Comissão
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para sistematizar a matéria. E, como ela não tem poder Devemos, isto sim, manter-nos como sempre nos
de propor, vai elaborar um relatório - que mantivemos. Esta Comissão só funciona nessa
eventualmente não será consensual, mas já ficou base.
acordado entre os partidos que a matéria deve ir a Reafirmo que concordo com o nobre Deputado
discussão - e solicitar urgência, para que a matéria vá Haroldo Lima: há sempre um grupo que se interessa
ao Plenário diretamente. mais pelo tema, por ser da sua afeição, enquanto ou-

Esta Comissão sempre funcionou assim. Fui tros têm interesses muito localizados e querem apenas
seu relator por três vezes; só não na última vez. A ver a solução. Sempre há um grupo que trabalha mais.
engenharia regimental é essa. A forma que temos A aprovação dos relatórios é feita com base no empe-
para driblar aquelas iniciativas do Senado Federal nho pessoal. Não tem jeito; ou o relator convida, convo-
que não nos interessam discutir é preparar outra ca, constrange, chama, ou não sai nunca a aprovação.
proposta mais ampla que vá ao Senado Federal e Esta Comissão tem essas caraterísticas e não há de
deixar de lado as outras que eles mandarem, as ser de outra forma. Nada disso nos preocupa, Deputa-
propostas parciais. Isso já temos feito. Sempre do Haroldo Lima. Já sabemos por onde seguir.
houve aqui propostas do Senado Federal, não Em relação ao dia de funcionamento da Comis-
tantas como desta vez, nem tão bem organizadas, são, chamo a atenção dos companheiros para o fato
sistematizadas como um conjunto de propostas de de que há proposta de resolução no sentido de alterar
reforma política. Mas nenhuma vez esta Comissão o Regimento Interno da Casa para que, no período do
se reuniu sem que tivesse de levar em conta várias racionamento de energia elétrica, tenha início a
propostas do Senado, já aprovadas. Desta vez o Ordem do Dia às 15h. O Presidente declara-se muito
processo foi mais "marquetizado", porque a cioso do cumprimento desse horário. Se antecipar-
Comissão daqui se desconstituiu, por problemas mos o início da Ordem do Dia para as 15h, vai repe-
internos dos partidos, ao passo que a do Senado tir-se outra tradição da Casa: marca-se para as 14h,
permaneceu e ocupou grande espaço grande na começa-se às 14h30min e os deputados chegam às
mídia nacional, tendo viajado pelo País inteiro. A 15h. Às 15h o plenário estará chamando.
proposta está bem mais empacotada, já recebeu até Deputado Wagner Salustiano, admito como ver-
título, nome. Mas das outras vezes também foi dadeiras todas as suas observações, mas acho que, a
assim, de modo que isso não me assusta. partir da próxima semana, votado esse elemento novo

Não precisamos fazer alarde. Vamos proceder do Regimento, definido o novo horário de funcionamen-
como das outras vezes: organizar nossas discussões, to da Casa, a nova disciplina a que todos terão de se im-
sistematizar as matérias, chegar a um acordo entre por, acho que podemos fazer uma tentativa. Devemos
os partidos, propor urgência e encaminhá-Ias ao Ple- fazê-lo, porque só nos restará mesmo a quinta-feira, em
nário. Não há outro caminho. Discutir por partes? Ora, vista de todas as dificuldades mencionadas. Pelo me-
isso pode ser feito na Comissão de Constituição e nos os interessados estarão aqui nesse dia.
~ustiça ,e de Redação~ onde já se en~ontram ~s maté- É crescente o problema da convocação de
nas. ~ e ce~o o que ~Isse o Sr. PreSidente: nao pode- autoridades do Governo para depor em Comissões
mos Impedir que assim se faça. . Especiais. Criou-se uma verdadeira farra

.Estou de acor?o com o Deputado H.a~~ldo Lima, convocatória, o que, com a definição das
meu Ilustre conterr~neo, embora dele ~lvlrJa em ou- candidaturas presidenciais e os apoios que se estão
tros plano~. P~de nao ser assunto próp~lo do .s~~a~o, aportando aos partidos, vai intensificar-se ainda mais.

. mas constitucionalmente é a ele defenda a IniCiativa Há Ministro convocado ao mesmo tempo por três
nessa matéria. Comissões. Pela manhã apresenta-se em uma, à

Para minha surpresa, o Senado americano -li tarde em outra e à noite em uma terceira. Temos
isto há poucos dias nos jornais - é que está exemplo disso. Mas essa é a realidade da Casa. Eles
tomando a iniciativa de propor alterações na sua podem não gostar, mas têm de entender. Então, a
legislação eleitoral, especialmente em relação a agenda está superlotada. Se tivermos capacidade de
financiamento de campanha. O Senado brasileiro dar destaque e relevo ao nosso trabalho e juntar um
está servindo de exemplo. O Senado americano é grupo que queira efetivamente trabalhar, poderemos
muito mais estruturado, inclusive em virtude de ter sucesso nas quintas-feiras. Temos todas as dúvidas
seus princfpios constitucionais, para a resolução de do mundo quanto a qualquer outra data, porque a
conflitos federativos. De modo que não podemos pauta está sobrecarregada, não apenas com demandas
fazer muito alarde em torno dessa questão. de ordem político-partidária, visando à eleição futura,
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mas· também com matérias relevantes do dia-a-dia, Houve erro no momento da elaboração da lei.
que estão a exigir deliberação. Estabeleceu-se uma vez e meia o número de candi-

Até o Sr. Presidente da República está usando datos. Havendo 70 Deputados por São Paulo, uma
com mais intensidade a chamada urgência constitucio- vez e meia daria 105; logo, perderíamos o direito aos
nal - por exemplo, na questão do saneamento. Tra- quatro dígitos. Apresentei essa correção porque da
ta-se de matéria polêmica, que permaneceria nesta última vez fui eu quem conduziu todo o processo. Esti-
Casa por um ano, um ano e meio, com muito esforço. v: com o ex-Presidente do TSE, Ministro limar Gal-
Em virtude da urgência constitucional, no dia 11 a ma- vao, que me deu uma oportunidade, mas foi duro cos-
téria vai para a pauta. Em várias outras matérias do turar um entendimento entre 30 partidos, principal-
mesmo caráter o Executivo está usando de suas facul- mente os pequenos, que em determinado momento
dades constitucionais, porque tem pressa, quer ver queriam algumas vantagens para assinar o acordo.
aprovadas essas matérias, quer ver resolvidos esses Isso deu muita dor de cabeça. Portanto, apresenta-
assuntos, de modo que as pautas de terça'e quarta já mos aqui essa modificação.
estão sobrecarregadas com tudo isso. Acho difícil en- Sr. Presidente, estamos praticamente em junho.
contrarmos ali espaço para garantir a reunião sistemá- Logo virá o recesso. Em setembro, essa lei deverá estar
tica. Penso que talvez seja mais fácil realizar reunião sancionada, com a devida correção. Por isso, conversei
ordinária na quinta-feira pela manhã, apesar de todas com o Líder Arnaldo Madeira - porque também a ele in-
as dificuldades, o que não nos impede de convocar ou- teressa essa correção - sobre a possibilidade de pedir-
tra, deliberativa, especialmente quando estiverem em mos urgência urgentíssima para votação dessa matéria
funcionamento geral essas novidades, para o que tere- em plenário, a fim de remeter esse projeto à Casa revi-
mos, todos nós, de nos empenhar junto aos nossos sora. Mas o relator já me esclareceu sobre o assunto:
partidos a fim de alcançar quorum deliberativo. tendo em vista ser essa a única maneira de dar o pare-

Na primeira vez em que se instalou aqui esta cer, ~ai-se pedindo ur~ênc.ia ~ara os temas pelos quais
Comissão, sequer tivemos condição de submeter o nos Intere~mos maiS, ~rlnclpal~:nte agora, para que
projeto à própria Comissão. As próprias Lideranças possam vl~ra~ nas próxlm~s elelçoe~. .
partidárias, por consenso em torno das matérias que Para fln.ahzar, quero dizer, ~ue, Inf~lIzme~te, t~a
deveriam ir à discussão - embora não havendo acor- vez que se discute reforma pohtlca, a dlscussao da-se
do quanto ao mérito -, protocolaram a matéria como muito mais em tomo deste Parlamento do que num con-
um projeto qualquer e ela foi ao plenário. Todas essas texto geral. Não se fala no Executivo, tampouco em sis-
dificuldades já são conhecidas. temas de Governo. Já existe uma Comissão disCutindo

Há quem diga que a reforma olítica é o se d~v~mos optar pelo ~rlame~tarismo, se pelo presi-
assunto mais importante nesta Casa e ~pesar disto dencla.hs~o. F~la.se muito em fidelidade partidária, em
não venha aqui, ou porque o tema não atraia a v~to dlstr~al misto, mas se~pre com foco naquilo q~~
televisão ou por outras razões quaisquer. Daqui a atinge a Vida parlament~r. Nao se fala em reforma polltl-

•. ., . ca em um contexto mais geral.
pouco vaI definIr-se claramente o grupo que vaI· , .
trabalhar nesta Comissão. Muitas reuniões serão Queria apenas fazer este comentarlo, porque pre-
realizadas só com esses companheiros. Para que tendo ~eal~ente pedi~ urgência urg~ntíssi",la para essa
haja algum entendimento, é dessa forma que correçao, Já que ISSO Inter:ssa a mIm e ~rrnclpalme~te
funciona, Sr. Presidente. Minha opinião é nesse aos ParJame~tares de Sao Paulo e Minas. Acr~lto
sentido, salvo melhor juizo dos companheiros. m~smo que Interesse a todo o Parlamento braSileiro,

Afinai de contas, seríamos confundidos com os candi-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- datos a deputados estaduais nos nossos Estados

ros) - Quero saber se o Deputado Salvador Zimbaldi .
mantém sua inscrição. O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo

O SR. DEPUTADO SALVADOR ZIMBALDI- Sr. Calh~ir~s) - Ouvidas a~ diversas s~ges~ões, creio que
P 'd t . á 'd o obJetiVO de todos e tomar mais celere a nossa

resl en e, serei r piO. Comissão e fazer com que as matérias, os assuntos,
Esta, 'pe~o que estou ent~ndendo, é ~ quarta vez os projetos para cá trazidos sejam apreciados de

que a ~omlssao está.sen~ relnstalad~. D,versos pon- maneira mais rápida, para que possamos, sobretudo,
tos aquI de~em ser dlsc~ldos. Eu: ~rtlcularmente, te- equilibrar-nos no que diz respeito à ação que o
nho um projeto que conSidero mUito Importante, princi- Senado tem desenvolvido no tocante a esse tema.
palm~nte p~ra os Parlame~tares de São Paulo e Minas Para tanto, seria importante que pudéssemos realizar
Gerais. Refiro-me à garantia dos quatro dígitos. duas reuniões por semana. Acelerariamos assim de



Ata da 38 reunião, realizada em 31 de maio
de 2001

Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e
um mil e um, às dez horas e oito minutos, no plenário
quinze, anexo 11, da Câmara dos Deputados, reuniu-se,
ordinariamente, a Comissão Especial destinada ao

Olavo
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forma significativa o nosso trabalho. Mas receio que O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr.
se mantivermos as audiências públicas marcadas Presidente, estamos distribuindo material para
para as quintas-feiras tenhamos de ouvir depoimentos ajudar os companheiros a formar opinião também
importantes com quorum muito baixo, com uma sobre a discussão futura. Essas listas, naturalmente,
participação aquém da desejada para que a matéria são só para eles acompanharem os assuntos, para
seja bem discutida. Em princípio, acho que devemos terem uma idéia deles. .
fixar-nos na idéia do Sr. Relator: mantermos a reunião Preparamos aqui uma tabelinha em que simula-
ordinária às quintas-feiras, às 10h, e, em havendo mos as duas últimas eleições, de 1994 e 1998, com
necessidade, fazermos duas reuniões. O Sr. Relator as propostas em discussão sobre coligações existen-
concorda com essa idéia? tes na Casa. A coluna "a" representa o que seria o re-

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA _ sultado das eleições para Deputado Federal em 1998
Concordo. e 1994 se não tivesse havido a coligação e todos os

partidos participassem da distribuição das sobras; a
coluna "b" representa o sistema atual, sem coliga
ções, e a coluna "c" o resultado que foi promulgado 
portanto, o sistema atual, com coligação.

Isso requer uma avaliação de sensibilidade, por
que a eleição foi preparada e os partidos organiza
ram-se para a disputa nesse cenário. Se a coligação
deixa de existir, os partidos vão organizar-se de outra
forma. Pode haver maior ou menor número de candi
datos, e os resultados não serão necessariamente
esses. Estamos avaliando uma situação, digamos as
sim, bem diferente da que poderemos ter na próxima
eleição. De todo modo, essa é uma referência para
avaliação dos Srs. Deputados. São duas, uma de
1994, outra de 1998.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei
ros) - O Sr. Relator gostaria de tratar de mais algum
assunto? Eu indago ao Sr. Relator se já vê necessida
de de discutirmos alguma audiência pública já para a
próxima reunião.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, a organização do calendário de audiências pú
blicas fica por conta da Mesa, não é? A Mesa organi
zará o calendário, independentemente de consulta ao
Plenário, uma vez que foram aprovados todos os no
mes. Então, convocar ou não é decisão da Mesa; bas
ta ter o cuidado de avisar com antecedência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei
ros) - Então, fica marcada reunião ordinária para a
próxima quinta-feira, dia 31.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os tra
balhos, antes agradecendo a todos a presença.

Está encerrada a presente reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Calheiros) - De acordo, Deputado Wagner.

Passo a palavra ao relator.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO
- O nobre Deputado Gilberto Kassab havia feito
uma proposta que, parece, não foi apreciada. Seria
importante que fosse feito um teste. .

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo
Calheiros) - A idéia do Deputado Gilberto Kassab
seria no sentido de realizarmos as nossas reuniões
às terças-feiras, ficando as quintas-feiras para as
audiências públicas. Sugere S. Exa que a reunião
comece às 14h30min. Mas, havendo a modificação
que se pretende fazer no Regimento, a Ordem do
Dia vai começar às 15h.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO
- Como disse S. Exa , Sr. Presidente, seria um teste.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo
Calheiros) - É, mas teríamos somente meia hora de
reunião. As nossas reuniões, como é de praxe,
começariam atrasadas. Logo depois começaria a
soar aqui aquela campainha do plenário
convidando-nos a votar e teríamos de encerrar os
trabalhos. Não tenho dúvida de que isso seria
impraticável. Lamento.

Além disso, eu costumo marcar meu vôo para
Maceió para as 11 h. Quando não há Ordem do Dia,
embarco pela manhã. Com o interesse que tenho
nos assuntos tratados nesta Comissão, vou ter de
mudar meu estilo de vida em Brasília e as normas
da minha viagem, de forma que, se houver
necessidade, vamos reunir-nos e mudar essa data.

Assim sendo, fica convocada reunião para
quinta feira, às 9h30min da manhã.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO
- Quinta-feira às 9h, Sr. Presidente.
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estudo das reformas políticas. Compareceram os De
putados Affonso Camargo, Cláudio Cajado, Coriolano
Sales, Eduardo Seabra, João Almeida, João Paulo,
João Sampaio, Jorge Wilson, José Dirceu, Marisa
Serrano, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho,
Milton Temer, Nilmário Miranda, Olavo Calheiros, Ro
naldo Vasconcellos, Wagner Salustiano e Xico Graziano,
tttulares; A1dir Cabral, Anivaldo Vale, Jorge Pinheiro, Má
rio Assad Júnior, Nelson Meurer, Neuton Lima, Regis Ca
valcante, Simão Sessim e Vicente Caropreso, suplen
tes. Deixaram de comparecer, os Deputados Antonio
Joaquim Araújo, Aracely de Paula, Bispo Rodrigues,
Bonifácio de Andrada, Corauci Sobrinho, Custódio
Mattos, Gerson Peres, Gilberto Kassab, Haroldo
Lima, João Colaço, João Herrmann Neto, Jorge
Alberto, José Antonio Almeida, Josué Bengtson, Nair
Xavier Lobo, Paulo Octávio, Pedro Canedo, Roberto
Argenta, Romel Anizio, Rommel Feijó, Rubem Medi
na, Salvador Zimbaldi e Vilmar Rocha. Havendo nú
mero regimental, o Presidente, Deputado Olavo Ca
lheiros, iniciou a reunião. ATA - O Senhor Presidente
indagou sobre a necessidade da leitura da Ata da Se
gunda Reunião, a qual foi dispensada a pedido do De
putado Mauro Benevides. Não havendo quem quises
se discuti-Ia, foi colocada em votação, recebendo
aprovação unânime. O Deputado Jorge Wilson pediu
que fosse incluído o seu nome dentre os que partici
param dos debates na Reunião do dia vinte e quatro
de maio, no que foi atendido pelo Senhor Presidente.
ORDEM DO DIA - O Senhor Presidente anunciou a
pauta e passou a palavra ao Senhor Relator, que fez
suas considerações sobre os trabalhos da Comissão,
quando argumentou que os requerimentos de au
diência pública, após aprovados, devessem ficar no
aguardo da oportunidade para realização das respec
tivas audiências. Passou-se, então, à votação dos re
querimentos da pauta, quais sejam: do Deputado Vi
cente Caropreso, que propõe Audiência Pública com
o Senhor José Aníbal, Presidente Nacional do PSDB;
do Deputado Vicente Caropreso, que propõe Audiên
cia Pública com o Senador Sérgio Machado, como
ex-relator de matérias sobre Reformas Políticas no
Senado Federal; do Deputado Haroldo Lima, que pro
põe Audiência Pública com os Senhores Wanderley
Guilherme dos Santos, Professor, Filósofo, Doutor em
Ciência Política e Coordenador do Laboratório de
Estudos Experimentais da Universidade Cândido
Mendes; Jairo Nicolau, Professor de Ciência Política
do Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janei
ro - IUPERJ; e Renato Lessa, cientista político; do
Deputado José Antonio Almeida, que propõe Audiên
cia Pública com os Senhores: Miguel Arraes, Presi-

dente Nacional do PSB; Raymundo Faoro,
ex-Presidente da OAB e autor do Livro Os Donos do
Poder, Professor e Jurista Paulo Bonavides e com os
Cientistas Políticos Wanderley Guilherme dos San
tos, Jairo Nicolau e Otaciano Nogueira; do Deputado
Ronaldo Vasconcelos, que propõe Audiência Pública
com os Senhores Dr. Maurício José Corrêa, Presiden
te do Tribunal Superior Eleitoral; Dr. Júlio Cézar Viseu
Júnior, Presidente do TRElSP; Dr. Thiago Ribas Filho,
Presidente do TRElRJ; Dr. Hugo Bengpsson Júnior,
Presidente do TRElMG; Dr. Geraldo Brindeiro, Procu
rador-Gerai da República; e Dr. Rubens Approbato
Machado, Presidente do Conselho Federal da OAB.
Em votação, foram todos aprovados. Os requerimen
tos dos Deputados Haroldo Lima e José Antonio
Almeida, foram prejudicados na parte que se refere
ao nome do Senhor Wanderley Guilherme dos San
tos, em função de deliberações anteriores no mesmo
sentido. Em resposta à indagação do Deputado Wag
ner Salustiano, o Presidente informou que na próxima
reunião informaria a agenda das audiência públicas
da Comissão. O Deputado Mauro Benevides sugeriu
a realização de um simpósio com a presença de to
dos os nomes já aprovados para audiências públicas.
O Relator lembrou a audiência com o Ministro Nelson
Jobim, já acertada, e que já iria iniciar pelos temas Fi
delidade Partidária e Coligações Partidárias os deba
tes das matérias em estudo na Comissão, informando
que distribuirá os textos relativos a esses assuntos
até a próxima reunião. Na seqüência, esclareceu, ain
da, que os próximos temas a serem discutidos serão:
Financiamento Público de Campanhas e Desincom
patibilização. Passou-se aos debates sobre Fidelida
de Partidária, quando falaram os Deputados João
Almeida, Mauro Benevides, Wagner Salustiano, Jor
ge Pinheiro e Regis Cavalcante. Nada mais havendo
a tratar, o Presidente convocou reunião ordinária para
o dia sete de junho, quinta-feira, às nove horas e en
cerrou os trabalhos às onze horas. A reunião foi gra
vada e as notas taquigráficas, após serem decodifica
das, serão publicadas juntamente com esta Ata no
Diário da Câmara dos Deputados. E, para constar,
eu Valdivino Tolentino Filho, Secretário, lavrei a pre
sente Ata, que, após aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente, Deputado Olavo Calheiros.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei
ros) - Bom dia, senhoras e senhores. Havendo núme
ro regimental, declaro abertos os trabalhos da tercei
ra reunião ordinária da Comissão Especial destinada
ao estudo das reformas políticas.
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Tendo em vista a distribuição de cópias da ata mática da reforma polftica, desde a Legislatura pas-
da segunda reunião a todos os membros presentes, sada. S. EXS se dispôs, na qualidade de Relator-Geral,
indago se há necessidade de sua leitura. (Pausa.) a apresentar algumas proposições ao elenco de quin-

Dispensada a leitura da ata. ze ítens da reforma política do Senado Federal.
A ata está em discussão. O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
Não havendo quem queira discuti-Ia, passamos ros) - Pois não, Deputado Mauro Benevides, será feito.

à votação. Sobre a mesa requerimento do Deputado Harol-
Os deputados que a aprovam permaneçam do Lima, que propõe audiência pública com os Srs.

como estão. (Pausa.) Wanderley Guilherme dos Santos, professor, filósofo,
Aprovada. Doutor em Ciência Política e Coordenador do Labora-
A presente reunião destina-se ao debate das tório de Estudos Experimentais da Universidade Cân-

matérias objeto de estudo desta comissão, bem como dido Mendes; Jairo Nicolau, professor de Ciência Polf-
a deliberação de alguns requerimentos. tica do Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de

Indago ao Sr. Relator se deseja fazer uso da pa- Janeiro; e Renato Lessa, Cientista Político.
lavra. Tendo em vista que já aprovamos, na reunião de

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Pre- 24 de maio, a vinda do Sr. Wanderley Guilherme dos
sidente, se V. Exa for submeter os requerimentos à Santos, fica prejudicada essa parte do requerimento.
apreciação, quero, de antemão, repetir o que disse na Vamos votá-lo, portanto, no que tange à indicação
última reunião: todos os nomes indicados podem dar dos Srs. Jairo Nicolau e Renato Lessa.
contribuições valiosas e de qualidade aos nossos Em discussão. (Pausa.)
trabalhos.. Aprovado.

Penso que os requerimentos devem se,r aproya- Sobre a mesa requerimento do Deputado José
dos e resguardados, para oportunamente, a med,?a Antonio Almeida, que propõe audiência pública com
que formos tratando de cada um dos temas da comls- S M" I A P'd t N' I d PSB- Ih . d . d' d d os rs. Igue rraes, resl en e aCiona o ;
sao, esco ermos. quals_ os In ~~a os evem ~er Raymundo Faoro, ex-Presidente da OAB e autor do Ii-
chamados para dlscussao especifica. Do contrário, "O O d P d r" P I B 'd f
não teremos condições de fazer nada, além de au- vr? s. onos o o e.; au o onavl es, pro.ess~r
d'" 'bl' E t' . h "'- e JUrista, Wanderley GUilherme dos Santos, Jairo NI-

lenClas pu IcaS. s a e a mIO a oPlnlaoo. colau e Otaciano Nogueira, cientistas polrticos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado lavo Calhei- . . .

ros) _ Obrigado relator. Este ~e~u~nm~nto também está pre)udl~ado no
E t~' . t que tange a rndlcaçao dos Srs. Wanderley GUilherme

m vo açao os requen~en os. . dos Santos e Jairo Nicolau.
Sobre a mesa requenmento do Deputado VI- ~

cente Caropreso, que propõe audiência pública com o Em votaçao. (Pausa.)
Sr. José Anfbal, Presidente Nacional do PSDB. Aprovado.

Em discussão. Sobre a mesa requerimento do Deputado Ronal-
O Sr. Relator não está presente, para encami- do Vasconcellos, que propõe audiência pública com os

nhar. Srs. Maurício José Corrêa, Presidente do Tribunal Su-
Em votação. (Pausa.) perior Eleitoral; Júlio Cézar Viseu Júnior, Presidente do
Aprovado. TRE de S~o Paulo; !hiago Ribas Filho, Pr~s~dente d?
Sobre a mesa requerimento do Deputado Vi- TRE do RIO de Jan~lro; Hugo.~engp~son J~mo~, presl~

cente Caropreso, que propõe audiência pública com o dente do TRE de Mlna~ ~er~ls, Gera do Bnndelro, Pro
Senador Sérgio Machado, Relator da Comissão de curador-Ge~al da Repubhca, e Rubens Approbato Ma-
Reforma Político-Partidária, em funcionamento no chado, Presidente d? Conselho Federal da Ordem dos
Senado Federal. Advogados do BraSIl.

Em discussão. Em discussão. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES - Sr. Aprovado.
Presidente, como também sou signatário de requeri- Foi apresentado requerimento do Sr. Deputado
menta no mesmo teor, peço a V. Ex'l que ele seja Mauro Benevides, convidando o Sr. Ministro Nelson
apensado. Permita-me ainda subscrevê-lo já com a Jobim a comparecer a esta Comissão Especial. Co-
matéria na pauta, ainda mais porque tenho discutido munico a S.Exa que providenciaremos a publicação
seguidamente com o Senador Sérgio Machado a te- desse requerimento e sua inclusão na pauta. Ele



Junho de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 20 29703

será votado na próxima reunião, como determina o que inclui personalidades de grande expressão, já em
Regimento. número bastante elevado.

O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES - Sr. Para que V. Exa dê vazão, num tempo razoável,
Presidente, ~ou muito grato a V. Exa Minha preocupa- a todas essas convocações, é preciso que nos reuna-
ção em incluir o Ministro Nelson Jobim deve-se ao mos ininterruptamente durante três dias. Consegui-
fato de S. Exa estar a um passo de assumir a Presi- ríamos cumprir essa agenda e, conseqüentemente,
dência do Tribunal Regional Eleitoral. Num debate atenderíamos a todas as expectativas dos que reque-
desse nível, quando a reforma politica consubstancia reram a presença dessa ou daquela personalidade
alterações profundas no processo eleitoral, até mes- capaz de oferecer subsídios à reforma política.
mo o financiamento público de campanha, que, em- O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
bora. seja ma~éria. ~specífica do~ partj~os polít!CO~, ros) - Deputado Mauro Benevides, sem dúvida, a
precisa da açao vigilante da Justiça Eleitoral, a Idéia idéia de V. Exa é muito boa e agilizaria nossos traba-
da convocação do Ministro Nelson Jobim teve essa lhos. Entretanto, reconheço que temos urgência mai-
conotação. or em ouvir certas pessoas e em ouvi-Ias bem, obten-

Na leitura da própria ata, identifiquei a percepti- do delas a experiência e as maiores contribuições
bilidade de V. Exa e do nobre relator em mencionar o que possam dar a esta comissão. Mas não quero com
nome do Ministro, até de aprazar, independentemen- isso prejudicar a idéia desse simpósio.
te do formalismo dos requerimentos, a vinda de S. Ex

a
Gostaria de ouvir o Sr. Relator e a comissão so-

a esta ~~missão. Portanto, ~~redito .que S. Exa haver~, bre a proposta de, a princípio, aprazar a vinda desses
sem duvida, de trazer subsldlos valiosos ao esclarecl- convidados obtendo contribuição maior.
mento desta matéria. P 'I S R I tasso a pa avra ao r. e a or.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - _ .
Sr. Presidente peço a palavra pela ordem. O SR. DEPUTAD~ JOAO ALMEIDA - Sr: Presl-

, . dente, caros companheiros, embora o requerimento
O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhel- formalizado pelo ilustre Deputado Mauro Benevides

ros) - Tem V. Exa a palavra. deva ser votado na próxima reunião, foi aceito o convi-
O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - te ao futuro Presidente do TSE para vir a esta comis-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, deliberamos são no dia 19 de junho, quando pretendemos defla-
favoravelmente a uma série de audiências públicas. grar o assunto "urna eletrônica", que também está em
Gostariá de saber quando sairá a agenda dos convi- discussão no Senado, e uma série de outras provi-
tes formulados a essas autoridades. dências, as quais na última eleição chamamos de mu-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- danças operacionais no código e nas leis. São matéri-
ros) - Temos uma relação bastante extensa de no- as que não demandam grande disputa politico-parti-
mes aprovados. Acabamos de fazer o mesmo hoje; dária. É o aperfeiçoamento das leis, o que vai levar a
temos um número maior do que já tínhamos. Vou me um melhor processo eleitoral.
reunir com o Sr. Relator e, em seguida, submeterei à Havíamos proposto na última reunião discutir-
apreciação de V. Exas a relação das pessoas que esta mos prioritariamente quatro pontos, que estamos ela-
comissão teria mais urgência em ouvir. É esse o com- borando, para serem submetidos à comissão. Vamos
promisso que assumimos agora. Anunciaremos a re- selecionar três convidados que poderão dar contribui-
lação na próxima reunião. ções efetivas sobre aquele determinado ponto. A não

O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES - Sr. ser que façamos como propõe o ilustre Deputado Ma-
Presidente, se V. Exa me permitir, diante da interven- uro Benevides, um simpósio ou um seminário de dois
ção, gostaria de dizer que, pelo número alentado de ou três dias, não há como dar vazão a todos os reque-
pessoas convidadas a se manifestarem nesta comis- rimentos feitos.
são sobre a reforma política, talvez não fosse uma Os simpósios, a exemplo das audiências públi-
idéia desprezível estabelecermos um simpósio de re- cas, costumam ser melancólicos, se não fo~em televi-
forma política, privilegiando aquelas pessoas já for- sionados. Chega o convidado; não há número para
malmente convocadas. começar a reunião; faz-se esforço extraordinário para

Durante três dias V. Exa o presidiria, com a as- que o autor do requerimento esteja presente, porque
sistência permanente do nosso relator e a participa- tem de participar de dez Com,issões; chegando, per-
ção de ilustres Senadores, além de minha modesta manece um minuto ou fala e vai embora, não espera
colaboração. Dessa forma, exauriríamos essa pauta, sequer a resposta. Isso vai resultar em nada. Mobili-
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zar os convidados para participarem de um espetácu- O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
lo desse tipo não vale a pena. ros) - Pois não, Deputado Wagner Salustiano.

Vamos tratar de temas específicos. Traremos à O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO-
apreciação da comissão uma proposta concreta. Qu- Sr. Presidente, o Relator João Almeida, homem expe-
eremos iniciar a reunião de hoje discutindo a filosofia riente, apresentou de forma clara e objetiva o retrato
dessa proposta: fidelidade partidária e coligações, do que poderemos sofrer, se não tomarmos certos.
dois temas interessantes e centrais. Então, vamos es- cuidados, mas entendo que, uma vez aprovadas, to-
colher entre esses convidados aqueles que poderiam das essas audiências são muito importantes para
dar opinião sobre isso. quem as requereu e, conseqüentemente, para a co-

Não nos acrescenta muito ouvir opiniões parti- missão, que as aprovou. Então, não podemos menos-
dárias, porque essas nós já temos. Vamos escolher prezar nenhum dos nomes aprovados. Todos têm im-
dois ou três cientistas políticos que estão estudando portância, e os convites deverão ser agendados e
essa matéria e poderão dizer o seguinte: "Tenho estu- apreciados de forma correta, tanto quanto os outros.
dado a evolução dos partidos nas últimas eleições e Para o nobre Relator, fidelidade partidária e coli-
observo que essa proposta de fidelidade partidária gações são assuntos da mais alta relevância a serem
vai trazer essa ou aquela conseqüência para o siste- discutidos por esta comissão, mas, neste momento,
ma partidário". Essa é uma contribuição valiosa, que para as próximas eleições, a questão da urna eletrô-
vale a pena ouvir. nica também é muito importante, uma vez que ocor-

Nossa intenção é agir dessa forma. Agora, trazer reu a violação de um painel eletrônico, que entendía-
cada convidado aqui para pregar seu proselitismo par- mos inviolável. Quem pode garantir que a urna eletrô-
tidário em torno de um tema, apresentar sua visão de nica também não seja violável?
reforma política, só num simpósio. Poderemos fazê-lo, Sr. Presidente, considero que o assunto "urna
desde que os partidos garantam representatividade. eletrônica" é de muita importância para discutirmos

nesta comissão, tendo em vista as próximas eleições.
Convocar um simpósio e não haver ninguém

para participar dele, é incoerente. Às terças-feiras, O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
ros) - Tem a palavra o relator.

quartas-feiras e quintas-feiras, não há possibilidade. O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA _ V. Exa
Se marcarmos as reuniões às segundas-feiras e sex-
tas-feiras, pode ser viável. Agora, virão os Srs. Deputa- está de pleno acordo comigo e com esta comissão. Já
dos membros da comissão para um simpósio sobre re- decidimos que o tema "urna eletrônica" receberá
forma política? Corremos o risco de promover um atenção especial. Vamos desencadear essa discus-
evento dessa natureza e repetirmos o que está aconte- são a partir do dia 19 de junho.V. ExaFizemos uma en-
cendo no seminário que está sendo realizado hoje na trevista com o Ministro Nelson Jobim, o próximo Pre-
Casa, do qual participam apenas cinco ou seis deputa- sidente do Tribunal Superior Eleitoral, que demons-
dos. Nosso tempo é exíguo, vamos ter dificuldades. trou estar igualmente preocupado com o assunto e

até se ofereceu para trazer suas preocupações em re-
Há figuras importantes e centrais para essa dis- lação à matéria, a fim de tentarmos enfrentar juntos o

cussão, principalmente os ilustres Senadores que problema. Isso é prioridade máxima e absoluta.
participaram daquele trabalho, que durou quatro Como está para ocorrer mudança no comando
anos, no qual devem ter acumulado massa crítica for- do Tribunal, fica improdutivo tratar do assunto com
midável. Cito outros cientistas políticos, cujas opi- quem está saindo e deselegante falar com quem está
niões ouvimos toda hora nos jornais, que acompa- entrando, antes de ser oficializada sua eleição. Dai
nham a evolução do sistema político-partidário: com por que o prazo foi elastecido. Se não fosse isso, já
dados, números precisos e projeções, muito úteis às estaríamos discutindo o tema.
nossas avaliações. Desse modo pode haver grande
progresso. Se entrarmos nessa barafunda de fazer O Senado Federal já tomou a iniciativa. Se pros-
audiências públicas com base no conceito utilizado perar, temos de buscar a colaboração daquela Casa.
aqui normalmente, dificilmente obteremos sucesso. Não há porque, numa questão meramente operacio

nal. diria, embora da maior importância, mas é da fei-
Sr. Presidente, eu gostaria mesmo de entrar tura da eleição - nenhum partido vai divergir sobre

um pouco na discussão, embora sejam poucos os isso, ou seja, queremos o aperfeiçoamento do uso da
presentes. urna -, deixarmos de fazer uma interação perfeita

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - com o Senado, que tomou a dianteira e talvez consiga
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. dar alguns passos adiante. Podemos nos juntar ao
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Senado e trabalhar nisso. É absoluta prioridade e pre- Senado nessa área, mas aquela Casa também tomou
cisa de solução no prazo compatível com a necessi- outras decisões. Parece-me, Deputado Mauro Benevi·
dade de fazermos as correções exigidas para a próxi- des, que o último senador que tinha muita experiência
ma eleição. Disso V. EJél pode estar tranqüilo. renunciou ontem, a não ser que outros também te-

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - nham experiência, embora ainda não saibamos.
Estou de pleno acordo, Deputado João Almeida, até O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES - Não
porque tudo o que pudermos aproveitar, para agilizar posso mais me reportar ao Senado. Se o fizesse, se-
os trabalhos da comissão, é de muito valia. ria saudosismo. No meu tempo, realmente não viven-

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Permi- ciávamos essas dificuldades.
ta-me ~izer .mais, Deputad~ Wagner ~alustiano. No O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
seu raclo~rnlo, v..ExB assocl?u o.convlte.d~ alg~~as ros) - Deputado Wagner Salustiano, V. Exa tem toda a
pessoas a neces~ld.ade de dlscutlrmo~ a Invlolablhda- razão. Todos os requerimentos apresentados dizem
de da ~rna eletr~nrca. Entre os convidados elenca- respeito a pessoas importantes, que podem dar signi-
dos, ha ~essoa~ Ilustre~ que conhe?em o proces~, ficativa contribuição a esta comissão, mas algumas
que dominam a informática e as técnicas computaclo- delas têm mais experiência.
nais etc. Todos serão convidados a dar sua contribui-
ção. Talvez façamos num dia, numa tarde. Eo assunto Seria importante, ouvidos o~ autores das pro-
tem forte apelo, todos virão. Divulgamos o tema, urna posta~, com base nos seus requenmentos, faz~rmos
eletrônica, e convocamos todas essas pessoas com uma triagem. Por e:emplo, ce~ca de sete requenmen-
antecedência para um dia de discussão sobre esse tos ~o ~eput~do Jo~o Sa~palo for~~ aprovados pela
assunto, a tím'de chegarmos a bom termo. comlssao. Nao sena antidemocratlco. termos uma

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- conv~rsa com S. EJél e faz~rmos uma triagem dos re-
ros) - Tem a palavra o Deputado Mauro Benevides. q~er~mentos de sua auto~'a ap~ovad~s por esta co

mlssao, levando em conslderaçao, eVidentemente, a
O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES - Sr. contribuição que a pessoa teria a dar

Presidente, o nobre Relator, Deputado João Almeida, ~ . .
com a percuciência habitual, caracterizou o problema Tem a palavra o Deputado Joao Almeida.
da urna eletrônica como operacional. O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presi-

Devemos nos preocupar nesta comissão com dente, desde que o Plenário não está muito represen-
as proposições que terão de vigorar na eleição. A tativo em termos partidários, embora estejam presen-
urna eletrônica vai depender de aprimoramento tec- tes figuras da maior qualidade pessoal, pretendo inici-
nológico. E isso talvez não exija legislação que tenha ar a discussão sobre fidelidade partidária. Na próxima
de ser cumprida com a antecedência de um ano. reunião, quero apresentar proposta concreta, um tex··

Não é daquelas matérias que podem ser atingi- t~ sobre_fidelidade partidá~ia e coli~~ções, para que a
das pela vedação constitucional, ou seja, que preci- dlscussao ocorra com mais produtividade.
sam ser aprovadas um ano antes da eleição. A maté- O assunto tem sido abordado no Congresso Na-
ria é delicada. Acredito que os senadores têm mais cional sob dois enfoques: a perda do mandato daque-

.know-how do que nós para discuti-Ia. le que, tendo sido eleito por um partido, venha a mu-
Então, o relator, sapientemente, deu essa ca- dar para outro. Além de ser muito rígida, essa discipli-

racterística de operacionalidade à matéria. Não há na está muito distante da nossa cultura polftica e não
preocupação legislativa em relação à urna eletrônica. encontra paralelo na legislação do mundo.
Penso que V. EJél poderia dar prioridade àquelas ma- Nos países onde a democracia é mais consoU-
térias que terão de ser apreciadas nas duas Casas dada, a fidelidade partidária decorre muito mais do
até 30 de setembro. Talvez isso é que deva prevale- sistema eleitoral, dos hábitos e dos valores da socie-
cer, de forma centralizada, nesse espaço de tempo dade, que não permitem essa troca de partido que se
que vai mediar a ação na Comissão Especial de Re- faz aqui com tanta insistência.

forma Polftica. Vivemos nossa própria realidade. Em tempo aI-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo ~alhei- gum, essa proposta encontrou eco no Congresso Na-

ros) - Tem a palavra o Deputado Wagner Salustlano. cional. Já foi provocada várias vezes, mas nunca teve
O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - um mínimo de alavancagem para discussão nesse

Quero apenas cumprimentar o Deputado Mauro Bene- conteúdo, com a finalidade da perda do mandato, até
vides, que expôs de forma brilhante a experiência do porque envolve vários aspectos.
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O Presidente da República perde; e quem fica maior visibilidade e que depõem contra as institui-
sem partido, qual a penalidade que sofrerá? Há uma ções.
sér~e ~e ~iscussões sus~itadas,em torno disso, dada Examinando esse quadro, pensamos em propor
a vl?lencla da pena aplicada aquele que muda de uma série de modificações na lei e uma pequena mo-
partido. dificação na Constituição, estabelecendo definitiva-

O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES - No- mente que todas as conquistas da eleição são do par-
bre Relator, V. EJ<8 pretende tratar desse tema median- tido e permanecem como tal durante o período sub-
te projeto de lei ordinária ou emenda constitucional? seqüente. O que significa isso, na prática? Que em

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. De- toda aferição partidária, para distribuição de cargos
putádo, chegaremos lá. Dessa forma, teria de ser tra- na Mesa Diretora, nas comissões, onde se leve em
tado necessariamente por emenda constitucional. conta a proporcionalidade partidária, sempre será

A outra idéia é ampliar o prazo para a filiação considerado o resultado da última eleição. O partido
partidária. O prazo era de seis meses; agora, de um passa a ser o proprietário do resultado.
ano antes da eleição. E a proposta do Senado amplia O Deputado pode mudar de partido, mas não
esse prazo para três anos de filiação. Há propostas de leva nada. Se mudar de partido, passa a ser um pro-
quatro anos de filiação; de o cidadão eleito por deter- blema para o outro partido que o aceitar. Por quê?
minado partido ficar três anos sem poder se filiar a ou- Terá de conseguir uma vaga nas comissões; tempo
tro partido, ou seja, estão tentando resolver, pelo pra- na televisão durante o programa partidário, porque
zo de filiação partidária, o problema da infidelidade será mais um no partido, que não estava previsto. Ele
partidária, inabilitando o cidadão à eleição seguinte, passa, portanto, a ser um ônus.
desestimulando a mudança de partido. O Deputado será desestimulado a mudar de

Existem várias questões a discutir. Estamos cri- partido, pois não terá vantagem. A não ser que uma
ando uma diferença entre o cidadão nunca filiado a circunstância local realmente o impeça de continuar
partido algum e o cidadão já filiado e que teve um naquele partido. Se ele deu uma guinada de noventa
mandato. É quase uma cláusula de inelegibilidade, de graus em relação à posição política que mantinha, no
forma indireta, porque a Constituição prevê forma contexto regional ou nacional, nele não pode perma-
própria de tratar do assunto e uma série de conse- necer. Paciência, é assim que o jogo funciona. O De-
qüências. putado muda de partido, mas não leva nada.

Quero discutir com os companheiros proposta Prática como essa implicaria mudança na Cons-
em outro sentido. Por que os deputados, especial- tituição, na lei dos partidos e em outras leis tópicas.
mente, mudam de partido? Quais são as circunstânci- Essa sugestão pretendo apresentar na próxima reu-
as que levam os deputados a mudarem de partido? nião. Alguns perguntarão se é possível fazê-lo. Sim, é
Podem enfrentar um problema regional, às vezes, de possível, porque nada disso tem repercussão imedia-
difícil acomodação da sua legenda por razões diver- ta nas eleições. Trata-se de alguns detalhes que po-
sas, o que faz com que mudem de partido; diante da demos aprovar agora, outros podem ficar para depois
perspectiva de uma eleição difícil do partido ao qual do prazo constitucional, já que tudo isso só passará a
se filiaram, que caiu no desgosto do povo por má ad- valer para o próximo período. Pode funcionar como
ministração; devido à preterição numa candidatura uma disciplina que resolva definitivamente a questão,
majoritária, muda de partido para disputar aquela da forma mais tranqüila, e não haverá dificuldade al-
candidatura majoritária. guma, imagino, porque todos os seus efeitos serão

Normalmente essas são as razões pelas quais o sentidos a partir da próxima eleição. Não interferirão,
cidadão muda de partido. Ou, então, muda de partido portanto, nesta eleição.
na Câmara dos Deputados, quando a motivação é 10- O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES - No-
cal, porque leva alguma vantagem: acrescenta um bre Relator, V. Exa acha que não haveria mobilização
número ao consciente do novo partido, habilitando-o capaz de assegurar a aprovação de uma emenda
a um maior número de vagas em comissões, na Mesa constitucional disciplinando os arts. 17 e 55 da Cons-
Diretora etc.; garante mais tempo no programa eleito- tituição, referentes à fidelidade partidária? Algumas
ral veiculado pela televisão para o partido ao qual se dessas proposições já estão tramitando com a expec-
filiará. tativa de decisão. Em relação a essa matéria, nobre

As mudanças feitas com esse propósito são as Relator João Almeida, não conheço explicitamente
que mais desqualificam o processo eleitoral, são as manifestação contrária, em termos formais, de ne-
mais condenadas pela população, são as que têm nhum partido.
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Acredito que todas as bancadas chancelariam a coligação e fidelidade partidária com meia dúzia de
fidelidade partidária. Se chegar a esta Casa proposta deputados?
aprovada pelo Senado Federal ou se daqui seguir O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
para ~ Senado proposta .d:. fidelid~d~.partidá~ia, ros) - Deputado Wagner Salustiano, a motivação
a~redlto que teremos condlçoes de vlablhzá-Ia ate o para uma maior presença de deputados nesta comis-
dia 30 de setemb.r~ou 1° de outubro, portanto, um são são exatamente os temas relevantes de que va-
ano antes das efelçoes. mos tratar. Não tenho dúvida de que, pela importância

É assim que penso. Tenho uma experiência no deles - e são todos políticos -, os partidos escolhe-
Parlamento de dez anos talvez, não mais do que isso. ram a dedo seus representantes nesta comissão.
Não admito o riso do Presidente Olavo Calheiros. O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO-
Entendo ~ue pode até s~r um po~co mais. (Risos) Pelo menos, escolheram aqueles que têm interesse
E~ relaçao a essa maténa, talvez tivéssemos c?nd~- na causa. Só estou dizendo que nadar e morrer na
çoes de aprovar uma proposta de emenda constltucl- praia é muito ruim
onal, até porque nesta Casa e no Senado existem vá- . .
rias propostas com o mesmo objetivo. O SR. P~E~IDENTE (Dep.utad? Olavo Calhel-

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA _ Perfeita- ros) -: !od~s t~m I.nteresse em dlscutl~ os proble~as. I

mente, não há dúvida. Há propostas tramitando, com Em ultima Instancla, representa.m a.qul seus .~artldos.

I t 'á I d Pod . t od' O nobre Relator, numa das pnmelras reunloes quea guns aspec os I a cança os. emos In r uZlr . .
~ . ' aquI fizemos, falou da natureza das mudanças que te-

por emenda, essas questoes e aprová-Ias, como dls- d f AI t - d f 't d' t. remos e azer. gumas erao e ser el as me lan e
se V. Exa, num curto prazo, desde que haja amplo d 'C n' ~ ti' d' ,.
consenso entre os partidos. Penso que a forma para emen a a ons I U1ça~; ou ras, por el or Inar~a.. .
alcançá-lo seria nos valermos de uma disciplina des- O Sr. Relator delx<:u c1a~o e esta Presld~~cla
sa natureza, que desestimulasse e apenasse o Parla- concorda com S. Exa: nao adIanta tentar modIfIcar,
mentar que mudasse de partido, mas que não che- neste .m?~ento, tema~ qu~ dependem de e~e~da à
gasse à cassação ou à perda do mandato. Nesse Cons~ltul~O, porque nao ha tempo. Te~~s o hmltant~
caso, a discussão envolve a cassação do voto atribuí- constitucional de um a~o antes das .elelçoes para a lei
do pelo eleitor, que nem sempre reprova a mudança ser aprovada. E essa e uma conquista que temos de
partidária. preservar.

a SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- Agora, não tenho dúvida de que, na medida em
ros) - Tem a palavra o Deputado Wagner Salustiano. que for sendo ampliada a discussão nesta comissão,

a SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO _ sua importância será reconhecida. O nobre Relator
Não entendo. Queremos aprovar assunto de tamanha apresent~r~, ~a próxima reuni~o, esboço so~re fideli-
relevância com a presença de quatro ou cinco depu- dade partldana. Et~os poderao dar su~estoes. O Sr.
tados nesta comissão! Meu Deus! Fidelidade partidá- Relator a~a~ou de ~l~er;que fará tambem, sepossí-
ria e coligações são assuntos muitos importantes no vel:.. na pro~'m~ reunla~, ~~boço do que pensa em ~e-
contexto eleitoral. Esta comissão deve motivar os de- laça0 a cohgaçoes partldanas, outro assunto da maior
putados a debater esses temas. Enquanto estamos importância. '
debatendo assunto que, com certeza, não teremos Quanto à urna eletrônica, trata-se de assunto do
condição de aprovar para a próxima eleição, deixa- maior interesse. O Sr. Relator já frisou isso aqui diver-
mos, volto a frisar, de debater algo muito mais impor- sas vezes, esta Presidência e o Plenário. O Senado
tante, isto é, a urna eletrônica, que podemos resolver, Federal também está tratando desse assunto. Já con-
sim, para a próxima eleição. versamos com o Ministro Nelson Jobim, que passa a

Pelo menos, esta comissão vai ser respeitada ser o Presidente do TSE a partir do dia 11 de junho.
por ter feito algo importante e não ter parado no meio No dia 19, virá a esta comissão expor o que pensa e o
do caminho. Há tantas propostas tramitando na co- que pretende.
missão de Constituição e Justiça, que certamente tra- '·Relatamos aqui, eu e o Deputado João Almeida,
balhará mais rapidamente do que nós aqui, com meia a preocupação do Ministro em aperfeiçoar, em au-
dúzia de deputados. mentar a segurança do voto eletrônico, que não deixa

Volto a salientar: neste momento, deveríamos de ser uma grande conquista nossa.
começar o debate sobre urna eletrônica. Nobre Rela- Portanto, Deputado Wagner Salustiano, fique
tor, V. Exa fez um gesto dedesaprovação ao que estou tranqüilo, porque esta comissão terá a importância
dizendo, mas é o que penso. Como podemos debater que merece.
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o SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO
Sr. Presidente, para concluir, sugiro ao nobre Relator
João Almeida que elabore uma cartilha, se possivel
para a próxima reunião, explicando melhor o tema
"coligações e fidelidade partidária", e a distribua aos
gabinetes, a fim de já tomarmos conhecimento do
que pensa S. Exa Senão, perderemos muito tempo
com uma exposição longa e a presença de poucas
pessoas, volto a frisar.

Quanto à urna eletrônica, entendi perfeitamen
te, mas esse assunto mexe com o povo, que sabe que
ela pode ser violada, mas não sabe o que é coligação
ou fidelidade partidária.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei

ros) - O Sr. Relator gostaria de se manifestar?
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Apenas

lamento não ter meios de diminuir a ansiedade do
ilustre Deputado Wagner Salustiano, além do que
está programado. Tenho a sensação de que não adi
anta fazer cinco reuniões de audiência pública sobre
urna eletrônica, com cinco ilustres cidadãos, pois
cada um vai emitir urna opinião diferente.

Queremos ouvir todo o sistema eleitoral, para
descobrir as brechas, as possibilidades, como o fun
cionário que insere seu cartão na urna pode alterá-Ia.
E fechar essas brechas. Ouvir um monte de cidadãos
dizerem que a urna permite isso ou aquilo não resol
ve. Vai ter o momento próprio, temos um calendário.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO
Eu já entendi, Sr. Relator, e aceno. Apenas faço
questão...

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Se V. EXS
já entendeu e aceita, então, vamos ter um pouco de
paciência, porque a hora vai chegar.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO
Quero dizer que a pauta da Comissão de Reforma
Polftica, é extensa, enorme. Então, sugiro que se co
loque em votação aquilo que desejamos debater.

O nobre Relator quer debater fidelidade partidá
ria e coligação. Eu aceito, é uma idéia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei
ros) - Deputado Wagner, esta comissão...

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO
Represento o meu partido. Se ele não quer debater fi
delidade partidária e coligações, mas outro tema rela
tivo à reforma política...

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - V. EX' já
perdeu o momento, porque esta comissão...

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO
Não foi aprovado, nós não colocamos em votação.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Não,
esta comissão já decidiu. V. EXS pode requisitar as no
tas taquigráficas.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO 
Eu compareci a todas as reuniões, não faltei a nenhu
ma delas. Esta é a terceira reunião.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Então,
não ouviu. Esta comissão decidiu que vamos tratar da
reforma polftica. Concordamos em não matar a co
missão depois da eleição, porque nossos objetivos·
vão além.

Fizemos aqui uma avaliação histórica do que
tem acontecido com esta comissão em outras Legis
laturas. Nós nos apressamos em fazer o que pode ser
feito para a eleição seguinte e deixamos o restante
dos temas sem apreciação. Por isso, vamos tentar
discutir todos os temas atinentes à reforma política 
mais de cem na Câmara dos Deputados e no Senado
-, dando-lhe maior envergadura. Todos concordaram.

Entre essas propostas, incluimos para o ano
que vem a consolidação de todas as legislações
numa só etc. E concordamos também - não sei se V.
Exa estava no plenário naquele momento - em dar
prioridade à discussão, dividindo-a em dois blocos.
Inicialmente, a matéria operacional, pois há diversas
propostas de alteração do código e da legislação elei
toral, aperfeiçoamentos para a próxima eleição, que
não demandam grande disputa doutrinária, ideológi
ca ou partidária; são temas para os quais há conver
gência dos partidos, porque, em tese, todos querem
maior lisura no processo eleitoral. Estamos listando
as propostas cuidadosamente, para inseri-Ias.

Em seguida, discutiremos a urna eletrônica, que
tem o apelo da mfdia, mas é também uma medida
operacional para a execução das eleições, em que
não há normalmente grande disputa partidária. Todos
querem que a urna seja inviolável, eficiente e que o
juiz não possa alterá-Ia.

Então, estabelecemos com os companheiros,
mais ou menos, a maneira de discutir esses temas. E
propusemos, em relação à matéria polftica propria
mente dita, a discussão dos seguinte temas: fidelida
de partidária, financiamento de campanha, desin
compatibilização e coligações partidárias, porque já
havia provocação no Senado.

E hoje debateriamos fidelidade partidária. V. EXS
requereu e terá, na próxima reunião, dois. documen
tos básicos sobre as modificações necessárias na lei
no que se refere a esses assuntos.

O SR. DEPUTADO JORGE PINHEIRO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- mite que nos impõe a legislação, ou seja, um ano an-
ros) - Tem a palavra o Deputado Jorge Pinheiro e, em tes das eleições.
seguida, o Deputado Mário Assad Júnior. Concordo com o ilustre Relator em alguns pon-

O SR. DEPUTADO JORGE PINHEIRO - Sr. tos fundamentais, mas solicitei a palavra com o objeti-
Presidente, Sr. Relator, perdi a parte inicial da reunião vo de contribuir em relação ao tema "urna eletrônica".
e fiquei no meio do caminho. Eu também entendo a Desejo lembrar que o assunto também está sendo
importância de discutir fidelidade partidária, financia- debatido na Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
mento público de campanha e coligação partidária, municação e Informática, da qual sou membro. No
por serem o sustentáculo desta comissão, mas deve- ano passado, realizamos audiência pública para falar
mos levar em conta o momento que vivemos. Ontem sobre urna eletrônica. É verdade que agora surgiu
presenciamos a renúncia do Senador Antonio Carlos fato novo: a violação do painel eletrônico do Senado
Magalhães; na semana passada, presenciamos a re- Federa!. ~á requerim~nto~ já aprova?:,s, .salvo.e~ga-
núncia de outro Senador, Líder do Governo, por cau- no, solicitando a. ~eallzaçao de audlencla~ ~ubllcas
sa da violação do painel eletrônico. É o assunto sobre para tratar especificamente de urnas eletronlcas, da
o qual se fala neste País. confiabilidade do voto.

Gostaria de fazer apenas uma sugestão, não Sr. Presidente, quero apenas contribuir com a

tão dramática como a do meu colega, Deputado Wag- Mesa.
ner Salustiano, até para esgotar o assunto: por que O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
não fazermos, pelo menos, uma discussão na próxi- ros) - Muito obrigado, Deputado Mário Assad Júnior.
ma semana sobre esse tema? Depois, partiríamos O SR. DEPUTADO JORGE WILSON - Sr. Pre-
para os outros assuntos, que são importantes, mas o sidente, peço a palavra pela ordem.
momento é este. O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-

Esta comissão pode dar à própria opinião públi- ros) - Tem V. E)(l a palavra.
ca um parecer sobre o problema. Proponho debater- O SR. DEPUTADO JORGE WILSON - Sr. Pre-
mos numa única reunião esse assunto, para não cor- sidente, inicialmente quero pedir perdão por ter che-
rermos o risco de, no meio do caminho, termos de gado atrasado, mas justifico: estava acompanhando
revê-lo. Dessa maneira, atenderíamos ao pedido do um grupo de pessoas que serão anistiadas com a edi-
Deputado Wagner Salustiano e do relator, que deseja ção de medida provisória pelo Presidente Fernando
tratar desses assuntos importantes, e poderíamos Henrique Cardoso.
prosseguir tranqüilamente com os trabalhos. Estou vendo aqui, Sr. Presidente, embora já te-

Vemos que o quorum da comissão não é o que nha sido aprovada, que da ata da segunda reunião,
esperávamos. Então, essa é a minha proposta. Não realizada no dia 24 de maio, não consta meu nome
sei se o relator concordará com ela. Repito: debate- como debatedor da matéria, principalmente no que
ríamos o assunto "urna eletrônica" numa única reu- respeita ao desenvolvimento dos trabalhos. Então,
nião e depois analisaríal}los os demais, uma vez que gostaria q~e fosse feita essa retificação, revistas as
temos interesse nisso. Eu sou do PMDB também te- notas taqUlgráficas, a fim de que constasse minha
nho interesse nessa questão.' participação na comissão.

Gostaria que V. EXS, Sr. Presidente, e o relator O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO-
ponderassem sobre essa sugestão. Acho que resol- Sr. P.re~id~nte, o Pre_side~~e Aécio Neves ass~miu a
veríamos a questão definitivamente. Presldencla da sessao e Ja fez soar as campainhas,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- convocando todos os deputados. .
ros) - Vamos ouvir o Deputado Mário Assad Júnior e, O SR. PRESIDENTE (Deput~do Olavo Calh:l-
em seguida, a Mesa responderá a V. Exa ros) - É ver~d~. Deputado Jorge Wlls,:>n, peço perdao

, • a V. EXS, pOIS fOI uma falha da AsseSSOria, que será cor-
. O SR. DEPU.TADO MARIO ASSAD JUNIOR - rígida. Deputado Jorge Pinheiro, V. Exa tem toda razão:

Obrrg~do, Sr. PresIdente. Acho qu~ já está entendido o debate sobre urna eletrônica é tão importante que
q~e nac: teremos tempo ~~cessáno para avançar na numa única sessão, não tenho dúvida, não será esgo-
dlscussao ~a .refo~ma polJtl~. Sabem~~ q~e o Pa~la- tado. Está mais ou menos acertado de que daremos o
mento brasllelr?, v.lve uma crise ~e legitimidade, vive pontapé inicial em relação a essa matéria com a pre-
um momento dlflcll perante a sociedade. Lamentavel- sença do Ministro Nelson Jobim, exatamente pelo fato
mente instalamos a comissão às vésperas do prazo Ii- de S. EXS assumir a Presidência do Tribunal Superior



Ata da 411 reunião, realizada em 7 de junho
de 2001

Aos sete dias do mês de junho do ano de dois
mil e um, às dez horas e dezessete minutos, no plená
rio quatorze, anexo 11, da Câmara dos Deputados, re
uniu-se, ordinariamente, a Comissão Especial desti
nada ao estudo das reformas políticas. Comparece
ram os Deputados Affonso Camargo, Bispo Rodri
gues, Bonifácio de Andrada, Cláudio Cajado, Corauci
Sobrinho, Coriolano Sales, Custódio Matos, Eduardo
Seabra, Gilberto kassab, Haroldo Lima, João Almei
da, João Sampaio, Jorge Alberto, José Dirceu, Josué
Bengtson, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho,
Nair Xavier Lobo, Olavo Calheiros, Paulo Octávio, Pe
dro Canedo, Roberto Argenta, Ronaldo Vasconcellos,
Salvador Zimbaldi, Wagner Salustiano e Xico Grazia
no, titulares; Aldir Cabral, Bispo Wanderval, Dr. Rosi
nha, Gastão Vieira, Jorge Pinheiro, José Rocha, Lin
coln Portela, Maria Abadia, Nelson Meurer, Neuton
Lima, Regis Cavalcante, Rubens Bueno e Virgílio Gu
imarães, suplentes. Compareceu, ainda, o Deputado
Vivaldo Barbosa. Deixaram de comparecer os Depu-
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Eleitoral, que promoverá as eleições no País. Então, a tados Antonio Joaquim Araújo, Aracelyde Paula, Ger-
experiência de S. Exa e sua participação nesse proces- 50n Peres, João Colaço, João Herrmann, João Paulo,
50 serão muito importantes. Jorge Wilson, José Antonio Almeida, Marisa Serrano,

Não adianta fazermos modificações na lei, se Milton Temer, Nilmário Miranda, Romel Anizio, Rom-
tecnicamente é impossível efetivá-Ias na máquina, no mel Feijó, Rubem Medina e Vilmar Rocha. Os Depu-
programa. Quer dizer, teríamos de sincronizar as pos- tados Vicente Caropreso e João Herrmann Neto justi-
síveis decisões. ficaram a ausência à reunião, por estarem viajando

O SR. DEPUTADO REGIS CAVALCANTE- Sr. em missão oficial da Câmara dos Deputados. O De-
Presidente, peço a palavra pela ordem. putado Josué Bengtson encaminhou documento à

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- Comissão justificando a sua ausência à Reunião
ros) _ Tem V. Exa a palavra. ocorrida dia trinta e um de maio, por estar viajando em

O SR. DEPUTADO REGIS CAVALCANTE _ Sr. missão oficial da Câmara dos Deputados. Havendo
Presidente, já que essa discussão vem sendo realiza- número regimental, o Presidente, Deputado Olavo
da, pelas informações dadas, na Comissão deCiên- Calheiros, iniciou a reunião, indagando sobre a ne-
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática, e tendo cessidade da leitura da ATA da Terceira Reunião, a
em vista o tempo que vamos ter para debater as refor- qual foi dispensada a pedido do Deputado Affonso
mas políticas nesta comissão, solicito ao Sr. Relator Camargo. Não havendo quem quisesse discuti-Ia, foi
apresentar os dois documentos básicos já na próxima colocada em votação, recebendo aprovação unâni-
reunião; que os faça chegar aos gabinetes antes da me. Na seqüência, o Presidente leu o EXPEDIENTE e
reunião, porque já adiantaríamos a discussão. Come- passou à ORDEM DO DIA, que constou 'de: item I -
çar discutindo coligação e fidelidade partidárias é um votação de requerimentos; item II - debate sobre Fi-
bom caminho. delidade Partidária e Coligações Partidárias. Pas-

O SR. PRESIDENTE (Deputado 'Olavo Calhei- sou-se, então, à apreciação dos requerimentos, quais
ros) - Sem dúvida, Deputado Regis Cavalcante. A sejam: do Deputado João Herrmann Neto, que propu-
Mesa providenciará o envio dessa documentação. nha audiência pública com o Senador Roberto Freire,

O Presidente Aécio Neves está nos convocando Presidente do Partido Popular Socialista - PPS; do
Deputado Mauro Benevides, que propunha audiência

para a votação no plenário. Portanto, declaro encerra- pública com o Dr. Nelson Azevedo Jobim, Ministro do
da a reunião, convocando outra para a próxima quin- Supremo Tribunal Federal, recém-eleito Presidente
ta-feira, às 9h. do TSE, e Desembargador Fernando Ximenes,

Vice-Presidente e Corregedor do TRE do Ceará; tam
bém, do Deputado Mauro Benevides, que propunha
audiência pública com o Senador Sérgio Machado,
Relator no Senado Federal de matérias sobre reforma
política. Em votação, os requerimentos foram todos
aprovados, exceto o último, que foi prejudicado, em
função de deliberação anterior, no mesmo sentido. O
Presidente anunciou, entretanto, que o Deputado Ma
uro Benevides constaria como co-autor do convite a
ser formulado ao Senador Sérgio Machado. Em se
guida, franqueou a palavra. Os Deputados Bonifácio
de Andrada, Haroldo Lima, Affonso Camargo, Mauro
Benevides, lincoln Portela, João Almeida, Bispo Ro
drigues, Wagner Salustiano, Vivaldo Barbosa, João
Sampaio e Neuton Lima debateram as matérias cons
tantes do item 11 da pauta. Nada mais havendo a tra
tar, o Presidente convocou Audiência Pública com o
Ministro Nelson Jobim, Presidente do TSE, para o dia
dezenove de junho, terça-feira, às dez horas e encer
rou os trabalhos às onze horas e cinqüenta e oito mi
nutos. A reunião foi gravada e as notas taquigráficas,
após serem decodificadas, serão publicadas junta-
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mente com esta Ata no Diário da Câmara dos Depu- Vamos colocar em votação o requerimento do
tados. E, para constar, eu Valdivino Tolentino Filho, Deputado Mauro Benevides, que faz a convocação do
Secretário, lavrei a presente Ata, que após aprovada, Ministro Nelson Jobim.
será assinada pelo Senhor Presidente, Deputado Está em discussão.
Olavo Calheiros. Em votação. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- Aprovado.
ros) - Havendo número regimental, declaro abertos O segundo requerimento do Deputado Mauro
os trabalhos da quarta reunião ordinária da comissão Benevides convoca o Desembargador Fernando Xi-
destinada ao estudo das reformas pollticas. menes.

Tendo em vista a distribuição de cópias da ata Em discussão.
da terceira reunião a todos os membros presentes, in- Em votação. (Pausa.)
dago sobre a necessidade de sua leitura. (Pausa.) Aprovado.

Está dispensada a leitura. Requerimento do Deputado Mauro Benevides,
A ata está em discussão. que propõe audiência pública ~om o Senador Sérgio
Não havendo quem queira discuti-Ia, coloco-a Machado, Relator no Senado Federal de matéria so-

em votação. (Pausa.) bre reforma polrtica.
Aprovada. Esclareço que esta comissão já votou eaprovou
EXPEDIENTE audiência com o Senador Sérgio Machado em reu-
Esta Presidência comunica que o Deputado nião anterior, r~zão por que declaro prejudicado o

Osmar Serraglio passou a integrar como suplente presente requerrmento. .
esta comissão, por indicação da Liderança do PMDB. a Informo ao Deputado Mauro B.enevldes que S.

Os Deputados Vicente Caropreso e João Herr- Ex constará como co-autor do convite.
mann Neto justificam suas ausências a esta reunião, A 'palavra encontra-se franqueada para quem
tendo vista encontrarem-se em missão oficial. Infor- dela qUiser fazer uso.
mo ainda que o Deputado Josué Bengtson justificou O S~. DEPUTADO BONIFÁCIO DE ANDRADA
nesta data a sua ausência à reunião ocorrida no dia - Sr. PreSidente, peço a palavra pela ordem.
31 de maio, em virtude de viagem em missão oficial. O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-

Da pauta da presente reunião constam os se- ros) - Com a palavra o Deputado Bonifácio de
guintes itens: Andrada.

1- Deliberação de requerimentos. O SR. DEPUTADO BONIFÁCIO DE ANDRADA
11 - Debate dos temas fidelidade e coligação - Sr. Presidente, esta comissão é de alta importância,

partidárias. e todos nós estamos convencidos disso porque aqui
estamos. Já conversei com o Deputado João Almei-

. Par:a que po~samos desenvolver ~ debate sem da, figura preeminente nos debates sobre reforma po-
maiores lnterrupçoes e havend~ requ~rrmentos~ se- Iltica, que temos um prazo certo - os primeiros dias
rem vo.tados, coloco lo~o em dlscussao e votaçao os de setembro. Se até lá não fizermos alterações na le-
requerimentos que estao sobre a mesa. gislação eleitoral vigente, só valerão para as eleições

Sobre a mesa requerimento do Deputado João de 2006.
Herrmann Neto que ~ropõe a.udiência públi~a com o Nosso trabalho tem, então, um sentido bem prá-
Senad~r ~oberto Freire, PreSidente do Partido Popu- tico e bem rápido. Conversei, inclusive, com o Deputa-
lar SOCialista. _ _ do José Almeida que deverramos fazer logo os textos

Como o Deputado ~oao Herrmann Neto _nao de lei, por exemplo, sobre coligação. Há um texto que
está p~esente para encaminhar, coloco em votaçao o é muito fácil: "Ficam proibidas as coligações nas elei-
requerimento. (Pausa.) ções de 2002." Acabou. E vamos debater em torno

Aprovado. disso.
Requerimento do Deputado Mauro Benevides No momento em que concordamos sobre um

que propõe audiência pública com o Dr. Nelson Aze- tema ou um dispositivo, devemos jogar o projeto logo
vedo Jobim, Ministro do Supremo Tribunal Federal, para frente, porque se formos fazer um projeto sobre
recém-eleito Presidente do TSE, e com o Desembar- vários assuntos vamos ter dificuldades até setembro.
gador Fernando Ximenes, Vice-Presidente e Corre- Assim, aprovando um tema ou uma linha sobre ~oli-

gador do TRE - Ceará. gação, o relator faria o projeto de acordo com o con-



Na minha opinião, deveríamos primeiro discutir
a pauta, e, aí, o relator apresentaria suas opiniões so
bre o que foi objeto da discussão, ao invés de esco
lher um ou outro ponto secundário, que pode ser se
cundário - como foi o caso -, e chegarmos a um con
senso sobre o que é fundamental, e o nobre Relator
apresentaria uma opinião sobre isso. E aí discutiría
mos sobre esse assunto.

Conforme o Deputado Bonifácio de Andrada
disse aqui, não temos muito tempo. Se concluirmos
nosso trabalho aprovando o financiamento público de
campanha, aí, sim, inequivocamente, esta comissão
dirá a que veio, terá se envolvido com uma questão
importante e decisiva na vida pública brasileira: retirar
as eleições do patronato. Isso é fundamental, não é
como eleger mais um ou dois deputados, um deputa
do que não é do partido majoritário, mas que foi eleito
por causa da coligação. Não é isso. Imagino que deve
ríamos - com todo respeito ao Sr. Relator e a V. Exa,
Sr. Presidente - promover um consenso entre nós so
bre o que nos interessa fazer.

Acho que financiamento público de campanha é
um assunto fundamental. Fidelidade partidária - as
sunto escolhido pelo Deputado João Almeida - é ou
tra coisa, porque tem criado um certo pânico na vida
política nacional a idéia de pessoas que se elegem
por um partido e, antes de tomarem posse, já mudam
de partido. Isso já virou uma certa anarquia. Talvez
pudéssemos avançar, conforme já propôs o nobre Re
lator, e nesse caso específico estou de acordo, porque
a fidelidade partidária é um dos pontos importantes.

Sr. Presidente, quero propor que, antes de enve
redarmos por um outro caminho, discutissemos sobre
o que vamos fazer, quais são os pontos fundamentais.
Se tivermos de discutir sobre o fim das coligações,.
vou apresentar minhas opiniões contrárias a essas
aqui, e teremos de fazer uma espécie de correlação
entre essa e outras questões.

Por exemplo, o fim da coligação partidária vai
criar um impedimento apenas para os pequenos par
tidos. Esse parece ser o objetivo de alguns, ou seja,
impedir que pequenos partidos venham para cá. O
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senso existente na Casa e o mandaria para frente, Tenho uma outra visão desta comissão. Acho
porque nosso prazo é exíguo. que ela deveria fazer o seguinte...

Temos de trabalhar rapidamente. Do contrário, O SR. DEPUTADO BONIFÁCIO DE ANDRADA
vamos repetir o que aconteceu com vários projetos - Tem problemas, sim.
desde que ~stc:u na Câmar~ (~o sexto mandato): to- O SR. DEPUTADO HAROLDO lIMA-Tem pro-
das as Comlssoes, na hora H, perdem o prazo. blemas, como diz o Deputado Bonifácio de Andrada,

É essa a questão que apresento a V. Exa mas independentemente disso, deveríamos discutir
O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- qual a contribuição fundamental- e não apenas loca-

ros) - Com a palavra o Deputado Haroldo Lima. Iizada, lateral- e decisiva que esta comissão poderia
O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Sr. Pre- dar.

sidente, apóio-me numa referência inicial do Deputa
do Bonifácio de Andrada a respeito da perspectiva
desta comissão do ponto de vista de sua eficácia prá
tica. Teríamos, então, de fazer uma espécie de discus
são sobre o que é mais importante, o que é prioritário.
Acho até que deveríamos indagar sobre o que é pos
sível ser feito. Às vezes não é muito importante fazer
uma coisa porque é possível, embora seja menos im
portante.

Penso que deveríamos discutir o seguinte: do
ponto de vista de reforma política no Brasil, há muitos
pontos a serem levantados, muitas proposições já es
tão em tramitação. Teremos de examina o que é mais
importante, que contribuição esta Comissão poderia
dar.

O relator optou pelo mecanismo de apresentar a
sua opinião a respeito de um dos assuntos que não me
parece dos mais importantes: coligação partidária. Se
formos apresentar uma proposta sobre coligação par
tidária, inequivocamente prejudicaremos apenas os
pequenos partidos. Será essa a grande contribuição à
legislação eleitoral brasileira, à reforma política?

Alguns partidos que perderam dois deputados
para os partidos coligados ganhariam esse Deputa
do. É essa uma contribuição importante? É significati
va? Não me parece que a representação de um ou
dois partidos a mais beneficiando as coligações parti
dários seja significativo nem que esteja atrapalhando
a vida política brasileira. Penso até que isso tem be
neficiado a vida política brasileira, porque dá um alen
to mais amplo de visões democráticas e permite uma
discussão maior, sem prejuízo de coisa alguma. Não
são os pequenos partidos que estão atrapalhando,
não são eles que promovem a corrupção, o desrespe
ito à fidelidade partidária.

Então, o relator - com todo respeito - parece
que pegou a parte mais simples, o assunto que não
tem grandes defensores aqui dentro, porque somente
os pequenos partidos defendem a existência da coli
gação partidária. S. Exa optou pelo caminho de resol
ver pelo mais simples, porque não há problemas. Mas
isso não é o mais importante para nós.
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PV, por exemplo, teria muita dificuldade em vir. O
PCdoB também, embora não tanto quanto o pv.
Obstruir o caminho desses pequenos partidos seria
uma coisa importante para nós? Não vejo intenção
disso aqui.

Se tivermos de caminhar por aI, deveríamos ca
minhar também por outro terreno. Por exemplo: a
cláusula de barreira. A cláusula de barreira de 5%,
que está vigendo no PaIs, é oriunda do regime mil~ar,

quando propuseram 10% e não foi possível baixá-Ia
para 5%, mas nunca foi aplicada. Examinando melhor
o assunto, existe cláusula de barreira em alguns paí
ses do mundo, não em todos. Elas são de 5%,4%,
3%, 2% e até de 1%, como existia entre nós. Por que
nós - que nunca tivemos essa experiência - vamos
começar pela maior de todas, ou seja, a de 5%, per
centual adotado na legislação alemã? Por quê? Por
que não começamos por 2%? Eu mesmo fiz uma pro
posta. Se tivermos de tratar do fim da coligação parti
dária, ou seja, facilitar a vida do pequenos partidos re
baixando a cláusula de barreira para 2%, aí pode-se
até discutir o assunto. Não pensem que essa é uma
questão central, fundamental, rep~o.

O SR. DEPUTADO BONIFÁCIO DE ANDRADA
- Deputado, V. ExB permite um aparte?

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Pois
não, Deputado Bonifácio de Andrada.

O SR. DEPUTADO BONIFÁCIO DE ANDRADA
- É uma proposta para discutirmos. Quem sabe a co
missão não poderia votar de inicio uma pauta, uma
listagem de assuntos que considere importantes. De
pois disso, começamos a discutir um por um.

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Mas a
minha sugestão, Deputado Bonifácio de Andrada, é
exatamente nesse sentido. Fazer-se, Sr. Presidente,
uma pauta de assuntos prioritários, conforme do De
putado Bonifácio de Andrada bem sugeriu. Vamos
discutir tais e quais questões.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei
ros) - Deputados Bonifácio de Andrada e Haroldo
Lima, devido à exigüidade de tempo para materiali
zarmos nosso trabalho, é importante que não fique
mós caminhando em círculos, assim como é impor
tante também a presença de todos os Parlamentares
desta comissão.

Na segunda reunião, foram discutidos e aprova
dos os temas pelos quais começarfamos a discussão.
O Sr. Relator propôs, e esta comissão aprovou, quatro
temas, e é por eles que devemos começar. Nada im
pedia, naquele momento, que outros temas fossem
propostos e aprovados. É importante a participação

de todos nós. Amanhã não poderemos alegar que es
tamos sendo surpreendidos pelos assuntos discuti
dos nesta comissão.

A idéia sugerida pelo Relator, Deputado João
Almeida, é a de aperfeiçoar a lei, de criar condições
para que os partidos cresçam. Não há nada, Deputa
do Haroldo Lima, contra os pequenos partidos, princi
palmente contra o de V. Exa, que é um partido tão que
rido e respeitado por todos nós.

Com a palavra o Deputado Affonso Camargo.
(Pausa.)

Enquanto o Deputado Affonso Camargo não
ocupa a tribuna, relembro aos deputados que os itens
foram: fidelidade partidária, financiamento público de
campanha, coligações partidárias, desincompatibili
zação e a preocupação permanente desta comissão
com o item da segurança do voto eletrônico. Iremos
começar a discussão após a vinda do Ministro Nelson
Jobim a esta comissão.

Com a palavra o Deputado Affonso Camargo.
O SR. DEPUTADO AFFONSO CAMARGO - Sr.

Presidente, creio que V. Exa agora explicitou bem, este
assunto já estava inclusive elencado. Acho que esses
dois assuntos foram entregues. E a opinião preliminar
do relator é exatamente para que haja discussão.

. Não estamos discutindo coligações partidárias,
mas coligações para as eleições proporcionais.
Entendo bem o problema dos partidos médios, mas
na minha opinião este é um assunto fundamental,
que precisa ser discutido, porque a coligação nas ele
ições proporcionais compromete a representativida
de partidária. Às vezes o eleitor vota no candidato de
um partido e acaba elegendo o candidato de outro
com seu voto. Isso nada tem a ver com a essência da
representatividade.

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - V. ExU
me permite um aparte?

O SR. DEPUTADO AFFONSO CAMARGO 
Pois não.

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA -Indago o
seguinte a V. Exa: se o eleitor votou em um partido e
elegeu outro, quantos Parlamentares se beneficiaram
desse equIvoco?

O SR. DEPUTADO AFFONSO CAMARGO 
Não tenho a menor idéia.

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Um ou
dois.

O SR. DEPUTADO AFFONSO CAMARGO 
Estou falando em tese.

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - No caso
geral, um ou dois. Essa mudança resolveria um pro-
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blema absolutamente tópico e insignificante da repre- intervenção? Ou melhor, Deputado Affonso Camargo,
sentação parlamentar? Não é assim. Cinqüenta por é o costume de tratá-lo assim.
cento da delegação foi eleita de forma equivocada. O SR. DEPUTADO BONIFÁCIO DE ANDRADA
Não existe isso. Nem 30%, 10%, mas 1%, 2%. Aqui na - Ambos são Senadores.
Câmara o Deputado Fernando Gabeira foi eleito as- O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES - Já
sim. Alguém votou numa legenda e acabou elegendo na reunião passada, pressentíamos - e o Presidente
o deputado. Esse tipo de procedimento visa "corrigir", Olavo Calheiros com sua sensibilidade entendeu a
entre aspas, um "~qurvoc~", t.a~~ém entre ~spas, ab- partir do instante em que o nobre Relator, Deputado
solutamente localizado e insignificante.Obrigado. João Almeida, listou aquele elenco de matérias prefe-

O SR. DEPUTADO AFFONSO CAMARGO - renciais e incluiu as coligações partidárias - que essa
Veja bem, Deputado Haroldo Lima, sinceramente temática iria suscitar debates e controvérsias nesta
nem sei quantos são. Creio que, como princípio, há comissão. E talvez fosse melhor, pela exigüidade do
um equívoco... tempo de que dispomos, que o Presidente Olavo Ca-

O SR. DEPUTADO BONIFÁCIO DE ANDRADA Iheiros, naturalmente consultado o Relator, restringis-
- V Exa me permite um aparte? se a nossa atuação, para que decidíssemos, até 30

O SR. DEPUTADO AFFONSO CAMARGO _ de (unho, os. ~r?ble~as da ~ideli~ade parti~ár!a, da

P · - deslncompatlblllzaçao e do fmanclamento publico de
OIS nao. h t- d ,. - rt'd' .• campan a, porque a ques ao a co Igaçao pa I ana

O SR. DEPUTADO BONIFACIO DE ANDRADA vai ter desdobramentos talvez até inconciliáveis,
- São .dois problemas. Um do? pequenos pa~idos, como, neste primeiro momento, chegamos a consta-
como diZ o_Deputado Haroldo LI~a. Neste particular, tar. Pelo que pressinto da reação do nosso compa-
ele. tem_razao. Os pequenos partidos, no processo de nheiro de comissão Deputado Haroldo Lima, ele vai
collgaçao, elegem poucos deputados. M~s p_are- se posicionar contrariamente a qualquer vedação às
ce-me que u.m dos é!:spectos graves dé!: collga~ao é coligações partidárias e gerar uma alternativa. E di-
com. os pa~ldos mal?res: Descaractenza muito os zem que no Senado Federal houve uma anuência ge-
partidos maiores a collgaçao que fazem nos Estados. neralizada, que é a tal federação de partidos, que se-

Na última eleição, por exemplo, partidos quase ria uma alternativa. Acredito que até 30 de junho o re-
antagônicos na eleição majoritária fazem acordo na lator deveria concordar, e acho que o Presidente Ola-
proporcional. Partidos que tradicionalmente entram em vo Calheiros também aquiesce nessa orientação, que
conflito nos municípios fazem acordo na proporcional. deveríamos apenas nos circunscrever à fidelidade

Então, nesse sentido é que me parece que existe partidária, ao financiamento público de campanha e
um problema maior. Com os pequenos partidos, não. às desincompatibilizações. E numa etapa posterior,
Até sou favorável a que se criem mecanismos que pos- discutiríamos essas matérias marcadamente polêmi-
sam permitir aos pequenos partidos ter seus candida- cas, como é o caso das coligações partidárias.
tos e dificultar para os grandes partidos, porque ar é O SR. DEPUTADO AFFONSO CAMARGO -
que está o enfraquecimento do próprio sistema. Entendo a opinião de V. Ex" E fiz a minha intervenção

O SR. DEPUTADO AFFONSO CAMARGO - quando o Deputado Haroldo Lima disse que isso não
Continuo insistindo no problema no princípio da re- era uma questão fundamental. Na minha opinião, é
presentatividade e, com isso, não se pretende preju- uma questão fundamental, que em algum momento
dicar nenhum partido. Não penso dessa forma. Tanto vai ter de ser resolvida. Se decidirmos que não deve-
que li no primeiro parecer do relator que S. Ex8 preten- mos examinar os assuntos polêmicos, tudo bem.
de terminar com um outro problema que prejudica a O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES -
representatividade, aquele que só dá vagas para Neste primeiro momento?
quem fizer o primeiro quociente. Isso é um erro, por- O SR. DEPUTADO AFFONSO CAMARGO _
que às vezes o quociente é de 90 mil votos e um parti- Neste primeiro momento. Como o assunto é polêmi-
do fez 89 mil votos, foi a maior votação, às vezes, de co, ele não deixa de ser fundamental, porque real-
um candidato, e ele não se elege porque não alcan- mente o fato de a representatividade ser comprometi-
çou o quociente eleitoral. Já está previsto pelo Relator da é uma aberração. Agora, se não se quer mudar ou
eliminar esse problema da restrição. quer se deixar para frente a discussão desse assunto

Então, penso que esse é um assunto... polêmico, tudo bem, mas é um assunto fundamental
O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES - Se- e, por si só, seu disciplinamento vai corrigir esse pro-

. nador Affonso Camargo, VEx" me permite uma breve blema. Não é posslvel que um Parlamentar seja eleito
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com o voto de eleitores de outro partido. A meu ver, Em Minas Gerais, meu Estado, os grandes parti-
isso não tem cabimento. Não tenho nada contra o dos estão hoje com uma média de 90 candidatos para
PCdoB nem contra o deputado, S. Exa sabe disso. É Deputados Estaduais e com 15, 20 Deputados Fede-
uma questão de princípio. Estou teorizando. Se as- rais na chapa. Há todo um processo de desgaste des-
suntos polêmicos devem ser deixados para mais tar- ta Casa por parte da imprensa, e até mesmo por al-
de, tudo bem, mas é fundamental. guns posicionamentos aqui e acolá, um ou outro inde-

O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES _ De- vido - e a imprensa explora muito isso -, e a dificulda-
putado Affonso Camargo, tenho a impressão de que de para se conseguir candidatos hoje é muito grande.
podemos decidir agora a hierarquização dessas prio- Os partidos inclusive não estão preparados 1

ridades: fidelidade, financiamento público de campa- para o fim da coligação partidária nas eleições pro-
nha, prazo de desincompatibilização e coligações porcionais. Talvez V. Exas vão até pensar que estou
partidárias. As três primeiras, acredito, poderiam ser sendo muito corporativista. V. Exas vão estar dando
acolhidas sem discrepâncias. Em relação à segunda, tiro ~os próprios pés.. Os partid?s n~o se prepa~arar:n
estamos aqui para democraticamente discuti-Ia, mas devldame~t~ para o f~~das cohgaçoes proporcionais
já com a certeza de que poderíamos iniciar pelos três para as proxlmas elelçoes.
primeiros itens listados pelo nosso eminente relator, E digo mais: em relação aos pequenos partidos,
com a chancela do Presidente Olavo Calheiros e o as- sinto até uma certa discriminação. Desculpem-me,
sentimento do Plenário. É um processo de hierarqui- com o devido respeito, quando se fala em partidos pe-
zação das prioridades. quenos ideológicos - bem, se não são ideológicos,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- são o quê? O pa~ido pode ser novo e ser ideológico.
ros) _ É verdade, Deputado Mauro Benevides. O fato d.e termos tIdo no nosso pas~do, e vez por ou-

a . tra partidos chamados de aluguel Junto aos peque-
Deputado Affonso Camargo, V. Ex ainda tem nos, isso não quer dizer que grandes partidos tam-

algo a acrescentar? bém não aluguem suas siglas. Então, precisamos mu-
O SR. DEPUTADO AFFONSO CAMARGO - Só dar o nosso Iinguajar nesse contexto, porque ele aca-

para encerrar, quero dizer que V. Exa fez uma boa lem- ba se tornando muito discriminatório.
brança. ~~ando se p~nso~ em elimi~ar a coligação Sou de um pequeno partido, um partido novo,
nas elelçoes pro~orclonals: automaticamente pen- composto por cinco deputados nesta Casa, e sin-
sou-se na federaçao de partldo~, qu.e era e~tamente to-me, às vezes, constrangido quando se referem a
para acolher e defender os partidos Ideológicos, como esses partidos como partidos de aluguel. Isso vem da
é o caso do partido de V. Exa Não há nenhuma inten- imprensa. Essa questão de aluguel é muito relativa.
ção de prejudicar nenhum partido ideológico. E penso, voltando à questão da coligação parti-

o SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- dária na proporcional, que, neste ano, se mexermos
ros) - Deputado Mauro Benevides, a prioridade dos nisso, teremos sérios problemas, porque os partidos
temas propostos se dá exatamente em função da im- não se prepararam e não há tempo hábil para mudan-
portância da discussão que aqui se trava. O importan- ças. Vai ser. suicfdio político para os deputados desta
te é que esta Presidência irá garantir que nenhum Casa. Épreciso fazer coligações partidárias? Épreci-
tema seja colocado em votação antes que esteja de· so terminar isso? Podemos terminar, mas com prazo,
vidamente debatido, que os partidos participem da para as eleições de 2006.
discussão n~ maior inten~i~ade possfvel e que fi- Ainda vou dizer mais: os chamados pequenos
quem formalizadas as poslçoes de cada um. partidos estão se preparando na chapa proporcional,

Passo a palavra ao Deputado Lincoln Portela. tanto estadual quanto federal, de forma muito mais or-
O SR. DEPUTADO L1NCOLN PORTELA - Sr. ganizada e estão tendo mais facilidade em conseguir

Presidente, Deputado Mauro Benevides, concordo candidatos do que os grandes partidos.
com os posicionamentos de que coligação partidária Portanto, precisamos analisar bem essa ques-
não é o problema da Nação brasileira neste momento. tão. Penso que será um suicfdio para esta Casa votar-
Quero inclusive dizer aos nobres Deputados que fui mos essa proposta agora. Digo que não é q meu pro-
Presidente de partido por 12 anos, sempre partidos blema, mas seria importante priorizar esses contex-
pequenos. Acontece o seguinte: se votarmos hoje o tos do financiamento público de campanhas e da fide-
fim das coligações partidárias, 70% dos cómpanhei- Iidade partidária.
ros de grandes partidos vão ter dificuldades de voltar. Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- Agora, paciência. O que acaba é isso, deputado.
ros) - Concedo a palavra ao ilustre Relator, Deputa- E que beleza de democracia estaremos construindo
do João Almeida. se os grandes podem se tornar pequenos e os peque-

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Obriga- nos se tornar grandes. Os partidos não crescem, ou
do, Sr. Presidente. não devem crescer ou diminuir pela força que acumu-

Creio que o Deputado Lincoln Portela fez uma Iam cartorialme~te. Eles devem crescer ou diminuir
abordagem muito interessante. Acabou a questão de pela sua capacidade de ganhar adeptos pelas pro-
pequeno partido e grande partido. Estamos com essa postas. que apresentam para a condução do destino
proposta, que não é um parecer do relator, mas uma da sociedade. Essa é a regra.
proposta para discussão, acabando com essacon- Se pudermos chegar a esse quadro que V.Ex!
versa de partido de aluguel, pequeno partido, grande está delineando, se a perspectiva de futuro é essa, se
partido. Depois da eleição, teremos partidos que te- é isso que a população quer, e isso pode acontecer,
rão grande representação e partidos que terão menor teremos a segurança de ampliação dos espaços de-
representação na Câmara dos Deputados e teremos mocráticos e, o que é mais salutar na democracia, a
os partidos rejeitados pelo eleitor. Nada mais, porque rotatividade do poder político.
a regra agora é igual. Não há privilégios para grande Era o que tinha a dizer.
partido e não há colher de chá para os antigos cha- O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
mados pequenos partidos. A regra para eleger é uma ros) - Passo a palavra ao Deputado Haroldo Lima e,
só. Eliminamos as barreiras eleitorais e propusemos, em seguida, ao Deputado Bispo Rodrigues.
em contrapartida, o balanço da coligação, algo que O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Sr. Pre-
balanceava um pouco as barreiras. Agora, não há sidente, o Deputado João Almeida fez uma defesa do
mais isso. O partido reúne os seus candidatos, apre- seu ponto de vista que me parece parcial. Se S.ExB

senta a sua proposta de eleição e vai buscar os votos. olhar com precisão essa hipótese de crescimento de
Se a população lhe der os votos, ele elegerá repre- partidos pequenos, que seriam extintos por serem
sentantes, não há mais barreiras, ele elegerá tantos partidos de pequena representação, verá que o cha-
representantes quantos forem os votos que o povo mado partido de pequena representação é um parti-
lhe atribua. Acabou essa conversa. O que poderemos do pequeno. Ficou uma discussão um pouco retórica.
estar pretendendo talvez é continuar mantendo o pri- Na realidade, se determinadas proposições,
vilégio que fazia sentido quando estavam em vigor os que hoje o Deputado defende aqui, prevalecessem al-
dispositivos que se transformaram em barreiras elei- guns anos atrás, não terfamos hoje nesta Casa o PI,
torais. Quais eram eles? o por e o PCdoS. E isso não me parece que teria en-

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - V. [xB grandecido a democracia brasileira.
me permite um aparte? Em anos passados, na cláusula de barreira, o

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Preten- PT não passou de 5%, o por não passou, muito me-
do concluir se V. Exa me permitir. O que tínhamos an- nos o PCdoS, e dos menores nem se fala. A hipótese
tes eram barreiras que facilitavam a vida dos partidos de não haver no passado coligações partidárias tam-
maiores, porque colocávamos no numerador da divi- bém não teria dado a esta Casa essa versatilidade
são para o quociente partidário-eleitoral os votos em democrática que lhe dá brilho. Creio que é preciso
branco. Isso foi eliminado na eleição passada. O quo- examinar o assunto com amadurecimento e com
ciente eleitoral era usado para esterilizar os votos dos grandeza.
partidos que não atingiam esse quociente. Insisto na tese do Deputado Mauro Benevides,

A regra proposta é diferente. Não há barreiras. O já que V.Ex.!! notificou que foi feita uma votação das
quociente eleitoral não é mais uma barreira, serve quatro prioridades. Infelizmente, da vez anterior, não
apenas para valorizar a instituição partidária, porque pude estar presente e solicitei ao Deputado Aldo Re-
senão irfamos para a lista individual, os mais votados belo que me substitufsse, mas S.ExB não me disse
e os eleitos. Não, o conceito continua partidário, a ele- que já tinham sido votadas essas quatro prioridades.
ição é partidária. O partido que tiver maior número de Mas acatando a votação, creio que a formulação do
votos elegerá o maior número de candidatos; o parti- Deputado Mauro Benevides é correta. Devíamos fa-
do que tiver menos votos elegerá o menor número de zer uma hierarquização das prioridades e discutir um .
candidatos; e o partido que não tiver votos vai continu- pouco essa hierarquização.
ar não elegendo ninguém. Contínua partido? Sim, Na minha opinião, seria aquilo que S.ExB suge-
uma associação como outra qualquer. riu. Acredito que o primeiro lugar deveria ser o financi-
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amento público de campanha. Se fizermos apenas
isso nesta Comissão, esta Comissão dirá a que veio e
será uma vitória extraordinária: mudar a fisionomia
política do País, impor a fidelidade partidária, a desin
compatibilização e, finalmente, a coligação.

Portanto, sugiro, mais uma vez, que a discussão
da coligação não deva ser feita de maneira unilateral.
Deputado João Almeida, quando discutirmos a coli
gação, penso que também não deveríamos discutir
de maneira isolada, mas conjuntamente, porque exis
tem algumas proposições correlacionadas com essa.

Repito: a hipótese de extinguir a coligação para
eleição proporcional, a meu ver, só deixaria de ser ca
suística e contraproducente se, ao lado dela, se dis
cutisse, por exemplo, formulações como essa feita
aqui pelo Deputado Bonifácio de Andrada, porque, na
verdade, o Deputado Affonso Camargo disse que as
coligações proporcionais descaracterizam depen
dendo de que jeito como seriam feitas.

S.Exa tem razão. Se um partido que éantagonis
ta de outro partido na esfera majoritária faz uma coli
gação proporcional, evidentemente que se chama de
oportunismo político. E nesse sentido é preciso exa
minar essa questão.

Agora, se existe uma coligação partidária de um
grande partido para um pequeno partido, coligados
também no âmbito do Executivo, qual é o oportunis
mo político que isso tem? É possível fazer coligação
para governar este País. Aí estão os três grandes par
tidos coligados na base do fisiologismo político para
dirigir o País de qualquer jeito. Eles estão coligados,
estão livres. Agora, fazer uma coligação para uma
eleição de um partido grande com um pequeno, isso
não pode?

Proponho a discussão, ao mesmo tempo, do re
baixamento da cláusula de barreira de 5% para 2%,
porque isso facilitaria a vida dos pequenos partidos e
não seria uma coisa casuística, voltada contra esses
pequenos partidos.

Eain9a precisamos de intenções. Não tenho ne
nhuma dúvida de que as intenções aqui, sejam do
Deputado João Almeida, sejam do Deputado Affonso
Camargo, sejam de outros - e de V.Exa muito menos
-, sejam voltadas contra os pequenos. Sei que não é
isso, estou convencido do contrário. Já fui procurado
por diversos colegas que estão aqui e outros que dizi
am o seguinte: "Nós queremos encontrar uma fórmula
para garantir a sobrevivência dos partidos como o de
vocês". Estou convencido de que isso é verdade. Mas
também não gostaríamos de ter nossa existência ga
rantida por um casuísmo, e sim pela lei geral. O Sena
dor gaúcho que foi uma vez Relator da Comissão,

José Fogaça, certa vez procurou-me para formular
um item no seu relatario que era o seguinte: a coliga
ção partidária fica proibida e os partidos que têm mais
de não sei quantos anos de existência escapam dessa
regra.

Ou seja, nós escapávamos. É muito ruim esca
parmos por uma regra voltada para nos salvar. Isso
não está certo, embora reconheça e agradeça a boa
intenção, mas queremos resolver o assunto de um
ponto de vista geral, e não de um ponto de vista ca
suístico.

Sr. Presidente, insisto para retomarmos a pro
posta do Deputado Mauro Benevides de hierarquizar
as prioridades, de tratá-Ias de forma correta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei
ros) - Passo a palavra ao Deputado Bispo Rodrigues.

O SR. DEPUTADO BISPO RODRIGUES - Sr.
Presidente, Sr. Relator, neste documento que os se
nhores estão distribuindo à Comissão Especial da
Reforma Política, a proposta do Relator, consta na
pág.3:

Para que todos os partidos incluidos,
os que não alcançam o quociente eleitoral,
possam participar da distribuição divulgada
nas casas legislativas, basta que seja revo
gado o § 2° do art. 109 da Lei n° 4.737, de
1965, como foi proposto no PL n° 602195,
do Sr. Beto Lelis, apensado.

Para que entrem imediatamente em vi
gor os requisitos do art. 13 da Lei nO 9.096,
de 1995, para que as agremiações partidári
as tenham direito a funcionamento parla
mentar e acesso pleno ao recurso do fundo
partidário e à propaganda partidária gratuita
no rádio e na televisão, basta que seja revo
gado o art. 57.

Gostaria que o Sr. Relator pudesse me expli
car o que está propondo neste documento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei
ros) - Deputado João Almeida, V.Exa tem a palavra.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Não en
tendi bem a formulação, mas deixe-me ver se vamos
chegar lá.

O que se propõe, tendo em vista o fim das coli
gações proporcionais e para que a regra valha para
todos, é eliminar a barreira eleitoral, para dar igualda
de de condições de concorrência a todos os partidos,
do ponto de vista da distribuição das cadeiras, mu
dando o sistema de distribuição delas.

Ou seja, hoje, o partido que não atinge o quoci··
ente eleitoral terá seus votos esterilizados e não parti-
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cipará da distribuição das cadeiras. Pela nova regra, blema eleitoral temos de discutir o funcionamento
não há mais esterilização de votos. O partido que não parlamentar. E aí persiste a cláusula de desempenho,
atingir o quociente eleitoral continua no jogo, partici- que não é imposta pela lei. A lei vai regular, mas pri-
pando da distribuição das cadeiras. Ou seja, se atingir meiro o eleitor decidiu quem deve ou não vir, com cri-
o número de votos médio para eleger um Deputado tério igual para qualquer partido, é voto conquistado
naquela eleição, conseguirá elegê-lo. Corrige-se na urna pelo eleitor, sem manobra, sem privilégio.
aquela distorção, desculpe V.Exa, que acontecia ante- Partido que tem voto elege, partido que não tem voto
riormente, e o Deputado Affonso Camargo expressou não elege.
aqui bem, no limite. A modificação proposta na cláusula de desem-

Hoje é possível o quociente eleitoral ser 90 mil, penho é ao contrário. Uma vez que já se eliminou
um partido ter 89,999 e os seus votos irem para o lixo. complemente a barreira eleitoral, a cláusula de de-
Por essa regra, não. Na distribuição do que exceder sempenho, que por um lapso na lei dos partidos ficou
do quociente inteiro, poderá eleger um ou até dois De- para 86, passa a viger a partir da próxima Legislatura.
putados. Vai depender da realidade eleitoral. O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-

O SR. DEPUTADO BISPO RODRIGUES - ros) - Com a palavra o Deputado Lincoln Portela. Em
V.Exa propõe mudança na cláusula de barreira? seguida, o Deputado Haroldo Lima.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Eu não O SR. DEPUTADO L1NCOLN PORTELA - O
proponho mudança. Do ponto de vista eleitoral, pro- ~eput~do Haroldo Lima a~res:ntou uma questão.mu-
ponho a eliminação da cláusula de barreira, porque a Ito séria. No ~~ das colJgaçoes, 'pod~remos, ainda
barreira eleitoral consistia em dois votos brancos para esta elelçao, manter uma cohgaçao, desde que
que já foram eliminados na lei anterior, e esse crité~ ela seja feita e~ â~bito n~cional. O PT vai se coli~ar
rio de distribuição de sobras está proposto antes de com o PSL em amblto naCional, da cabeça para baixo.
ser revogado. 'Ar, sim, não existe fisiologismo, não existe nenhum

O SR. DEPUTADO BISPO RODRIGUES _ Tal- oportuni~mo político. , . _
vez esteja me referindo a outra cláusula de barreira, V~Jam bem, vam?s t:rmm~r ~0":l a ~olJga~ao
à I d' e o rt'ld qu na-o Ic çar 501 em proporCionai, mas a cohgaçao maJontána vaI contlnu-
que a que IZ qu pa o e a an /0 I . - P'd t d R 'bl'
t fOO . 2°/ E t d V E..a po- ar, temos e elçoes para resl en e a epu Ica,vo os erals e /0 em nove s a os... . /\ pro e
di'? para Governador, para Senador. O que acontece?

mu ar essa el. _ _ Desculpem-me citar nomes, estou citando como
O. SR. DEP~~ADO JOAO ALMEID.A - N~o, exemplo, de repente acabamos com a coligação ma-

c~ntranamente, eliminamos"o~a~ as barreiras elel!o- joritária proporcional e, no Estado do Pará, na campa-
ralS. Estamos propondo o dls~lphn~mento do fU~c~o- nha de Presidente com o Ciro Gomes, o PTB, que
n~ment<:> parlamentar. Qu~1 a fllosofl~? F~zer a dlstln- vem coligado com o PPS, resolve fazer uma coligação
çao efetlvament~. Os partld~s que nao tl~eram vot?S majoritária para Governador com o PMDB. Para mim,
~em consagraçao. popular flc:a~ ,lá. Continuam eXls- é fisiológico da mesma forma. Se formos acabar com
tl~do como ag~em~ç~es partldanas sem represe~t~- a coligação proporcional, ou façamos uma coligação
çao, porque hOJe nao fIca nada bem podermos.assistir de cima para baixo, proporcional e majoritária, ou, en-
no painel do plenário da Câmara a ur:n partl?o que tão, acabemos também com a coligação proporcional
nunca elegeu um Deputado ter o seu numero flguran- em âmbito majoritário.
~<:>. Que~ não elege v~i ficar fora mesm?, não adianta Se o problema é o fisiologismo, é votar em can-
filiar partido porque nao vem para o painel. didatos, para mim soa mal também continuarmos

O SR. DEPUTADO BISPO RODRIGUES - Qual mantendo coligações majoritárias quando acabamos
a regra para estar no painel? com as coligações proporcionais. O fisiologismo vai

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Aí é a continuar regionalizado da mesma maneira.
cláusula de desempenho que disciplina o funciona- O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
mento parlamentar. E nisso está certo o Deputado ros) - Concedo a palavra ao Deputado Haroldo Lima.
Haroldo Lima, são coisas que podem ser discutidas, . O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Sr. Pre-
embora ele possa ter uma visão diferente da minha, sidente, só queria observar que o Deputado João
na seqüência. Almeida insiste numa tese. Parece-me que não pode-

No sistema partidário. cada vez que mexemos mos aceitá-Ia passivamente. Primeiro, ele faz uma
em uma peça, outra se move. Há peças que quando distinção de cláusula de barreira. A cláusula de barrei-
deslocadas mexem com outra. Claro, resolvido o pro- ra universalmente conhecida é de 5%. Isso, que foi



O SR. DEPUTADO BISPO RODRIGUES - Acho
que devemos ser claros aqui, porque há a falsa pre
missa de que os partidos pequenos são fisiológicos. O
meu partido, o PL, elegeu treze Deputados e em uma
semana baixou para cinco. Esses Deputados foram
para onde? Foram para partidos da base governista.
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chamado na Alemanha de cláusula de barreira, foi im- Deputado Bispo Rodrigues, terlamos de lutar
portado por alguns pafses, entre os quais o Brasil, na para que, primeiro, a discussão sobre coligação parti-
época da ditadura mil~ar. Depois caiu a cláusula de dária seja colocada na quarta prioridade. Como se vê
barreira, foi considerada entulho autoritário, e agora nessa primeira abordagem, trata-se de um tema mui-
retoma na mesma, não tem distinção nenhuma, o Se- to polêmico. O Deputado Bonifácio de Andrada contri-
nador Sérgio Machado botou inclusive com a mesma buiu para chamar a atenção, e o Deputado Lincoln
redação, retirada da legislação da ditadura mil~ar, Portela insiste, para o fato de que talvez seja neces-
não há dúvida alguma. O nome era límpido, "cláusula sário fazer uma investigação mais profunda para sa-
de barreira", não poderia ser outro. ber o que significa isso, do ponto de vista de oportu-

Posteriormente, inclusive com a contribuição nismo ou não.
criadora do Deputado João Almeida, para melhorar Ou seja, é permitido fazer coligação proporcio-
um pouco a terminologia, resolveu-se arrumar essa nal para cargos majoritário e não para proporcional?
expressão, essa, sim, tupiniquim, de cláusula de de- Só isso é o erro? Ou é permitido fazer a coligação ma-
sempenho. E ficou um pouco esse negócio de que joritária nacional de um lado e o oposto dessa coliga-
cláusula de barreira era uma coisa, cláusula de de- ção no outro Estado? Isso não é imoral? Isso é permi-
sempenho, outra. Na minha opinião, isso confunde tido? O que não é permitido é fazer coligação propor-
um pouco, porque o Deputado Bispo Rodrigues per- cional? O problema é só esse? Dal ter começado a di-
guntou e ficou confuso, naturalmente. zer, Deputado João Almeida, que esse é um proble-

Deputado Bispo Rodrigues, cláusula de barreira ma, sim, mas é menor, convenhamos. Deverfamos hi-
é a de 5%. Sabemos disso, a Europa toda também, e erarquizar nossa questão e não perder uma sessão
ninguém duvida. Vamos chamar isso de cláusula de inteira para discutirmos isso, porque quando for dis-
barreira e vamos ver. Se isso for certo, então aprova cutido, poderá parecer que avançamos, mas poderfa-
cláusula de barreira. mos estar avançando nas questões candentes do

Com a cláusula de barreira de 5%, como o De- Brasil.
putado João Almeida diz, vamos jogar com eleição, Em primeiro lugar, a questão de financiamento
não tem mais privilégio, todo o mundo é eleito, quem público, porque no Brasil, diferentemente da maioria
tiver voto vem, quem não tiver voto não vem. Não é das nações democráticas que estão caminhando
verdade, quem tiver voto e não atingir a cláusula de para esse terreno, o financiamento público de campa-
barreira de 5% não entra aqui, porque os Deputados nha é privado, quem não tiver articulação com grupo
majoritários definiram que só entra aqui quem tiver privado poderoso não elege ninguém. E a própria
5%. Ou seja, não é o povo que define, é o pessoal da- idéia de que vai ser uma eleição democrática dá para
qui de dentro, uma ditadura quis definir que tinha 5%, saber. Se você tem dinheiro faz campanha, bota out-
porque se o meu partido estiver com 2%, vocês, ma- door na rua, se você não tem, não bota. Como esse
joritáríos aqui dentro, definem que não pode vir. Se negócio é democrático, como é que se vai medir por
definissem que pode vir, olha nós aqui. aí a vontade do povo?

Essa histór~~ de q~~ agora_s~ estabeleceu um Proponho a V.Exa que no final desta reunião dis-
patamardemocratl.co unIficado nao e verda~~. Vamos cutamos a hierarquização das prioridades, quem
ter de estab~lecer ISSO. No fundo, ~uerem ~hJar os pe- sabe remetendo a discussão da coligação partidária
quenos part.ld~s. O Deputado Joao Alm~lda_conco~- para o quarto ponto, aí vamos ter de fazer uma dis-
do~ que ~ .hl~otese de ~cabar co~ a cohgaçao ~artl- cussão mais abrangente.
~árra esta IntImamente hgad~ à hlpót~~: de se dlscu- O SR DEPUTADO BISPO RODRIGUES _
tlr um novo arcabouço. Na minha opmlao, tem de re- a' ?
duzir a cláusula de barreira de 5% para 2%, a cláusula VEx me concede um aparte.
de barreira já puxada, mas que em alguns lugares do O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Pois
mundo existe. não.

Já que copiamos essa como a mais avançada
de todas, a da Alemanha, por que não vamos copiar
outras que são menos avançadas, de outros pafses?
Na última eleição em que houve cláusula de barreira,
foi de 4%, não estou lembrado qual foi. Para nós não,
tivemos de ter 5%.
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O ~~. D~PUTADO HAROLDO LIMA - Esse partidária, para acabar com isso. Agora, fazer a fideli-
que é o flslologlsmo. dade não dessa forma, de um dia para o outro.

.. O. SR. DEPUTADO BISPO RODRIGUES - São Era o que tinha a dizer.
fiSiOlógicos ~orque vão ao Palácio do Planalto, falam O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO-
com o. AlOYSIO Nunes - uma pessoa que prezo muito e Concede-me uma aparte Deputado?
respeito -, saem de lá com os argumentos e mudam ,.
de partido. O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Pois

Devemos fazer a fidelidade partidária, sim, é não.
bom, é salutar. Só que hoje há um eixo. Por exemplo, O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO-
no meu Estado, o Rio de Janeiro, não temo o fim da Na verdade, Sr. Presidente, acho que estamos que-
coligação. Quem teme agora é o PSDB, porque per- rendo atropelar não sei o quê. Estamos muito rápidos,
deu trinta Prefeitos, está perdendo o Zito, perdeu on- sendo que na reunião passada solicitei do nobre Re-
tem. Está todo o mundo dizendo que não quer ir para lator as propostas dele para que pudéssemos estu-
o PSDB porque tem uns de ao mil, 100 mil votos e têm dá-Ias. O nobre Relator, muito gentilmente, mandou
de fazer coligação. para o nosso gabinete um calhamaço de documentos

Almocei com o Presidente do PSDB no Rio, e de suas propostas. Recebi-as ontem, não tive tempo
S.Exa me perguntou se vamos fazer coligação com o de lê-Ias. Preciso de tempo para ler e ver quais são as
PL. O PFL me procurou para fazer coligação já. O propostas do Relator.
PMDB também quer coligação porque os grandes Sugiro o seguinte. Estamos falando de priorida-
querem coligar com os pequenos para dar aqueles de de. Na minha idéia, no meu modo de pensar, priorida-
5 mil votos. de aqui é urna eletrônica. Penso em urna eletrônica

Não vou fazer coligação, vou fazer chapa inteira estou com isso na cabeça e não tiro porque é um~
porque não vou servir de comida para gente grande. fato evidente que é a única coisa que vamos ter condi-
Então, o que acontece? Tem de falar a verdade. Se ções de discutir para as próximas eleições. O resto
mudar o eixo do poder, muda tudo. Se o candidato do não vamos ter condições de discutir, estamos perden-

Governo Fernando Henrique não emplacar, na próxi- do tempo.
ma Legislatura vai ter partidos descendo para qua- Sugiro a V.Exa que conceda um prazo para que
renta Deputados. É isso que se quer evitar, quer-se eu possa ler esse calhamaço de documentos que.
fazê-lo grande, metem as transformações, metem um muito gentilmente o nobre Relator enviou para o meu
cadeado na porta, quem está dentro não sai, quem gabinete.
está fora não entra. Não precisa, porque um partido O SR. DEPUTADO L1NCOLN PORTELA -
com mais de cem Deputados é ingovernável, sem o Diga-se de passagem, muito bem elaborado.
poder na mão, sem ter como distribuir, não tem como O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO _
segurar esses Deputados. Sem dúvida.

Realmente sou a favor da cláusula de barreira.
Agora, vejo que quem desfigura os pequenos parti- O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
dos são os partidos grandes, porque eles vão atrás ros) - A palavra continua com o Deputado Haroldo

Lima.
dos nossos Deputados com muitos argumentos. "Eu
dou presidência de Comissão", como foi o caso do PL. O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Já estou
Tínhamos um grande quadro que se transferiu para encerrando. As intervenções do Deputado Bispo Ro-
outro partido e hoje é Presidente de Comissão. drigues e a última intervenção foram muito positivas e

Então, senhoras e senhores, temos de acabar se incorporam ao que estava dizendo.
com isso de dizerque o mal da democracia é o peque- Sr. Presidente, gostaria de encerrar solicitando
no partido. Não é. O mal da democracia é o partido a V.Exa, quem sabe, que nos conceda mais tempo
grande, que vai atrás dos pequenos e tira os seus ele- para examinar o assunto. Entendo que precisamos hi-
itos com argumentos que não sei quais são, mas de- erarquizar as prioridades, proposta inicial do Deputa-
vem ser muito fortes para o sujeito eleito sofridamente do Mauro Benevides, inserindo - não ficou muito cla-
pelos pequenos partidos. Na primeira semana, os se- ro, apesar da intervenção do Deputado João Almeida
nhores podem ver partidos que tinham oitenta Depu- - a proposta da urna eletrônica, que considero impor-
tados passarem para cem. Aí continuam esses pe- tante, complicada, como todos estão vendo.
quenos pequenos. Por isso, devemos fazer fidelidade Muito obrigado.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei
ros) - A segurança do voto eletrônico é prioridade
para todos, Deputado Haroldo Lima.

Quero dizer ao Deputado Wagner Salustiano
que a discussão está apenas começando.

Concedo a palavra ao Deputado João Almeida.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Depois
da cassação dos Senadores Antonio Carlos Maga
lhães, José Roberto Arruda e Luiz Estevão porque
mentiram, ninguém pode tolerar ser chamado de men
tiroso nesta Casa. Não há nessas propostas nenhuma
mentira. Se o Deputado Haroldo Lima me convidasse a
explicar-lhe o que escrevi, seria fácil dizer a origem e
os fundamentos de tudo o que está aqui. S.Exa., no en
tanto, prefere começar com o nivelamento da ditadura
que nos maltratou, pôs-nos na cadeia, e à qual nunca
me aliei, porque nem aos seus ilustres representantes
da época dirijo palavra de elogio. Continuo no mesmo
lugar, democrata e pronto para combater qualquer di
tadura. VEx<' vai me ouvir, e não o estou ofendendo
nem chamando-o de mentiroso.

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Só que
ria que V.Ex<' dissesse se entendeu isso. Eu o chamei
de mentiroso?

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - VExa
disse que é mentira, que o que está aqui é mentira.

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Eu disse
isso?

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Quem
pratica mentira é mentiroso.

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Eu disse
que o que está aqui é mentira?

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Eu estou
fazendo um discurso...

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Não, eu
não disse isso, não.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Não es
tou zangado com V.Exa.

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Mas eu
não disse isso, não.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Eu estou
acostumado.

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Cuida
do, para V.Exa não ser injusto.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Eu estou
acostumado ao debate com V.Ex<' aqui e lá na Bahia.
Isso não é problema.

Veja VExa que o lamentável é que nossos com
panheiros vêm à reunião, como é praxe na Casa 
não estou culpando ninguém, não tenho vocação
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para delegado, para procurar culpado -, entram,
saem e não vêem o resto; falam e não ouvem a res
posta; recebem e não têm tempo de ler o documento,
como eu também, em várias Comissões de que parti
cipo; e no outro dia vêm cobrar. O Deputado Wagner
Salustiano solicitou a cartilha e agora reclama da car..
tilha porque é grande demais.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO
Não, eu...

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - A carti
lha é pequena. Deixe-me concluir...

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO 
Meu querido Relator, quero dizer...

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Dei
xe-me concluir, Presidente.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO-
Mas eu quero dizer... Peço a V.Ex<' a gentileza de ..

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Não .

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei
ros) - Deputado Wagner Salustiano, por favor.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO
Eu estou elogiando VExa, a sua proposta é muito boa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei
ros) - Deputado Wagner Salustiano, vamos ouvir o
Relator.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - O Depu
tado Wagner Salustiano, envolvido com outras preo
cupações parlamentares que estão mais na ordem do
dia, recebeu a cartilha e não teve tempo de lê-Ia. Não
precisava ler tudo, apenas quatro páginas, o resto são
anexos complementares para quem quiser se apro
fundar no assunto. A cartilha não é tão extensa. Estou
falando dessas coisas porque, se tivessem lido a car
tilha, não usariam aqui termos que não usei. Aqui não
há partido fisiológico, não há picaretagem partidária,
assuntos que exclui de plano. Para mim, qualquer
agrupamento de cidadãos que, obedecendo às nor
mas da lei, constitui um partido e vai para a disputa da
opinião pública e do apoio popular é legitimo e é parti
do. Pode ser partido que ainda não foi à eleição, pode
ser partido que obteve uma pequena representação
numa eleição, mas é partido. O argumento de que o
pequeno partido é fisiológico não responde a nada do
que provoquei, porque não usei isso em nenhum mo
mento. Não há mentira e não há ditadura. Cláusula de
desempenho, como posta, é diferente do que argúi o
Deputado Haroldo Lima como cláusula de barreira. A

'legislação que o Deputado Haroldo Lima invoca para
seu exemplo, e aí não o estou chamando de mentiro
so, estou achando que V.Ex.!!.
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_ O SR. ~EPUTA~O HAROLDO LIMA - Como distrital puro, como na Inglaterra e nos Estados Uni-
~ao o chameI de mentl~oso.Se V. Exa continuar ínsis- dos, que se diferencia de todos os outros, é de se bus-
tlndo ~essa tese, ~stara co~etendo uma mentira, por- car o voto pela individualidade do partido ou por uma
que nao o chamei de mentlro~o. federação de partidos, que alguns pafses já admitem.

O SR. DEPUTADO JOAO ALMEIDA - Pronto, E a cláusula de barreira é eleitoral, não é de funciona-
então, está perdoado. V. Exa falou que é mentira. mento parlamentar. De modo que isso aqui é muito di-

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Não ferente. E o Deputado Bispo Rodrigues precisava
chamei V. EXS de mentiroso, disse que é mentira essa compreender isso. Posso passar-lhe uma literatura
distinção entre cláusula de barreira e cláusula de para se atualizar sobre essa questão, porque o que
bem. Não disse que V. EXS era mentiroso. estamos propondo aqui é diferente.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Vou pro- . Eu também não tenho nenhum amor à ditadura.
var a V. EXS que não é mentira. FUI perseguido pela ditadura, passei um ano na cade-

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Isso é ia, sofri tudo o que outros sofreram, V. EXS mais do que
outra questão, mas não fiz jufzo de valor sobre V. EXS, eu, mas ~e de um lado não elogio os que estiveram ao
não. lado da ditadura e a ela serviram com tanto pendor, de

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA _ O exem- outro não acho que todas as normas da ditadura, as
pio que V. Exa evoca da cláusula de barreira do siste- leis da ditadura devam ser rechaçadas só porque são
ma alemão é diferente desse, Excelência. Lá, impede da ditadura. Ditadura é ruim porque sob o império da
a eleição. O partido que não atinge o desempenho de ditadura não há lei boa, porque as leis não são pratica-
5% não elege candidato na chapa proporcional, só na das. A exceção exclui a norma legal como prática per-
chapa distrital. É eleitoral, é barreira eleitoral. Aqui, manente. Não há lei boa por isso. Mas há disciplinas
criamos um mecanismo adaptado à nossa cultura, de que são até hoje utilizadas. Foi um momento de equf-
desempenho, para funcionamento parlamentar. O voco da nossa constituição partidária. E, não sei se de
Deputado ganha a eleição, recebe seu diploma, rece- equfvoco, a evolução do processo natural.
be a passagem para vir tomar posse, toma posse, ha- No mundo inteiro, hoje, discute-se permanente-
bilita-se em todos os procedimentos e continua sendo mente a questão, porque na base disso tudo está a
Deputado. Partido para desempenhar como partido, discussão sobre a democracia representativa. Esta é
constituir liderança, etc., etc. Outras faculdades da lei a discussão central. A democracia da Revolução
são escalonadas em função do pronunciamento po- Francesa não se atualizou tecnologicamente para os
pular referido lá, sem vantagens ou discriminação en- dias de hoje. A prática da democracia com o uso dos
tre os pequenos e os grandes, chamados hoje, ter- elementos tecnológicos disponfveis, a interatividade
mos que não uso. V. Exa não encontrará esses termos e tudo o mais é que estão na base da discussão de
na minha breve apresentação. De modo que não há hoje. O mundo inteiro volta a discutir com entusiasmo
mentira. V. Exa se equivoca quando diz que é mentira. organização partidária, participação da sociedade e
V. Exa se equivoca. O Deputado Bispo Rodrigues pre- tudo o mais. Nós também estamos praticando isso e
cisa participar, porque é noviço nas discussões parti- devemos fazê-lo sem preconceito, orientados sempre
dárias, para saber que não é isso. Deputado se elege pela fundamental e essencial ampliação dos espaços
por essa disposição, vem e exerce o seu mandato. democráticos para o exercfcio da democracia, valori-
Não há nenhuma discriminação para o exercício do zando sempre o que é essencial no princípio demo-
mandato. crático: a maioria legal e legitimamente constitufda,

Na Alemanha, exemplo que V. Ex8 evocou, e em que não pode subordinar-se à minoria, ainda que se
diversos outros pafses da Europa onde há quociente ache ela mais pura, mais vistosa ou mais falante.
eleitoral, a barreira eleitoral é para eleição. Sabe V. O SR. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA - Sr.
Ex8 também, e não há de se equivocar nisso, que a Presidente, peço a palavra pela ordem.
norma no mundo inteiro é de os partidos irem às elei- O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
ções buscar os seus adeptos. Apurada a eleição, coli- ros) - Tem V. Exa a palavra.
gam-se para governar, a coligação é posterior à elei- O SR. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA - Sr.
ção. Aqui, porque impusemos uma cláusula de barrei- Presidente, gostaria de observar que, diferentemen-
ra estúpida do voto em branco e do quociente eleitoral te, achei a apresentação do Deputado João Almeida
como é praticado, inventamos a coligação proporcio- muito econômica, porque, em todos os debates e
nal como compensatória. A norma, no mundo inteiro, conversas sobre esse assunto, S. Ex8 costuma ser
das democracias mais avançadas, onde o voto não é muito criativo e apresenta diversas soluções para os
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diversos problemas apresentados aqui. Vejo que sua Particularmente, entendo que a proposta do Se-
proposta é muito sintética, simples e tão-somente re- nado Federal dá mais algum dinheirinho aos que não
comenda terminar com as coligações proporcionais e têm acesso a financiamentos privados, mas não resol-
aceitar apenas a coligação majoritária. Mas o debate ve o problema essencial, que é o de acabar definitiva-
político apresenta muitas facetas nessa questão. Por- mente com o vínculo que se estabelece pelo financia-
tanto, indago ao Deputado João Almeida o porquê mento de campanha com o representante popular,
das omissões das diversas outras questões envolvi- porque continuamos votando em lista partidária aber-
das, por exemplo, o voto em lista partidária, que é ta, em que a proposta é unipessoal. O cidadão conti-
uma das outras muitas soluções entre as diversas nua votando no candidato. Ora, se sou membro de um
opções existentes. partido que distribui os trocados que recebe do Gover-

Acredito que o problema mais dramático na vida no Federal para fazer a campanha entre os candidatos
polftica do País é o uso do dinheiro na eleição, que pelo critério que o seu estatuto estabelece, obedeci-
corrói a representação de uma maneira deletéria, de dos certos alinhamentos indicados pela lei. .. "Aquilo
uma maneira que realmente deturpa a formação da não dá para mim." ''Tenho quem me financie." "Deus me
consciência polftica do nosso povo, a contribuição. livre dessa pecha." "O voto que for para a uma é meu."
Um debate político que foi importante nos últimos "Vou usar o meu dinheiro e buscar os meus votos." Por-
tempos foi exatamente o financiamento público nas tanto, vamos ter os Deputados constituídos com dinhe-
eleições, que não acaba com o problema, mas ajuda iro público e os constituídos com dinheiro público e pri-
demais a enf~entá-Io. E é questão de um apoio.muito vado. Não haverá diferença. Não mudará absoluta-
aberto. InclUSive, emb?ra a proposta tenh~ partido d? mente nada. O ajustamento no sistema eleitoral parti-
PSDB no Senado, creio que tem u~ aco'hl~entomUI- dário de modo a garantir que a campanha seja partidá-
to. gr~nde. Peço ao Dep~tado Jo~o AI~elda que dê ria e solidária, um por todos e todos por um, eliminan-
pnon.dade a essa q~estao, que, inclUSiVe, pode ser do as disputas internas na eleição, é que pode gerar, a
conSiderada pela Camara dos Deputados na forma meu ver o financiamento público.
em que veio no projeto do Senado federal, de autoria .' _ . _ .
de representante do partido de S. Exa Há essa neces- ~ Ilusa~ de qu~m nunca fez elelçao pensar que
sidade de inovar de mudar. a Justiça Eleitoral vai controlar custo de campanha de

Peço, port~nto, prioridade para o financiamento qu~m. tem dinheiro. O maio~ ass~dio, a forma m~is
público de eleição e gostaria de saber que outras idéi- propna de p~omo.verc_orr~pçao eleitora.' e de anganar
as S. EXS contempla em torno da discussão da proibi- votos com dlnhelr~ 000 e fa~~ndo mais prop~gan?a
ção de coligação proporcional, já que tem oferecido' ou aparecend? m~ls na.televlsao, ~as d~ndo dl~helr~
ao debate uma criatividade muito grande, não apre- aos cabos elel!Orals. E I~~O a Justiça EleItoral nao vai
sentada aqui no seu relatório. pegar nunca. E uma pratica que está aí e que vamos

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- ratifi~ar, só que vamos fazer uma sangria também no

ros) - Nobre Relator, tem V. Exa a palavra. Erárro.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Deputa- . ~e mod~ ~ue estou est~dando ~ q~estão, m~s

do Vivaldo Barbosa, V. EXS está abordando um tema ainda e uma vlsao em evoluçao. Imaginei que pudes-
que o Deputado Haroldo Lima já havia mencionado. semos ir modelando um sistema eleitoral e partidário

Estabelecemos nesta Comissão prioridades que ~os condu~is~e a uma proposta sati.sfatória de fi-
para o trabalho. Sempre digo que o ideal seria termos nanclamento ~ubhco. A.proyosta ~u~ veio do Sena~o
tempo para discutir tudo e montar as peças. No e,:,tan- ~ederal.' ~a mln~a avallaçao prelimInar, embora nao
to, há uma demanda, uma pressão muito grande para tao prehmmar, nao resolve o problema. ~st.o~ pensan-
decidirmos, deliberarmos essas matérias, se possí- do nu~~ modelagem dessas,.na. c~ntnbUlçao do Po-
vel, antes do prazo constitucional limitante, para valer der Publico ~ mesmo n~ contnbUlç~o: ~esde que mo-
para a próxima eleição. Estabelecemos como meta delemos o sistema eleitoral e partldano. De que for-
de trabalho priorizar esses quatro pontos, entenden- ma? Quem der 100 para o partido da sua preferência
do que eles têm uma interação muito grande. terá que dar 30 para o fundo partidário, a ser distribuí-

A proposta de financiamento público das cam- do entre todos.
panhas - V. EXS há de recebê-Ia também - não foi pri- Há uma série de mecanismos, até criativos. Vou
orizada, no meu entendimento, porque com o sistema apresentar-lhes essa questão tão logo vença o calen-
eleitoral e partidário que temos hoje não resolve o dário proposto. Pode ser que não deliberemos sobre
problema fundamental. nenhum desses temas até que os outros sejam apre-
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sentados para que possamos apreciar todos conjun- tempo, de espaço, e não conseguimos avançar muito
tamente. a não ser em algumas regras eleitorais. Não conse-

Mas era preciso fazê-lo parcialmente, porque o guimos aprofundar a discussão do tema.
Deputado Wagner Salustiano reclamava com muita Para que serve uma reforma? Sou arquiteto,
insistência que precisava da cartilha para discutir os comparo esta reforma à de uma casa. Faz-se uma re-
temas. forma para dar melhor condição ao ambiente, para as

O SR. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA - Per- pessoas que ali vivem ou.trabalham. A reforma pode
mita-me uma observação, Deputado João Almeida. V. ser un:a simples pintura. As vezes, a reforma é '!1ais
Exa não considera a questão conexa - quando se la- com~lIcad~, é estrutural, há ~m vaz~mentono ~I~te-
gisla sobre coligação partidária - com a definição da ma hidráulico ou a parte elétrica precisa ser modlflca-
forma do voto se lícita fechada ou lícita aberta se in- da. Meu receio é de que, pelo prazo que temos e dian-
dividual ou u'ninominal? Acho que sim. Creio que te de tantas questões le.vantadas, cad~ partido proc~-
qualquer deliberação, consideração e discussão so- re uma reforma que satisfaça os seus Interesses elel-
bre coligação partidária deveria contemplar essas al- t~rais~ Isto é até legítimo, mas se trabalha muito nessa
ternativas, porque torna a discussão mais compreen- dlreçao.
siva nos seus diversos aspectos. Essa questão, a Temo que, mais uma vez, fiquemos apenas
meu ver, deveria estar aqui. numa caiação, apenas na pintura, quando precisa-

Agradeço a V. Exa . mos t~r?~ a got~ira do telhado, reforçar os pilares des-

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA _ Vinculo se edlfl~IO polrtICO: .. . ~
mais a discussão da lista à do financiamento. No meu _ Ja que os dOl.s temas, fl?elldade e collgaçao, es-
entendimento, se não tivermos alguma sistemática ta~ na pauta de hOJe, que~o ~I~er qu~ te~ho um ve~d~-
quanto à lista, será difícil aplicar o financiamento pú- ~elro trauma com essa .hlstona de fidelidade partlda-
blico. Este é o meu entendimento. E o entendimento na. ~u e o Deputado YI~aldo Barbosa somo~ de um
do relator não é para ser imposto a ninguém. Se o re- ~artldo que a cada elelçao cresce e_enco~he ~Istema-
(ator não tem a capacidade de ouvir e formar maioria tl~ment~. Começamos ess~ sessao leglslatlv~ com
para aprovar o projeto, perde a viagem, porque não vl~te e cInco deputado~,. hOJe es~amos redu,zldos a
pode impor o seu ponto de vista. qUinze deputados. Verificamos ISSO tambem nos

. ,. ~ Estados, em todo lugar há esse troca-troca de legen-
Obngaram-me ate a antecipar propostas. Sao da partidária

propostas para discussão, o meu entendimento é ain- É I' d d 't
da reliminar não inclui as contribuições e as perqui- c aro que o po e~ a caneta é ~UI o grand~, e. ? '. . uma boa parte dos polítiCOS tem um VIés governista
nçoes dos companheiros. E o relator há de OUVIr to- it f rt I é t bé f i1 d
dos os colegas e levar em conta suas ponderações, ~tU ? o e·dasso comum

d
am mfn~ts pre e

d
uras o

- , d d ? In enar; mu o governa or, os pre elos mu am para
nao e ver a e.. _ o partido. Nesse mesmo caminho, muitos vereadores,

~as acho q.ue o sl~tema proposto nao tem, ne- deputados estaduais e federais, todos atrás dacaneta.
cessanamente, vlnculaçao com a lista. Ele serve a um Por isso, sou radical em relação à fidelidade par-
modelo e ~ outro. Pode se~ melhor d.e uma fOtr~a, tidária. Não sou jurista, não sou advogado, não sou
pode ser ~Ior de. ~utra. Por ISSO, ousei apr~se~ a-lo. acostumado a esses detalhes, mas sou favorável à
Mas é a minha VlsaO. y. Exa, com a co~r:ete~cla que perda de mandato no caso da troca de partido.

. tem no geral ~ no particular,.pode ter vlsao dlvergen- Enquanto não houver uma sanção forte, uma forte
te, que respeito e quero ouvir. medida coercitiva vamos continuar assistindo a esse

O SR. PRESIDENTE (Deputado O'c:vo Calhei- troca-troca, a ess~ pula de galho daqui, pula de galho
ros) - Concedo a palavra ao Deputado Joao Sampa- daiL Isso enfraquece os partidos e a democracia, não
io, que está querendo participar do debate também. é bom para nada, a não ser para o fisiologismo, para o

O SR. DEPUTADO JOÃO SAMPAIO - Sr. Presi- clientelismo, coisas do gênero.
dente, a reforma politica é tão relevante para o funcia- Às vezes há motivos - o relator os relaciona aqui
namento desta Casa e da própria democracia brasilei- - que justificam a troca de partido. Mas na maioria
ra que aqui deveriam estar presentes as Uderanças das vezes é pura caneta. Precisamos inibir essa práti-
partidárias. ca. Ar estaremos trabalhando num dos pilares da

Temos constatado, ao longo dos anos, que a re- casa e não apenas pintando-a. Esse troca-troca não
forma política acaba esbarrando na reforma eleitoral. ·favorece o fortalecimento dos partidos políticos no
O aspecto poUtico fica secundarizado por falta de País.
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Não está na pauta de hoje, mais foi mencionado
o financiamento público de campanha. Precisamos
estabelecer prioridades para a reforma, até para efei
tos orçamentários. Financiamento público de campa
nha é importante, mas neste momento que o País
atravessa, a forma até agora pensada não evita o cai
xa dois. O relator acabou de explicar isso. Concordo
com S. Exa.

E não acho recomendável, neste momento de
crise, de dificuldades econômicas sérias, os partidos
políticos reservarem recursos públicos para o financi
amento de campanha. A repercussão não seria nada
boa neste momento.

Como temos pouco tempo para discutir tantos
assuntos, acho que seria melhor nos concentrarmos
em outros, excluir o financiamento.

Outro ponto que m~rece destaque, que, apesar
de não ter caráter político, tem reflexo na questão ele
itoral, éa segurança da votação eletrônica. Sobretudo
depois do que ocorreu no Senado Federal, precisa
mos estabelecer um conjunto de medidas que nos
garantam, e à população, que a votação eletrônica é
segura. Sempre vão inventar maneiras de burlar a vo
tação, mas a segurança do processo de votação ele
trônica é uma d~s questões fundamentais para vigo
rar nas próximas eleições.

Fico por aqui. Parabenizo o relator pelo traba
lho apresentado, pelo esforço que representou essa
produção, embora não concordemos com alguns
aspectos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei

ros) - Concedo a palavra ao Deputado Haroldo Lima.
O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Sr. Pre- .

sidente, ouvi atentamente o que disseram o Deputado
João Sampaio e o Deputado João Almeida, respon
dendo às indagações do Deputado Vivaldo Barbosa, .
expondo a complexidade do financiamento público.

Inclino-me a concordar com o Deputado João
Almeida no sentido de que o tema financiamento pú
blico de campanha encerra diversos aspectos. Não
me parece que a proposta que veio do Senado Fede
ral resolva os problemas. Acho que também neste
caso precisamos discutir assuntos correlatos, de ma
neira a fazermos a reforma do que o Deputado João
Sampaio chamou de pilar da casa.

Com relação à afirmação do Deputado João
Sampaio sobre a impropriedade e inoportunidade
dessa questão, tenho outra opinião.

Precisamos transmitir ao povo brasileiro a idéia
de que um dos pilares da casa está errado, porque

quem compõe o espectro representativo da socieda
de são os grandes grupos privados, e precisava ser o
povo. Temos de retirar das mãos dos grandes grupos
privados a possibilidade de eleger representantes no
Congresso. Quem elege o Presidente da República
são os bancos. Deram não sei quantos milhões e ele
geram o Presidente da República. A Rede Globo ele
geu Fernando Collor de Mello, basicamente. E por aí
vai. Temos de mudar essa história. Seria uma contri
buição importante.

A intervenção final do Deputado João Almeida
reforça o que tenho dito insistentemente nesta reu
nião, bem como a quase totalidade dos deputados:
precisamos eleger prioridades, começando pelo fi
nanciamento público de campanha. Temos de colocar
a cabeça para funcionar, para produzir um esquema
que, efetivamente, esteja à altura...

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - E a
questão da urna também. Uma coisa que esteja à al
tura dos acontecimentos.

Deputado João Almeida, em alguns lugares
existe um mecanismo de financiamento público de tal
maneira que, por exemplo, o partido recebe o financi
amento tomando-se como base a votação que obteve
na eleição passada. Vamos considerar que na eleição
passada esse partido tenha elegido cinqüenta depu
tados. Recebe um financiamento com base nessa vo
tação. Se só elege trinta deputados, na próxima elei
ção, devolve o equivalente a vinte deputados. Se o
povo financiou a campanha de mais vinte e não foram
eleitos, o próprio povo os reprovou. É necessário en
tão devolver o dinheiro. Sei que essa idéia da devolu
ção do dinheiro não está bem trabalhada entre nós. O
Senado Federal nem de longe pensou nessa hipóte
se. Mas por que não adotar esse critério em nosso
País?

Precisamos examinar coisas desse tipo. Quanto
mais cedo aprofundarmos a discussão do financia
mento público, alcançando um amplo espectro de
questões correlatas, melhor será.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei

ros) - Concedo a palavra ao Deputado Neuton Lima.
O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Obrigado,

Sr. Presidente. Quero cumprimentar o eminente rela
tor pelo brilhante trabalho apresentado até o presente
momento e elogiar a participação dos companheiros
nesse importante debate para esta Casa e para a Na
ção brasileira.



O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO 
Sem querer interromper, estamos em processo de vo
tação.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Perdo
em-me, colegas. Sou obrigado a dizer essas coisas,
porque este é o foro competente para discutirmos o as
sunto. Enquanto discutimos a reforma política, cláusu
las de barreira, proibição de coligações, fidelidade e
outras coisas mais, o que o nosso eleitor espera de
nós?

Sr. Presidente, tenho observado o procedimento
do relator, que é muito senslvel às questões. S. Exa
tem apresentado propostas. É fundamental aprimo
rarmos a discussão, porque queremos o melhor para
nossa comunidade, mas também o melhor para nós.
Não vou para o suicfdio polftico. Esta é a minha carrei
ra, são dezesseis anos de vida pública, conduta iliba
da. Podem fazer um levantamento da minha vida.
Conto hoje com 92% de aprovação na minha cidade.
O eleitor me trouxe para cá e é com ele que tenho de
ter compromisso e lealdade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei
ros) - Informo aos Srs. Parlamentares que já teve inI
cio a Ordem do Dia. Os demais deputados e o Sr. Re
lator abriram mão de suas inscrições.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar esta
reunião, antes convocando reunião de audiência pú
blica para a próxima terça-feira, dia 19 de junho, com
a presença do Sr. Ministro Nelson Jobim, para discu
tirmos sobre a segurança do voto eletrônico e outros
assuntos.
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SOU O Deputado mais jovem do Estado de São tos de lei, pronunciamentos bonitos, requerimentos,
Paulo e já milito na vida pública há dezesseis anos. indagando isso ou aquilo. Ele quer saber se vai ser
Exerci três mandatos de Vereador em uma pequena contemplado com um posto de saúde, uma ambulân-
cidade do interior do Estado de São Paulo. A miseri- cia, um hospital, se vai ter segurança. É isto que o ele-
córdia de Deus e a compreensão dos meus eleitores itor nos cobra. Confesso que estou preocupado. Ele-
me trouxeram para esta Casa, onde tenho procurado gi-me pelo PDT. Disse ao meu eleitor, que me cobrava
corresponder à confiança que depositaram em mim. um trabalho real, vislvel, palpável, que no PDr não ti-

Preocupa-me ver a hierarquização dos partidos nha condições de realizá-lo. Seria um suicldio polftico
polfticos. Preocupa-me ver o eminente Deputado continuar noPDr com o eleitor me cobrando resulta-
João Sampaio expor claramente sua posição em rela- dos concretos. E se estabelecermos a fidelidade par-
ção à fidelidade partidária. Preocupa-me a forma tidária e o meu partido, amanhã, não puder me dar
como estamos tratando os temas nesta comissão. sustentação? O partido não foi à minha região bancar
Mas o que pretende o eleitor? Seria posslvel fazer- a minha campanha, dizer ao eleitor que votasse em
mos uma pesquisa junto ao eleitor para saber se quer mim. Se eu não fosse pedir votos, o partido também
votar no candidato ou no partido? Será que a tese que não o faria. Não apareci uma única vez nos progra-
estamos discutindo será assimilada pelo eleitor? mas de televisão do partido.

Falamos em estruturar os partidos, fazer com O SR. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA - V.
que fechem suas portas, com que cresçam. Mas será Exa me permite um aparte?
que é isso que o eleitor quer? O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Aguarde

'. É claro que o partido é o veIculo que me propi- um momento.
cia, pela legislação, representar uma comunidade,
um povo. Discutimos fidelidade partidária, coligação
nas eleições proporcionais, mas não nas majoritárias.
Discutimos desincompatibilização, financiamento pú
blico de campanha. Pelo amor de Deus, será que é
isto que o eleitor, efetivamente, está querendo que
discutamos? Qual é o pensamento do eleitor do interi
or do Estado de São Paulo, do interior da Bahia, de
Minas Gerais? Qual a sua noção de partido, de voto,
de eleição?

Sei que são muitos os problemas que temos en
frentado, e não é por isso que não vamos discutir a re
forma polftica, a reforma partidária. Mas não estaria
na hora de deixarmos as coisas serem assimiladas
pela população, pelo eleitor?

Até recentemente, estabeleciam-se novas re
gras a cada eleição. Em 1996, houve uma eleição mu
nicipal com regras preestabelecidas. Houve um avan
ço, uma modernização no processo eleitoral com o
advento das urnas eletrônicas.

Em 1998, quando disputei a eleição de Deputa
do, houve pela primeira vez na minha cidade eleição
eletrônica. Para V. Exas terem uma noção, com toda a
campanha realizada pela Justiça Eleitoral em torno
do voto eletrônico, na minha cidade, no Estado de
São Paulo, mais de 60% dos votos foram em branco,
nulos ou abstenções.

Estamos discutindo aqui temas importantes.
Quando estou andando pelas ruas da minha cidade,
o eleitor bate no meu ombro e diz: "Deputado, vamos
ver o que você vai fazer por nós agora, viu?" E esse
"fazer' não é estar aqui apenas apresentando proje-
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Está encerrada a reunião.

Ata da 58 reunião, realizada em 19 de junho
de 2001

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de
dois mil e um, às dez horas e onze minutos, no plená
rio seis, anexo 11, da Câmara dos Deputados, reu
niu-se, ordinariamente, a Comissão Especial destina
da aoestudo das reformas políticas. Compareceram
os Deputados Affonso Camargo, Antonio Joaquim
Araújo, Bonifácio de Andrada, Corauci Sobrinho, Cus
tódio Mattos, Eduardo Seabra, Gilberto Kassab, Ha
roldo Lima, João Almeida, Jorge Alberto, José Anto
nio Almeida, José Dirceu, Márcio Bittar, Marisa Serra
no, Mauro Benevides, Nair Xavier Lobo, Nilmário Mi
randa, Olavo Calheiros, Paulo Octávio, Vilmar Rocha
e Xico Graziano, titulares; Dr. Rosinha, Gastão Vieira,
Geraldo Magela, Laire Rosado, Lincoln Portela, Maria
Abadia, Mário Assad Júnior, Neuton Lima, Regis Ca
valcante, Vicente Caropreso e Virgflio Guimarães, su
plentes. Compareceram, ainda, além do Senador Ro
berto Requião, os Deputados Kincas Mattos, Saulo
Pedrosa, Nice Lobão, Alberto Fraga, Vivaldo Barbo
sa, Neiva Moreira, Divaldo Suruagy, Osmar Terra, Oli
viera Filho, Jairo Carneiro, Salomão Gurgel, Nelson
Marchezan, Oswaldo Reis, Asdrúbal Bentes, Welling
ton Fagundes, Orlando Desconsi e Gilmar Machado.
Deixaram de comparecer os Deputados Aracely de
Paula, Bispo Rodrigues, Cláudio Cajado, Coriolano
Sales, Gerson Peres, João Colaço, João Paulo, João
Sampaio, Jorge Wilson, Josué Bengtson, Mandes Ri
beiro Filho, Milton Temer, Pedro Canedo, Roberto
Argenta, Romel Anizio, Rommel Feijó, Ronaldo Vas
concellos, Rubem Medina, Salvador Zimbaldi e Wag
ner Salustiano. Havendo número regimental, o Presi
dente, Deputado Olavo Calheiros, iniciou a reunião,
indagando sobre a necessidade da leitura da ATA da
Quarta Reunião, a qual foi dispensada a pedido do
Deputado Mauro Benevides. Não havendo quem qui
sesse discuti-Ia, foi colocada em votação, recebendo
aprovação unânime. Na parte' reservada ao
EXPEDIENTE, o Presidente informou que o Deputa
do Márcio Bittar passou a integrar, como titular, a Co
missão, em lugar do Deputado João Herrmann Neto.
Em seguida passou-se à ORDEM DO DIA, que cons
tou de: Audiência Pública com o Presidente do Tribu
nal Superior Eleitoral, Ministro Nelson Jobim. A pala
vra foi concedida ao convidado. Após sua exposição,
foi interpelado pelo Deputado João Almeida, pelo Se
nador Roberto Requião e pelos Deputados José
Antonio Almeida, Mauro Benevides, Geraldo Magela,
Haroldo Lima, Custódio Matos, Nair Xavier Lobo, Sa
ulo Pedrosa, Vivaldo Barbosa, Virgílio Guimarães, Ja-

iro Carneiro e Antonio Joaquim Araújo. Não havendo
mais quem quisesse fazer uso da palavra, o Presiden
te agradeceu a todos pela presença e convocou reu
nião para o dia vinte e seis de junho, terça-feira, com
pauta a ser informada aos gabinetes, e encerrou os
trabalhos às quatorze horas e vinte e quatro minutos.
A reunião foi gravada e as notas taquigráficas, após
serem decodificadas, serão publicadas juntamente
com esta, Ata no Diário da Câmara dos Deputados.
E, para constar, eu Valdivino Tolentino Filho, Secretá
rio, lavrei a presente Ata, que, após aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente, Deputado Olavo
Calheiros.

. O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei
ros) - Bom dia, senhoras e senhores!

Havendo número regimental, declaro aberto os
trabalhos da sa reunião ordinária da·Comissão Espe
cial Destinada ao Estudo das Reformas Políticas.

Tendo em vista a distribuição de' cópias da ata
da reunião anterior a todos os membros presentes, in
dago da necessidade de sua leitura. (Pausa.)

Dispensada a leitura.

A ata está em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-Ia, passamos

a votação.

Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

A ata está aprovada.

Comunico que, por indicação do Lider do Bloco
PDT/PPS, o Deputado Márcio Bittar passou a integrar
esta Comissão em substituição ao Deputado João
Herrmann Neto.

Ordem do dia:

Na pauta da presente reunião consta audiência
pública com o Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Supe
rior Eleitoral, Ministro Nelson Jobim.

Antes de iniciarmos a nossa audiência, gostaria
de externar ao Exmo. Sr. Ministro a nossa satisfação
em tê-lo nesta Casa, mais especificamente nesta Co
missão, que trata de assuntos sobre os quais V.Exa é
uma autoridade das mais distintas e respeitadas do
País, notadamente agora, como representante maior
da Justiça Eleitoral.

Esclareço que, nos termos regimentais, adota
remos os seguintes critérios: o convidado disporá de
até vinte minutos para fazer a sua exposição inicial,
não podendo ser aparteado; no período destinado
aos debates, os Srs. Deputados que quiserem inter
pelar o expositor dev~rão fazê-lo pelo prazo de até
três minutos, tendo o convidado igual tempo para res-
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ponder; aos Deputados são facultadas a réplica e a ção em determinadas situações. O núcleo do proble-
tréplica, também pelo prazo de até três minutos. ma estaria na seguinte situação, Digita-se o número

Neste momento, passo a palavra ao Exmo. Sr. do candidato, O sistema da urna eletrônica é não de
Ministro Nelson Jobim. conservação do voto, mas de contabilização do voto,

O SR. NELSON JOBIM - Sr. Presidente, Sr. Re- Na urna tradicional, se lançava o voto e, depois, ele
(ator, Sras. e Srs. Deputados, foi com satisfação que era contabilizado, No caso da urna eletrônica, a con-
atendi ao convite feito pelo eminente Presidente des- tabilização é imediata, O número do candidato é digi-
ta Comissão Especial Destinada ao Estudo das Re- tado e imediatamente ele é contabilizado; não fica ne·
formas Políticas, Deputado Olavo Calheiros, que tem nhum vestígio entre a digitação e a contabilização, só
como Relator o Deputado João Almeida, para conver- o resultado. Então, não há nenhuma memória na uma
sar sobre a temática relativa às eleições. eletrônica entre o digitar e o contabilizar - a contabili-

Eu dividiria esse assunto em dois blocos. No pri- zação é direta.
meiro, faria um exame sobre a urna eletrônica, sobre Levantou-se a possibilidade - mas não a de-
a votação eletrônica, informatizada; no segundo, faria monstraram, o caso não ocorreu - de que o programa
uma análise sobre algumas perspectivas da reforma que alimenta a urna pudesse ter um delta qualquer
política propriamente dita. Eu, então, examinaria al- que fizesse com que, por exemplo, quando se digitas-
guns temas tópicos sobre o sistema de representa- se o número 135 o voto seria contabilizado para o
ção proporcional que temos, sobre o problema de fi- candidato 153. A questão era saber como isso pode-
delidade partidária, coligação p~rtidária, c~ndidatur~ ria ser identificado, Para resolver esse problema, fo-
nata; enfim, alguns temas que tem aparecido no Tn- ram oferecidas algumas sugestões.
bunal e que são vitais na discussão sobre a reforma li't S d . t di' d Srr raml a no ena o um proJe o e el, o ena-
po I Ica, ~ A" dor Roberto Requião, que pretende solucionar esse

Com rela~ao ~ urna el~t~omca, tivemos, n~ an? problema por meio da impressão do voto. Assim, por
de 2000, ,a re~l~zaçao de elelçoes nos 5.561 Mumcrpl- exemplo, digita-se o número 135 e, acoplada à urna,
o~ d.o PaiS, Utlhzou~se u~ t~~al ~e 353..135 urna~ ele- haveria uma impressora para imprimir o voto. Dessa
tromcas para votaçao e Justificativa eleitoral. O nume· . . .

d t t f' d 109 823 421 I 't . forma, o eleitor comparana o voto Impresso com o
ro de vo an

t
e
2
s500'0 e . 't' e etl °trel~ edm aproTx~- voto digitado. Se os dois votos fossem coincidentes, o

ma amen e. zonas cen rals ou o a Iza oras. ,- I 't rt' d' 't' t b'l'
d 300 '1 d'd t d d e el ar ape ana um ISpOSI IVO para con a I Izar ovemos cerca e ml can I a os, sen o que es- A , ,

tes aproximadamente 60 mil, entre Prefeitos e Verea- voto na ur~a eletronlca e, ao mesmo te~~, o voto IrT~-
dores, foram eleitos. Isso tudo determinou o envolvi- pressa ser,la_lançado ~m uma urn~ tradlc,lonal. Terml-
menta da Justiça Eleitoral no País com 10 mil técnicos nad:a elelçao, far-se~la a apuraçao. ASSim, em t~r~o
e 1.950 mesários, sendo que 650 eram técnicos de in- de,3 Yo dos ca~os, ser.lam .apuradas as urna~ tradlclo-
formática dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Tri- nals. Em segUida, sena. f~lta uma comparaçao e~t~e o
bunal Superior Eleitoral. resultado da urna. tradlc~on~1 e o da urna eletr~n1ca.

Alguns problemas ocorreram nas eleições. Tive- Se houver uma dlscord,ancla nessa compar~çao, os
mos problemas em seis Municípios. Por exemplo, em votos daquela ur~a senam recontados e tenam que
alguns deles, os eleitores afirmavam que digitavam o ser apurados mais votos.
número de um candidato e aparecia a fotografia de Bem, qual é o problema que surge? O projeto
outro. O Tribunal Eleitoral tomou providências no seno inicial apresentava o seguinte desenho: o voto seria
tido de comparecer aos locais para verificar tal proble- impresso, o eleitor examinaria esse voto de papel, o
ma. Surgiram também situações curiosas, como o de fecharia e o depositaria na urna tradicional. Pois bem.
um eleitor digitar o número do candidato e não reco- Em um debate de que participei no plenário do Sena-
nhecer a fotografia que tinha sido enviada ao Tribunal do, demonstrei que aquela fórmula possibilitaria a vol-
Eleitoral. Houve o caso de um padre que se candida- ta do "voto marmita". De que forma? Ora, se digitaria o
tou a prefeito, e ele aparecia na foto de gravata, cabe- voto, esse voto seria impresso e se diria ao Presiden-
lo penteado, Ora, na verdade, aquela não era a sua te da Mesa que o voto estava errado. Aí, o eleitor digi-
imagem do dia-a-dia. Então, houve problemas dessa taria e imprimiria de novo o voto, pegaria uma das fo-
natureza, mas todos eles foram solucionados e não lhas impressas e levaria consigo, entregando-o na sa-
houve maiores dificuldades. {da, retomando aquele velho sistema conhecido.

A questão básica que está sendo discutida em Além desse "voto marmita", teríamos a possibilidade
relação à urna eletrônica é a desconfiança, a suspei- daquele "voto carreirinha". Enfim, os senhores conhe-
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cem toda a história. Ou seja, essa possibilidade pode- Aqui abro um parêntese. Creio que é importante
ria fazer retornar o sistema tradicional. a criação de uma comissão permanente de acompa-

Em vista disso, o Senador Romeu Tuma elabo- n~amento do processo eleitoral. Não diria uma c~~s-
rou um substitutivo estabelecendo que o eleitor não sao perm~nente de ~co~panhament? da eleIça0,
teria acesso a esse voto impresso. Seria um sistema po~que ser~a uma comlssao que só tena trabalho de
em que o voto seria impresso embaixo de uma placa dOIs em do~s anos. ..
de vidro e não se teria a possibilidade de se tocar no Na Cam~ra .dos Deputad~s, ~a um projeto ?O
voto; ele somente seria encaminhado. O substitutivo D~putado Jose Dirceu para a cna.ç~o de uma COf~lIS-

do Senador Romeu Tuma estabelece ainda que, se o s~o de acompanhame~to~d~ elelçoes: ~sse prolet?
eleitor votar no n° 135 e não coincidir o voto impresso clrcuns~~eve essa ~omls~o a compo~lç~o dos partl-
com o voto digitado, ele anula o voto e vota novamen- dos polltlc?s; ou seja, serra uma comls~ao co.mp~sta .
te. Se essa divergência entre o voto impresso e o digi- pelos partidos. A meu v~r, no meu.sentir, e .~Ig~ ISSO
tado persistir na segunda tentativa, o fato é comunica- para os ~en~ores examinarem, a In.convemencla de
do à Mesa. A Mesa examina, submete a urna a um um~ ~omlss~o dessa ~atureza, .que tivesse uma~com-
exame de técnicos retoma a votação e as coisas con- pO~lçao estnta de partidos polftl~OS, é que e~a ~ao es-

t·· .'. tarra enganchada em nada; serra uma comlssao que
Inuanam assim. .. N-· t t d .flcarra no ar. ao se tem uma es ru ura essa comls-

O ~~oble';la que existe e~ relaçã~ a essa f?r~U- são. Então, a sugestão que faria, e já transmiti isso ao
la, que e Insoluv.el de.ntro do s~sterna, .e o ~egul~te. ,o Deputado José Dirceu, seria uma Comissão Perma-
voto é secreto; nmg.uem podera ~onf~nr a dlvergencla nente do Congresso Nacional, composta de Deputa-
informada pelo eleitor. Se o eleitor disser que o voto dos e Senadores, indicados na forma regimental, que
lançad~ na ~na ~ão coincide com? voto i~pres~, faria o acompanhamento do processo eleitoral. Qual é
essa aflrmaçao nao pode ser confenda por nmguem. a vantagem? A vantagem é que seria uma Comissão
Nessa hipótese, terfamos a seguinte situação: qual- Permanente ancorada na estrutura do Congresso
quer pessoa que desejar implodir o sistema eleitoral Nacional.
imp~ode; basta h~ver u~ elei~or em c~da urna: em ~m Com uma comissão de partidos polfticos, sabe-
c?nJu~to?e ses~o~s eleitoraiS, q~e.aflrme a dlvergen- mos o que vai acontecer, e a experiência é clara: al-
cla. AI sal da ele5ao a .u~na eletronl~a e terr~mos que guns partidos participarão efetivamente dessa co-
retomar a votaçao tradiCional, ou se~a, um sistema ~e- missão e outros não, porque não se teria uma estru-
gressivo. A proposta conduz a um sistema regressIvo tura mandatória de responsabilização individual de
e abre um impasse para essa situação. partidos.

O que estou sugerindo, e que go~tarfarilos de já Evidentemente, essa comissão' não excluiria o
submeter ao Senado Federal, seria submeter todo o acompanhamento feito diretamente pelos partidos.
sistema - não a urna propriamente dita, mas todo o Esse é outro problema. Ou seja, além do acompanha-
sistema - a um laudo, a um exame técnico de audito- mento dos partidos políticos, que já existe, seria cria-
ria externa. No caso específico, poderíamos. tendo da uma Comissão Permanente do Congresso Nacio-
em vista a experiência do Senado Federal- e vamos nal para este objetivo, composta de Deputados e Se-
deixar bem claro que o sistema de votação eletrônica nadores. Essa comissão teria sua estrutura, teria o
do Senado Federal não tem nada a ver com o sistema fundamento técnico, enfim, da estrutura do Congres-
eletrônico eleitoral-, poderfamos convidar a Universi- so Nacional, com possibilidade de uma interlocução
dade de Campinas para fazer uma análise global do direta com o Tribunal Eleitoral.
sistema, examinar determinados aspectos e sugerir Além do sistema de eleição, terfamos uma série
eventuais alterações e modificações tendo·em vista a de sugestões a fazer em relação a lacres, a assinatu-
segurança. Teríamos três espaços de segurança: an- ras digitais, a formas pelas quais se pode cercar o sis-
tes da eleição, durante a eleição e após a eleição. Se- tema de segurança e de transparência.
riam os três universos de tratamento do tema. Quero deixar bem claro que, da minha perspec-

Dentro desse conjunto de universos de trata- tiva individual, daquilo que conheço e examinei do
mento do tema, em relação a todo esse conjunto, te- sistema, tenho a convicção de que o sistema é segu-
rfamos condições de estabelecer, como providências ro. Mas isso não basta. É preciso que a convicção
anteriores à eleiç~o, a apresentação completa do sis- nasça dos senhores a partir do sistema e não a partir
tema de votação, do anteprojeto do sistema, e a dis- da confiabilidade que os senhores tenham ou não no
cussão desse anteprojeto com os partidos polfticos. Presidente do Tribunal. Isso é irrelevante. No caso, as
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pessoas são irrelevantes. Precisamos criar um meca- rificava que tipo de aliança o eleitor estava fazendo
nismo para estabelecer isso. em determinadas regiões. Tinha-se, então, o compor-

Teríamos. então. uma discussão sobre o ante- tamento do eleitor na composição de voto. Isso pode
projeto do sistema de eleição, uma discussão sobre o ser feito e é uma questão a ser examinada.
sistema e os lacres, a autenticação dos flashcard e Então quero dizer aos senhores que, sobre a
da votação de carga. e ainda teríamos o lacre da urna urna eletrônica. temos esta situação: ou queremos um
eletrônica e testes de amostragem. No dia da eleição, sistema eletrônico ou não queremos. Se queremos um
poderíamos ter a extração de um conjunto de urnas, sistema eletrônico, precisamos decidir quais os requi-
que seriam escolhidas aleatoriamente pelos partidos, sitos de confiabilidade, transparênéia e segurança
para se fazer um teste, no sentido de se verificar se desse sistema. Agora, ao tentar aferir o sistema eletrô-
todo o sistema que foi produzido no Tribunal Eleitoral nico com o sistema tradicional, só teremos problemas
e que foi testado por todos os senhores permanece e nenhuma solução. Essa é uma questão que cabe ao
internamente na urna. Teríamos ainda a assinatura di- Congresso Nacional decidir: se se retoma ao sistema
gital para impedir a violação dos sistemas que foram primitivo ou não. Qualquer comparação que se quiser
inseridos nas urnas eletrônicas. Como sistema fazer entre a impressão do voto e sua digitação vai ge-
pós-eleição, teríamos ainda uma análise geral de ge- rar um problema insolúvel, salvo se os senhores, refor-
radores de mídia. Ou seja, há uma série de providên- mando a Constituição. estabelecerem que não será
cias que podem ser tomadas para cercar de seguran- secreto o voto quando o eleitor manifestar uma diver-
ça aquilo que, no meu entender, já é seguro, mas so- gência entre o voto impresso e o voto digitado. Daí, en-
bre o qual é necessário ter transparência. Agora, su- tão, rompe-se o segredo do voto para esse efeito e se
geriria que essa discussão se fizesse exatamente de- impede a implosão do processo eleitoral.
pois de termos o laudo externo sobre o sistema. Com Há alguns outros temas que temos de discutir
base nesse laudo externo, agregaríamos a forma de com os senhores, partidos e Congresso, especifica-
discutir essa transparência, porque é algo realmente mente com relação à eleição de 2002, quando vamos
técnico. ter o seguinte quadro.

O que temos que deixar bem claro é o seguinte: .Tivemos 109.821.136 eleitores no ano 2000. As
não há possibilidade de convivência do sistema tradi- projeções do Tribunal Superior Eleitoral indicam um
cional com o sistema eletrônico. Esse é o ponto fun- aumento do eleitorado da ordem de 4,5%, conside-
damental. rando o comportamento dos anos anteriores. Poderá

Outra coisa que também pode ser discutida é o haver ainda um incremento no tocante à qualificação
seguinte. Anteriormente tínhamos o quê? Lançava-se de menores de 18 e maiores de 16 anos. que é o voto
o voto na urna e, depois, apurava-se esse voto. Com a facultativo. Se houver esse incremento, ele percentual
apuração do voto, remanescia a cédula única e, com poderá aumentar. Mas a variação da curva dos anos
a cédula única se tinha a memória do voto individual anteriores estabelece uma base de 4,5%. Então, te-
de cada eleitor: não individualizado, mas se sabia que ríamos um total de 114.723.308 eleitores, divididos
naquela urna os 250 votos tinham uma composição - por esse universo de 5.561 Municípios brasileiros.
digamos, alianças feitas pelo eleitor na elaboração do Quais são os problemas que teremos nessa vo-
voto. Tínhamos essa memória, mas isso desapare- tação? Temos dois temas para votação do ano de
ceu porque, com a contabilização direta, o que se tem 2002. .
no final é o boletim de urna com o resultado geral do Primeiro, quero lembrar aos senhores que a le-
voto de cada um; e não se sabe quais foram as mon- gislação estabeleceu que, na formulação do voto na
tagens que os eleitores fizeram. r: possível estabele- urna eletrônica, primeiro vota-se nos candidatos pro-
cer um sistéma, no programa da urna eletrônica, em porcionais e, depois, nos candidatos majoritários. A
que fique esta memória, ou seja, que, ao final da elei- legislação não estabeleceu uma ordem de votação in-
ção, além do boletim de urna, se tenha a possibilida- terna dos proporcionais e dos majoritários. Só diz que
de de obter a informação de como o eleitorado daque- os proporcionais antecederão os majoritários. Ficou,
la urna compôs os votos. portanto, para o Tribunal Superior Eleitoral decidir

Lembro-me de que, depois de todas as eleições qual a ordem que se estabeleceria entre eles.
de que participei, uma das coisas que fazia era verifi- Na eleição de 2002, vamos ter um problema a
car exatamente as articulações feitas pelo eleitor na ser resolvido com o Congresso, que é o voto para Se-
composição do voto. Principalmente quando o voto nadores. Teremos dois votos para Senador. Na elei-
era para Deputado Federal e Deputado Estadual, ve- ção de 1998, não houve uma informatização global-
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somente nas capitais e em algumas cidades do País. de votos em relação aos proporcionais. Daí por que
Na de 2002 vamos ter uma ampliação global. os proporcionais antecederam. E essa lógica apli-

Enfim, o que vamos ter? Em primeiro lugar, o car-se-ia também na relação majoritária: Senadores,
voto dos dois Senadores terá que ser um voto simul- Governador e Presidente?! Os senhores é que têm de
tâneo. O que significa isso? Não pode o eleitor votar, resolver o problema e o Tribunal, então, estabelecerá,
lançar o primeiro voto de Senador, confirmar esse a partir do entendimento que for estabelecido pelos
voto e, depois, lançar o segundo voto. E por quê? Por- partidos políticos, qual a melhor ordem.
que a urna tem que comparar o primeiro lançamento Essa não é uma questão técnica, repito; é uma
com o segundo, já que não pode permitir que o eleitor questão política de conveniência. Não cabe, portanto,
vote duas vezes em um mesmo Senador. Então, qua- ao Tribunal emitir um juízo político de conveniência.
is são as idéias? Vamos nos reunir com os partidos Compete aos senhores, e nós obedeceremos.
políticos e apresentar as várias alternativas técnicas. O segundo problema existente é que teríamos
Uma delas seria, terminada a votação para Deputado seis votos nessa eleição de 2002: para Deputado
Federal, ao se passar para a votação para Senador, a Estadual, Deputado Federal, dois Senadores, Gover-
tela abre-se em dois espaços: um para o primeiro voto nador e Presidente. A partir da experiência e do levan-
e outro para o segundo voto. O eleitordigita o primeiro tamento estaUstico das últimas eleições, o tempo de
voto, e a máquina passa imediatamente para o se- votação para seis votos estaria em torno de 75 segun-
gundo voto. Se ele repetir no segundo voto o primeiro, dos. Se tivermos 75 segundos entre abrir a urna e
a urna rejeita. Se o eleitor confirmar o segundo voto concluir o voto, nas sessões eleitorais com mais de
igual ao primeiro, esse segundo voto será considera- quinhentos eleitores, não teríamos condições de ter-
do nulo, que era o sistema anterior. Se ele digita cor- minar a eleição às 17h, porque o tempo não permite-
retamente, confirma o voto, este será computado. e 75 segundos é o tempo entre abrir a urna e fechar o

Então, há necessidade de termos essa fórmula, voto; não está computado aqui o tempo de identifica-
que vou submeter aos partidos, para discutir as me- ção do eleitor etc.
Ihores técnicas. Há uma série de técnicas.. Uma solução alternativa que vamos propor, e

Outra situação também é saber o seguinte. Na sobre a qual já estamos trabalhando tecnicamente, é
eleição majoritária, quem será votado primeiro? Os procurar fazer aquilo que se fazia nas urnas antigas.
Senadores, o Governador ou o Presidente da Repú- Ou seja, quando existia um grande número de eleito-
blica? O Senador fica por último? O Senador antece- res, havia duas ou três cabines indevassáveis e ape-
de? Qual é a conveniência? Nas eleições anteriores, nas uma uma. No caso, teríamos dois terminais: o ter-
o Senador ficava por último, mas era um Senador só. minai da urna propriamente dita e um terminal ali-
É recomendável que, quando chegarmos no momen- mentador da urna, que seria um terminal secundário,
to da votação majoritária, tenhamos a votação de S,e- o que viabilizaria que dois eleitores pudessem votar
nador antecedendo a votação do Governador e do ao mesmo tempo. Não há problema técnico; é o que
Presidente? E depois do Senador, vota-se em quem? chamamos de "terminal burro", porque a sua única
No Presidente ou no Governador? função seria alimentar a base de dados do terminal

Essas decisões eram tomadas pelo Tribunal Elei- principal. Assim se resolveria o problema. Com isso,
toral a partir de perspectivas exclusivamente técnicas, temos um outro problema, que vamos resolver: tere-
mas entendo que essa é uma escolha política. Sendo mos de aumentar o número de urnas. Serão necessá-
uma escolha política, quero discutir essa matéria com rias 405 mil urnas, não as 353 mil urnas de que dispo-
os partidos e com o Congresso; para os senhores es- mos, para os terminais secundários.
colherem, poltticamente, o que é mais conveniente. O Como serão seis votos, não é conveniente a jus-
que compete a nós, do Tribunal Superior Eleitoral, é tificativa de voto, ou seja, a justificação do eleitor na
mostrar as alternativas técnicas possíveis. A escolha própria seção eleitoral, para evitar o conflito de filas.
entre as alternativas é uma questão política. Então, vamos criar postos específicos para a justifica-

Lembro-me de que, quando se discutiu a ordem ção. Com isso, se retira da seção eleitoral os eleitores
de votação, o Deputado João Almeida, Relator na que estariam lá apenas para isso, diminuindo o afluxo
época, colocou-se a favor da votação dos proporcio- de pessoas.
nais antes dos majoritários porque, na verdade, na Quero lembrar, e os senhores sabem disso, que
campanha eleitoral, o grande objetivo, a grande pers- a lógica da presença do eleitor na seção eleitoral é di-
pectiva partidária é a votação majoritária e não a pro- versa, completamente diversa, considerando-se a 10-
porcional, e poderia haver um abandono, um desleixo calização das cidades e das regiões do País. Há de-
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terminados Estados em que a concentração de eleito- possível seria que, na folha de votação, não constas-
res se dá pela manhã; em outros, a concentração de se a totalidade dos números do título de eleitor. Se
eleitores se dá à tarde; e, em outros, a concentração são dez ou oito números, na folha constariam os qua-
se dá ao meio-dia. Portanto, não adianta se pensar tro últimos números; os outros quatro estariam no títu-
num fluxo regular durante todo o perfodo, porque te- lo. Resultado: só se abre a urna com o título, ou o seu
mos concentrações diversas. Eu determinei o levan- número. No caso, nós estaríamos dificultando o aces-
tamento dessas concentrações, cujo resultado é o so ao número, que só seria possível com a apresenta-
que estabelecerá a lógica da distribuição dos termina- ção do título.
is secundários. Daí por que o Tribunal ter necessidade Nesse caso, teríamos a seguinte situação:
da fabricação e aquisição de mais de 51 mil urnas quem não tem título, não vota. Nessa hipótese, se o
para atender à demanda de 2002. cidadão comparece à sua seção eleitoral sem o título,

Há outro problema que os senhores terão que mas apresenta um documento, ele pode justificar o
resolver, uma questão legal que precisa ser discutida. voto para evitar o problema da multa. Então, seria cri-
O que temos hoje? O eleitor comparece à sua seção, ado um sistema de justificação da presença do eleitor.
apresenta seu título de eleitor, o Presidente da Mesa Ele teria certificado da sua presença, assinaria a folha
digita o número do eleitor no terminal de abertura, e a de eleição, mas não votaria. Isso significa que só vota
urna é aberta. O que há na mesa? Na folha de vota- quem tem título.
ção constam os nomes do eleitores que podem votar A questão é saber: os senhores desejam isso ou
naquela uma e os números dos seus títulos. O que se não? Quem tem que decidir isso são os senhores. Se
passa? Se o cidadão aparece sem o título, mas se quem não tem título puder votar, nós precisamos ter
identifica e é identificado pela Mesa, ele pode votar, um mecanismo de ciência da Mesa para poder abrir a
porque os dados necessários à abertura da urna es- urna. O risco existe, que é aquele já citado. Essa é
tão com o Presidente, que digita o número do título e também uma opção política, de conveniência, e vou
abre a urna. O problema que os senhores terão de submeter aos senhores as alternativas possíveis,
examinar é que, se é possível alguém sem título de lembrando bem que a opção para evitar o acesso à
eleitor votar, é possível também que o Presidente da urna pela Mesa tem um preço, que é: não vota quem
Mesa vote por aqueles que não comparecerem. não apresentar o título. Agora, se a opção for outra,

Vamos admitir a seguinte hipótese. Num deter- teremos que encontrar mecanismos, e mecanismos
minado momento da tarde, às 16h, o Deputado Vival- externos, de reforço de fiscalização, para manter essa
do Barbosa comparece e verifica que, numa determi- inviolabilidade.
nada seção eleitoral, ainda não votaram 50 eleitores. Em relação à urna eletrônica, essa é uma temá-
O Deputado Vivaldo Barbosa sai naquela sua visita tica que, volto a repetir, nós discutiremos longamente
tradicional, de beija-mão para o eleitor, que todos nós tão logo tenhamos esse la1l10. Porém, sugeriria que,
já fizemos - é claro que se faz! -, depois ele vai àque- desde logo, os senhores analisassem algo que é ex-
la seção e verifica que, das 16h30min às 16h45min, terno ao problema do sistema de segurança da urna,
votaram 50 eleitores. O que pode ter acontecido? O que é a criação dessa comissão de acompanhamento
Presidente da urna, em conluio com os membros e das eleições. Mas, insisto, não seguindo o modelo do
fiscais da Mesa - e é claro que, nesse caso, é preciso projeto do Deputado José Dirceu. Que haja, sim, a cri-
haver conluio -, poderá abrir a urna e votar pelos cin- ação de uma comissão encravada no Congresso Na-
qüenta que não se apresentaram, porque ele tem os cional, organizada por Deputados e Senadores, com
dados necessários para abrir a urna. a participação dos partidos. A forma da sua composi-

Alguém pode perguntar: e quando chega o elei- ção é uma questão a ser discutida, mas seria uma
tor? O Presidente da Mesa é esperto. Como ele faz? Comissão Permanente que seria a interface do Tribu-
Se ele tem um crédito de 30 votos, ele vota por 25. nal Superior Eleitoral com o Congresso Nacional e
Quando o Haroldo Lima chega para votar, já votaram com os partidos.
por ele, mas como ele não vai conferir a abertura da Por que estou sugerindo isso? Volto a repetir:
urna, eles abrem com o número do Utulo de um eleitor sugiro a criação de uma comissão dentro do Con-
qualquer que não tenha comparecido. Assim, o Harol- gresso porque ela estaria ancorada numa instituição
do vota no lugar dele, e está resolvido o problema! permanente. Se fizermos uma comissão exclusiva-

Qual é a solução? Há uma única solução, e ela mente de partidos políticos, sem uma âncora no Con-
tem preço. Nenhuma solução que se dê para um pro- gresso Nacional, teremos algo sem interlocução, sem
blema não tem preço, e esta tem um preço. A solução local nem estrutura para a sua manutenção. É claro
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que isso não exclui a fiscalização e a participação dos há duzentos anos... Em 1890, discute-se entre os re-
partidos já existentes, mas agregar-se-ia essa comis- publicanos a organização do processo eleitoral para a
são permanente de acompanhamento. convocação da assembléia republicana. O que fazem

Eu enfrentaria agora, rapidamente, alguns te- os republicanos? Eles abandonam o sistema eleitoral
mas especificos que os senhores terão que examinar uninominal, pelo qual o eleitor votava em um candida-
em relação à reforma eleitoral. Iniciaria examinando o to, e criam o sistema de listas partidárias, isso para
problema da representação proporcional, e vou abor- conseguir a consistência do Partido Republicano.
dá-lo a partir de experiência própria. Assim, em 1890, o eleitor deixou de votar nos candi-

Nosso sistema eleitoral é um sistema de voto datos uninominalmente, o que vinha da tradição, e
uninominal, e isto veio do Império. Examinando toda a passaram ~ ~ota~ em listas de part~os, para.assegu-
legislação eleitoral e todos os sistemas eleitorais co- rar a CO~~lstencla. d~ representaçao repubhc~na na
nhecidos no Brasil, o primeiro que tivemos foi em assemblela constItUinte - Regulamento Alvlm, de
1921, com a votação para os Deputados brasileiros 1890.
às Cortes portuguesas. A votação era em três turnos: Pois bem. Essa eleição pelo sistema de listas
os cidadãos ativos elegiam os eleitores de paróquias; fortaleceu enormemente o Partido Republicano, re-
estes elegiam os eleitores das Províncias; e o Colégio duzindo as estruturas dos Partidos Liberal e Monar-
de Províncias elegia os Deputados. Foi assim até che- quista, que não tinham estruturas partidárias propria-
garmos a 1881, com o voto direto, da Lei Saraiva. Mas mente ditas - eram reuniões em torno de pessoas.
este era um sistema majoritário, com distritos eleito- Portanto, como o eleitor deixou de votar em pessoas
rais, consideradas as Províncias. Em 1855, tivemos e passou a votar em listas partidárias, fortaleceu-se o
um sistema distrital majoritário, instituído pelo Mar- Partido Republicano, que ganhou as eleições e fez a
quês de Paraná. Hermeto Carneiro Leão alterou o sis- Constituição Republicana de 1891. Só que não era
terna, mas o voto era sempre uninominal. possível manter esse sistema, porque era um proces-

Quero chamar a atenção dos senhores para um so de exclusão, e os Partidos Monarquista e Liberal ti-
ponto importante. Os senhores sabem muito bem que nham que se organizar em torno dessa situação.
o 15 de Novembro republicano foi um golpe de Esta- Estoura a Revolução Federalista de 1891, Iide-
do, não uma revolução. Foi um golpe de Estado em rada por Silveira Martins contra Júlio de Castilhos, e
que o Marechal Deodoro e o Exército pretendiam der- ai se convoca a eleição com a Lei n° 35, voltando-se
rubar o gabinete liberal do Visconde de Ouro Preto. ao sistema uninominal. E por quê? Para assegurar a
Eles não queriam derrubar o Imperador; a queda do inclusão, no processo republicano, dos ex-monar-
Imperador veio no processo político do 15 de Novem- quistas.
bro. Deve-se isso, fundamentalmente, a Silveira Mar- Vejam o seguinte, e dou esta informação entre
tins e a Lopes Trovão, que fizeram uma campanha na parênteses: foi Campos Sal/es, Ministro da Justiça de
Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Deodoro da Fonseca, quem sugeriu que, por lei, se

O que aconteceu? Os republicanos receberam atribuísse ao Supremo Tribunal Federal o controle da
a República de presente do golpe militar. Houve intri- constitucionalidade das leis, porque havia a possibili-
gas feitas por Benjamin Constant ao Marechal Deo- dade, depois da Constituição Republicana de 1891,
dora; o Marechal Deodoro recebe uma informação tal- de criar-se, pelo resultado eleitoral com base no voto
sa de que o Imperador nomearia como Presidente do uninominal que retornou, um maioria congressual
Gabinete Silveira Martins, enquanto ele, Deodoro, monarquista votando legislação infraconstitucional.
queria o Saraiva porque este era interessante ao Portanto, ter-se-ia um conflito entre a Constituição
Exército. Enfim, complicações de bastidores do Rio Republicana e um Congresso com maioria de monar-
de Janeiro. Isso deu na queda do Império. quistas, ou seja, um conflito entre a legislação intra-

A República não tinha apoio popular. Havia uma constitucional e a Constituição Republicana. O que fi-
disputa entre as elites republicanas, que se organiza- zeram, inteligentemente, os republicanos? Entrega-
ram em partidos políticos em 1890. Aí, o que aconte- ram o controle da constitucionalidade das leis para os
ce? Eles tinham que convocar uma assembléia nacio- tribunais, porque estes, para assegurarem a manu-
nal constituinte republicana. Mas como eles iam fazer tenção do espírito republicano, declaravam inconsti-
isso baseados em um sistema eleitoral a partir do tucionais as leis produzidas por maiorias monarquis-
qual, seguramente, seriam vitoriosos os monarquis- tas. Esse foi, digamos, o processo polftico-histórico.
tas? O que fizeram? Como sói acontecer, a velha fa- Em 1932, Silveira Martins e Assis Brasil elabo-
mflia mineira das Barbacenas, que circulava pelo País ram o projeto do código eleitoral instituindo o sistema
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proporcional, mas não abandona o voto uninominal. responde: eu não voto em partido, eu voto em ho-
Estabelece-se o sistema proporcional e, num primeiro mens e em mulheres. E diz isso com orgulho. Não é
momento - e vejam a curiosidade, para entendermos verdade? Isso significa que o eleitor está votando no
o processo de transição -, o Código Assis Brasil esta- candidato, o partido sabe disso. Então, o partido vai
belece o quociente eleitoral, que sabemos bem o que buscar os candidatos que produzam votos.
é. Porém, o quociente eleitoral poderia ser alcançado Fiz uma tipologia há alguns anos, a partir das
por candidatos individualmente considerados inde- experiência que tive, a qual se dividia da seguinte for-
pendentemente dos partidos. Se um candidato tives- ma: primeiro, examina-se os virtuais candidatos do
se uma votação igualou superior ao quociente, esta- partido num Estado federado; faz-se uma análise e
va eleito, independentemente de o partido não ter verifica-se a consistência dos virtuais candidatos da
conquistado vagas. Aí foi criada uma figura chamada sua legenda com as categorias profissionais organi-
eleição de dois turnos. Não vou examinar o sistema zadas no Estado. No Rio Grande do Sul, os partidos,
eleitoral, mas vou dizer o seguinte: na transição do sabendo, por exemplo, que a Polícia Militar gaúcha, a
sistema majoritário da Primeira República para o sis- Brigada Militar, tem uma organização, uma capilarida-
tema proporcional, manteve-se o voto uninominal de, um conjunto de pretensões em termos de repre-
como forma de ligação entre um sistema eoutro e não sentação, saem atrás de candidatos que possam ca-
se entrou num sistema de listas partidárias. pitalizar e cooptar os votos daquela categoria profissi-

Agora, qual é a situação hoje? Minha exposição onal para si, que serão somados aos dos demais can-
não tem o objetivo de ofender ninguém, é uma exposi- didatos. Então, lá temos candidatos das polícias mili-
ção meramente analítica de uma realidade política, tares e civis. Houve uma época que tínhamos os can-
independentemente daquilo que Marco Maciel cha- didatos dos fiscais de renda. Houve um momento, na
maria de "fulanização". O que temos hoje? Temos a década de 70, em que os auditores de renda tinham
apuração do quociente eleitoral, em que se somam os uma organização capilar muito forte, assim como os
votos válidos e estes são divididos pelos lugares a presidentes dos sindicatos dos professores etc., e es-
preencher - os senhores sabem disso. Vamos admitir ses eram chamados pelos partidos para obterem os
a hipótese de que esta divisão... Vou tentar rememo- votos e representarem as respectivas categorias
rar a minha eleição, em 1986, em que o quociente ele- profissionais.
itoral no Rio Grande do Sul era de 160 mil votos. Divi- Depois de examinado o conjunto de categorias
diu-se o total de eleitores que compareceram à elei- profissionais organizadas no Estado, não na União,
ção - naquela época ainda se inclufam os votos em tem-se um outro tipo de candidato, chamado por mim
branco; hoje não mais -, dividiu-se pelos lugares a de "candidato de aparelho". São aqueles que têm
preencher no Rio Grande do Sul, 31 vagas; portanto, acesso ao eleitor, têm uma comunicação com o elei-
160 mil votos eram o quociente eleitoral. Depois, tor pela mídia eletrônica, mas não eram todos os can-
toma-se o número de votos válidos dados aos candi- didatos os escolhidos. Na época tínhamos o futebol, a
datas do partido, divide-se esse número pelo quoci- Copa do Mundo... Quando o Brasil estava em alta no
ente eleitoral e temos o quociente partidário. Se os futebol, quem foram os candidatos mais escolhidos?
candi?~t~s do partido fize~am 1 ~i1hão e 600 ~i1 vo- O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
tos, diVididos pelos 160 mil, ~ partld~ conseguIu, d~s ros) - Ministro Jobim, queria pedir licença a V. Ex"
31 vagas, 10 vagas. Quem sao os eleitos? Os 10 mais para saudar a chegada do Senador Roberto Requião
votados da legenda. a esta Comissão e convidá-lo para fazer parte da nos-

Qual é a lógica desse sistema? O que a lógica sa Mesa. Informo, ainda, que o Senador Roberto Re-
desse sistema induz? Primeira afirmação: um partido, quião é Presidente da Subcomissão de Reforma Polf-
para ganhar a eleição proporcional, precisa conquis- tica do Senado Federal.
tar o maior número de vagas; para conquistar o maior O SR. NELSON JOBIM - Continuando, terfa-
número de vagas, precisa ter o maior número de vo- mos um segundo conjunto de candidatos, que seriam
tos válidos na sua legenda; para ter o maior número os candidatos da mídia eletrônica. Houve uma época
de votos válidos na sua legenda, precisa ter um nú- em que os cronistas esportivos no Rio Grande do Sul
mero de candidatos que produzam individualmente eram candidatos; alguns deram certo e abandonaram
votos, já que o eleitor vota no candidato. a crônica esportiva, outros, não, e voltaram à crônica

Lembrem-se de que isso é um orgulho para o esportiva. Lembro do exemplo de Ibsen Pinheiro, que
eleitorado; lembrem-se de que esta é uma permuta veio da crônica esportiva. Outro candidato de mfdia
que se faz ao eleitor você vota em que partido? Ele foi o Deputado Antonio Britto, que veio em outra cir-
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cunstância. Tivemos o Deputado Adroaldo Streck, dos partidos. E mais: a disputa eleitoral é uma disputa
que veio do rádio, o Deputado Mendes Ribeiro, enfim. interna do partido: quem pode me derrotar é o meu
Mendes Ribeiro e outros não vieram da crônica es- colega de partido, e não o candidato de outro partido.
portiva; vieram de um outro tipo de aparelho, que tam- Eu não tinha problema nenhum nas eleições de
bém é considerado mídia eletrônica, mas posterior - que participei em ter relações extraordinariamente
ou seja, são os candidatos que vieram de programas tranqüilas, em Santa Maria da Boca do Monte, com
assistencialistas e os candidatos de programas de Tarso Genro, com Paulo Paim, porque eles não ti-
segurança pública, tendo em vista os problemas que nham problema comigo. Agora, eu tinha problemas
a população enfrentava. com Antonio Britto, com Ibsen Pinheiro, com todos os

Tivemos, ainda na década de 70, os partidos candidatos do meu partido, porque eles me derrotari-
atrás dos pastores evangélicos como candidatos. Os amo Lembrem-se do horror que era comparecer num
pastores evangélicos tinham tribuna, organização e comício eleitoral em um Município qualquer e o diretó-
capilaridade. Hoje os pastores evangélicos mudaram rio municipal dizer: "Você não sobe no palanque, você
os critérios, se consolidaram inclusive com o próprio não fala", e arrancavam a propaganda eleitoral que
partido político que estão assumindo. Ou seja, houve eventualmente você tivesse colocado em algum local
uma mudança de perspectiva do pertil. Estou falando da cidade. Não era assim?! Porque a disputa é inter-
do pertil inicial. na. É ele quem vai me derrotar e não o outro.

O terceiro tipo de candidato, além dos candida- Ora, isso mostra que nós temos um sistema ele-
tos de categorias e os candidatos de aparelho, são os itoral que tem que ser posto sobre a mesa para se sa-
candidatos regionais, que são aqueles eleitos para re- ber se ele não induz a organizações e massas parti-
solver problemas da região, como construção de es- dárias corretas.
colas, asfaltamento de rua, de estrada; enfim, candi- Observem bem: os partidos acabam estabele-
datas que têm uma destinação básica: levar verbas cendo situações curiosissimas e técnicas distintas.
públicas para investimento na sua região eleitoral. Há um partido que os senhores conhecem que resol-

O quarto tipo de candidato é o candidato do par- ve o problema das divergências internas pela criação
tido político propriamente ditos, que, para se eleger, de tendências partidárias. Se estabeleceu um guar-
depende da capacidade desses outros candidatos de da-chuva onde convivem as tendências, que têm voz
levantarem a legenda. interna. Há outros que não têm esse mecanismo, e as

Ora, isso nos leva, em primeiro lugar, à pergun- pessoas circulam de um partido para outro, levando
ta: um candidato que é escolhido pelo partido porque consigo seus votos. O candidato que representa uma
ele é líder de uma categoria profissional, e a categoria categoria profissional que se desloca de um partido
profissional vota nele, é fiel a quem? A sua fidelidade para outro leva os seus votos, já que o eleitor não vota
é ao partido que lhe deu legenda ou à categoria pro- no candidato.
fissional que o elegeu? O candidato de aparelho, o Os senhores precisam examinar esse problema
candidato que se elege por meio desses aparelhos a para saber se querem ter indivíduos que representem
que eu referi, é fiel a quem? Fiel a sua personalidade, a Nação ou se querem ter partidos organizados. Isso
que lhe produz votos, ou ao partido? No caso do Rio passa pelo seguinte problema - e encaixo esse tema
Grande do Sul, em 1986, eu tenho ciência própria de na questão da fidelidade partidária: como é que os se-
um candidato (o qual inclusive viabilizou a minha elei- nhores vão enfrentar o problema da fidelidade parti-
ção, já que à época eu fui o 16° da legenda do PMDB), dária em relação a essa questão? Como é que se faz
que foi convidado a ser candidato e que recebeu uma isso? Como vão tentar resolver esse problema da fi-
carta do presidente do partido autorizando-o a ter po- dei idade? Vão estabelecer externamente uma fideli-
sições próprias, independentes do partido. O Deputa- dade partidária, tendo em vista um sistema que induz
do Mendes Ribeiro Filho sabe bem a que meu refiro. uma fidelidade ao eleitor e não ao partido? Como é
Foi o caso do seu pai, do Deputado Mendes Ribeiro, que faz? Ou seja, se não resolverem esse problema,
que fez 330 mil votos à época, e eu inclusive me elegi os senhores vão, digamos, agravar um sistema que
exatamente por essa circunstância. tem distorções.

Os senhores observem bem que temos que A questão é saber: interessam os individuos? E
xaminar essa questão da representação partidária por que é assim? Porque, evidentemente, nós temos
levando em conta que o nosso sistema eleitoral, no um problema. Nas eleições majoritárias, que são elei-
quadro em que está montado, faz com que os parti- ções plebiscitárias, os candidatos é que produzem
dos dependam dos candidatos e não os candidatos votos; as eleições proporcionais são vistas como trân-



§ 1. o (.. .) é assegurado o registro de
candidatura para o mesmo cargo pelo parti
do a que estejam filiados.

Na lei anterior havia o veto do partido, ou seja,
se invertia o ônus. O Deputado ia à convenção para
ser vetado, para ser derrubado. O partido derruba
va. Não tinha candidatura nata, dependendo da con·
firmação. No caso, ele tem candidatura nata direta.

Quero dizer aos senhores que a manutenção da
regra da candidatura nata sem a possibilidade de
passar pelo crivo de partidos apresenta problemas,
por uma razão simples. Em 1994, o Partido Liberal en
trou com a Ação Direta de Inconstitucionalidade n°
1.068 contra a lei da época, a Lei n° 8.713, de 1993, e
o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, en
tendeu que a lei não era inconstitucional, porque as
segurava ao partido a possibilidade de negar a candi
datura ao candidato nato. A lei de 1988 suprimiu esse
texto. O Supremo Tribunal Federal não teve oportuni
dade de examinar esse problema em relação à nova
lei. Impetraram recurso extraordinário num conflito
ocorrido na Paraíba, e, ao final, antes do julgamento,
houve um acordo e desistiram do recurso em que se
ria examinado o problema.

Do meu ponto de vista pessoal, há graves defei
tos em relação a esse texto, porque a Constituição
Federal assegura autonomia aos partidos pollticos e
a lei lhes retira essa autonomia na escolha dos candi
datos. No sistema anterior havia uma preferência do
Parlamentar, mas o partido podia negar. Pelo sistema
atual o partido não pode negar, é imposta ao partido

29736 Quarta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 200\

sito para as eleições majoritárias. Portanto, esse pro- ponto fundamental na análise desse tema -, de 1993,
blema os senhores terão que examinar. a Lei n° 8.713, previa a candidatura nata, mas com a

Eu quero dizer claramente que, em relação à fi- seguinte redação:

delidade partidária, que é u~ tema que tocaria rapid..a- (. ..) aos que na data da publicação
mente, nós temos as questoes que .~s ~enhor~s ~~tao desta lei forem detetares de mandato Depu-
enfrentando, como o problema da fllJaçao partldána. tado Federal, Estadual ou Distrital...

Se os senhores quiserem, no caso da represen- _ _. . .
tação proporcional... Quero dizer que sou proporcio- . ~ao e~ta~ Incl~rdos os Sen~dores.Os maJontá-
nalista radical, e disso não abro mão. Poderia pensar, nos nao estao Inclwdos na candidatura nata.

eventualmente, em sistemas distritais mistos, mas ...é assegurado o registro para o mes-
sempre com o cálculo de proporcionalidade na con- mo cargo pelo partido a que sejam filiados
quista dos votos, que é o sistema correto. O sistema na data da convenção independentemente
majoritário é um sistema excludente: exclui os derro- de escolha nesta, salvo deliberação em
tados. Ou seja, quem perde, perde tudo, e quem ga- contrário do órgão de ligação nacional do
nha, leva tudo. No caso, temos que estabelecer o sis- partido. li

tema proporcional. Esta era a redação da Lei n° 8.713, de 1993. A
Agora, o sistema para fortalecer partidos é o sis- lei atual excluiu a última parte. A Lei 9.504 diz o se-

tema de lista. Qual é o preço? O preço é.que se deslo- guinte:
ca a disputa eleitoral para dentro do partido; ou seja, a
disputa é na ordem de colocação da lista do partido.
Se a votação for por lista fechada, a disputa vai ser .in-
terna, e ar vai surgir um conflito que também decorre
do processo da individualidade, que é o conflito entre
a nomenclatura do partido e os políticos do partido,
que às vezes não controlam a nomenclatura do parti
do. A nomenclatura é controlada por um conjunto de
personagens que não representa o conjunto dos can
didatos ou dos Parlamentares.

Essa é uma opção que os senhores terão que
fazer. Agora, mantido o voto uninominal, os senhores
vão ficar sempre dependendo dos partidos dos candi
datos e não os candidatos dos partidos. Para fortale
cer, teriam que ser encontrados mecanismos alterna
tivos dessa natureza.

Querem ver uma coisa? É claro, nítido e posto
em jogo o conflito entre a máquina partidária, a no
menclatura partidária e os candidatos decorrentes do
voto nominal. É a velha a discussão no Brasil sobre a
candidatura nata. Os senhores acham que a candida
tura nata é filha do quê? Ela é decorrente do voto uni
nominal, da individualidade dos personagens eleitos,
e da máquina partidária que pretende submeter o in
divíduo ao princípio partidário. Como o cidadão não
depende do partido mas dos seus eleitores, ele esta
belece a sua individualidade e conflita com a máquina
partidária. Ar, o que surge? As várias soluções, que
começaram em mil e novecentos e tanto, em relação

. às candidaturas natas. A experiência da candidatura
nata no Brasil começou em 1974, quando os Parla
mentares eleitos são candidatos natos do partido.

Eu quero advertir os senhores em relação rapi
damente a esse assunto: a lei anterior - e aqui vem o
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uma candidatura. Isso mostra um conflito entre o índi- rico, não às que surgiram pelas circunstâncias -, pc-
víduo que tem voto próprio, que independe do partido, deriam estabelecer técnicas, que certa feita discuti
com a máquina partidária. A candidatura nata é um com o Deputado Haroldo Lima, de frentes ou federa-
produto espúrio dessa situação. Os senhores teriam ção de partidos. Outra fórmula seria a que o Senador
de examinar isso, porque haverá problemas. No mo- Roberto Freire discutiu há muito tempo: a possibilida-
mento em que surgirem, tenho sérias dúvidas sobre a de da participação dos partidos que não atingiram o
constitucionalidade desse texto. coeficiente eleitoral nas sobras. Outra forma de abrir

Coligações partidárias. O Projeto de lei n° um espaço. Hoje V.Exas sabem que, preenchidas as
1.562, do Senado, proíbe as coligações partidárias vagas, as sobras são ocupadas pelos partidos que
proporcionais e mantém as coligações partidárias atjngira~ coeficie'nte el~itoral. P~em pen~r: ,fazer
majoritárias. Em 1987/88, quando se discutiu o pro- uma sé.ne de espe~ulaçoes,exammar a POSSibilidade
blema na Constituinte, as coligações partidárias eram de partIr por essa linha.
absolutamente necessárias porque representavam a Outra situação para a qual chamo a atenção de
saída de um processo de bipartidarísmo imperial de- V.ExJ!s é tormentosa e diz respeito ao financiamento
terminado pelos militares - ARENA e MOS, que abri- de campanhas. O Projeto de lei n° 353, do Senado,
gavam várias tendências. Esgotado o processo mili- estabelece uma dotação orçamentária de R$7 por
tar, começaram a se formar legendas partidárias, cuja eleitor. Desses valores, considerando o eleitorado de
afirmação dependia das coligações. Logo, as coliga- 2000, que é 110 milhões, em números redondos, re-
ções eram rigorosamente bem-vindas. Depois, os sultariam uma dotação orçamentária para financia-
partidos começaram a se consolidar, e, hoje as coIi- mento dos partidos políticos de R$769 milhões. No
gações partidárias são colocadas em dúvida. ano 2002, para um eleitorado de 114 milhões, terfa-

Quero dizer, com toda tranqüilidade, que em mos uma dotação orçamentária da ordem de R$804
matéria eleitoral não temos princípios absolutos, mas milhões. A divisão estabelecida no projeto do Senado
conveniências históricas. Agora se discute a extinção é de 1% para todos os partidos, independentemente
das coligações proporcionais. Por quê? Por uma ra- de qualquer tipo de situação. E então se cria um pro-
zão simples: alguns partidos menores coligam-se blema: se V.Exas aprovarem esse sistema de partici-
com partidos maiores, lançam um só candidato, con- pação de 1%, temos absoluta certeza de que serão
centram os votos do candidato e aproveitam o coefici- criados partidos para recebimento de dotação orça-
ente partidário da coligação para eleger seu candida- mentária, e nada mais. Hoje, criam-se partidos por
to, e, depois, a coligação desaparece porque é uma causa do fundo partidário e para negociar o tempo de
estritamente eleitoral. E temos de lembrar que as coli- eleição. Isso precisa ser colocado na mesa, com e1a-
gações partidárias, nas eleições majoritárias, são ce- reza, para se discutir o problema. Pode haver estrmu-
lebradas para fazer eleição, não para fazer governo. A lo à criação de legendas partidárias somente para se
experiência que temos é a distinção fundamental en- usufruir dos resultados orçamentários, ou V.Exas
tre coligações para dar eleição e coligações para dar acham que não?!
administração. Terminada a eleição, começa-se a dis- Noventa e nove por cento para os partidos com
cussão sobre qual é a coligação que dará administra- representação na proporção das· bancadas. V.Ex!
ção, que não é necessariamente a que deu eleição. têm de prestar atenção na proporção das bancadas
Isso nas eleições majoritárias. Nas proporcionais, é a existentes no Congresso e criarem uma fórmula de
manutenção de determinados partidos que, para ob- cálculo. A questão é saber o seguinte: com isso, está
terem o coeficiente eleitoral, mantém situações dessa se aceitando o quê? Excluir o financiamento que não
forma. o público das campanhas eleitorais? Se é verdade

V.Ex!s têm de resolver se o pluripartidarismo essa situação, quais os mecanismos de impedimento
brasileiro se mantém com essa estruturação, ou não. do financiamento individual de campanhas? E vamos
A forma estabelecida pelo Senado é a extinção pura discutir outra coisa. Participei de eleição, assim como
das coligações. A extinção pura das coligações sacri- V.E>í-s, e sabemos que o financiamento oficial de
ficará uma série de legendas partidárias hoje existen- campanha de partido político, no mais das vezes,
tes, não tenho dúvida disso. Se os senhores querem centraliza-se na eleição majoritária. Os Deputados é
estabelecer um mecanismo de transição para asse- que têm de encontrar financiamentos para suas pró-
gurar maior tempo para que essas pequenas organi- prias campanhas. Não é verdade?! É evidente. Preci-
zações partidárias tenham consistência - estou me samos ser transparentes. Nunca vi, com a minha ex-
referindo às organizações partidárias com perfil histó- periência, partido financiar eleição de Deputado ou
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de Vereador; vi partido financiar eleição de Senador, Como está, esse texto viabiliza o abuso do po-
Presidente, Governador e Prefeito. E o que acontece? der econômico e faz desaparecer do Tribunal Eleitoral
Os Deputados ficam atirados a sair em busca de fi- um problema em relação ao abuso do poder econômi-
nanciamentos, através dos mecanismos que conhe- co e polftico, porque a legislação sobre tal abuso sem-
eemos. A questão é saber se isso impede ou fortalece pre fazia depender de que este tivesse influenciado o
a nomenclatura do partido. resultado da eleição. O que acontecia? Recentemen-

Imaginem que a distribuição se dará pela repre- te, após as eleições gerais, fiz uma análise sobre o re-
sentação partidária. A pergunta é: representação par- sultado de uma eleição em que teria havido abuso
tidária à época da campanha, quando da eleição, da real, mostrando que não havia possibilidade de aque-
abertura da sessão legislativa, da legislatura ou da di- le abuso ter repercutido no resultado da eleição. Com
pIomação dos candidatos? Se quando da diplomação isso, abria-se o espaço para a legitimação do abuso,
dos candidatos, V.Exas estarão impedindo que o Par- desde que não houvesse influência na eleição. A pre-
lamentar, com o deslocamento de um partido para ou- visão da captação de sufrágio derruba essa possibili-
tro, leve consigo a cota que representaria na divisão dade, porque a lei diz o seguinte: "(...) doar, oferecer,
do orçamento. Contudo, admitamos a seguinte hipó- prometer ou entregar ao eleitor, com o fim de ob-
tese. Ao término de uma legislatura, um partido tem ter-lhe o voto (.. .)". Trata-se de obter o voto do eleitor,
apenas um Deputado, devido a uma série de proble- ainda que esse voto não tenha sido relevante para a
mas internos, apesar de ter elegido cem Deputados. eleição do candidato; considera-se a obtenção do
Ele vai ter financiamento de campanha eleitoral com voto.
base nos cem candidatos ou em um candidato que Contudo, há um erro técnico exatamente decor-
não tem mais representação no Congresso? rente do desconhecimento dos e/aboradores da lei.

Lembrem-se de que, no sistema de fidelidade Quando é vedada a captação do voto? Desde o regis-
partidária que V.Exas estão pretendendo lançar, em tro da candidatura até o dia da eleição; ou seja, toda
que se discute a questão da fidelidade, temos várias captação de votos que se tenha realizado desde o
fórmulas que nos levam a uma situação curiosa. O momento da escolha da candidatura na convenção
cálculo considerava a bancada do partido até deter- até o registro não é captação de sufrágio. E o que uma
minado momento antes da eleição; depois, anteci- mente de má-fé faria? Levaria o registro do candidato,
pou-se isso para a instalação da legislatura, inclusive alguém impugnaria esse registro, que só se legitima-
para a formação das Comissões. O que aconteceu? ria depois da eleição. Logo, ele poderia captar sufrá-
Os deslocamentos partidários se deram entre a diplo- gio durante toda a eleição.
mação e a posse. Reduzido o tempo, hoje os desloca- O Tribunal Eleitoral já examinou esse problema,
mentos partidários mais sensíveis, digamos, se dão já discutimos o assunto. Neste caso, deu-se a seguin-
entre a diplomação do eleito e a posse, pois esse tem- te interpretação no Tribunal Eleitoral: quando se diz
po não está abrangido no problema relativo ao côm- "desde o registro da candidatura", não se quer dizer
puto, porque o candidato se desloca do partido para "desde o deferimento do registro", mas "desde o pedi-
outra situação. do do registro". O pedido do registro, pela lei, deve ser

Para encerrar, quero chamar a atenção de feito no dia 5 de julho, antes da eleição, e a data de es-
V.Exas para algumas questões claramente pontuais, colha na convenção, entre 10 e 30 de junho. Entretan-
as quais V.Exas devem examinar. to, ainda terfamos um perfodo entre a escolha do can-

Foi muito ovacionada a lei de iniciativa popular didato e o pedido de registro mínimo de 35 dias em
que criou o art. 41-A, que introduziu a figura da capta- que o candidato poderia captar sufrágio.
ção do SUfrágio para efeito da não-diplomação ou V.Ex!g têm que examinar se querem ou não que
para a cassação de registro ou diploma de candidato. a captação do sufrágio seja algo eficaz. Para tanto,
Para que V. Exas se lembrem, passo a lero texto da lei: V.Exas teriam que mudar essa data, fixando-a a partir

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no da escolha na convenção, que me parece a data mais
art. 26 e seus incisos, constitui captação de consistente, ou, no mínimo, a partir da formulação do
sufrágio, vedada por esta lei, o candidato pedido de registro. Deixar constar "desde o registro
que doar, oferecer, prometer ou entregar ao da candidatura" significa transferir para a Justiça Elei-
eleitor, com fim de obter-lhe o voto, bem ou toral a possibilidade de ter que dar uma interpretação,
vantagem pessoal de qualquer natureza, in- como fizemos, forçada: desde o pedido do registro.
clusive emprego ou função pública, desde o Caso contrário, o que se poderia fazer? Por
registro da candidatura até o fim da eleição. exemplo, eu lançaria o pedido de registro, o Deputado
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Virgílio Guimarães impugnaria a minha candidatura e Para a Justiça Eleitoral, quem são os candidatos
eu prolongaria a decisão, porque poderia candida- filiados, se não for remetida a lista? Os candidatos da
tar-me não obstante estar sendo discutido o meu re- lista anterior. O outro artigo considera dupla filiação a
gistro. Durante toda a eleição eu captaria sufrágio à pessoa que não comunicar em vinte e quatro horas.
vontade, e o registro só seria definido depois da elei- Portanto, o que aconteceu várias vezes? Alguns parti-
ção. Isso é uma maluquice! dos de boa-fé e outros de má-fé mandavam a lista - e

(Intervenção inaudível.) desorganizadamente, porque não há como se exigir
que um partido num Município tenha uma organiza-

o SR. NELSON JOBIM ~ Também se pode.es- ção para tirar da lista alguém que comunicou a desfi/i-
tabelecer ~essa form~, determinando que o substltuí- ação _ dizendo quem é filiado ao partido. Depois, ou-
do contamina o sub~titutO. Mas aí sur~e_um ~roblem~: tro partido também manda uma lista dizendo que
c~~o se casse ~ r~glstro antes da.elelçao, ha a.pOSSI- aquele cidadão é filiado àquele outro partido. O resul-
blhda~e de se indicar outro candidato. Ter-se-Ia que tado é a impugnação por duplo registro. E essa im-
examinar caso a caso. pugnação só se dá, evidentemente, se ele for eleito,

Há outra situação que eu gostaria de que os se- caso contrário isso não interessa, porque é uma for-
nhores examinassem, que diz respeito à dupla filia- ma de se ganhar a eleição pelo "tapete".
~o. Na Justiça EI~itora~ es!á havendo ~ma confus~? Alguns tribunais passaram a entender ser rele-
Im:nsa quanto a dlvergenclas em relaçao à dupla flh- vante a lista do partido, e não a comunicação no dia
açao. subseqüente. Por quê? Porque às vezes o sujeito se

O art. 22 da lei dos Partidos Polfticos estabelece filíou em 1980 ao MOS, depois, resolveu filiar-se ao
que quem se filiar a outro partido deve fazer a comuni- PSDS ou ao PDT e não se lembra mais da existência
cação ao partido e ao juiz da sua respectiva zona elei- dessa filiação antiga no antigo MDS, porque o PMDS
toral para cancelar sua anterior filiação. Se não o fizer herdou os registros de filiação do PMDB, e surge
no dia imediato ao da nova filiação, fica configurada a imensa confusão. É fundamental que V.Exa a resol-
dupla filiação, sendo ambas consideradas nulas. vamo O parágrafo único do art. 22 quer acabar com a

Vamos deixar bem claro a seguinte hipótese: a saída de partido. Ou seja, se o filiado sai, tem de co-
eleição se realiza, perde-se a eleição. O que faz o par- municar com 24 horas de antecedência. BUsca-se cri-
tido político que perde a eleição? Prorroga a disputa ar dificuldade para evitar a troca de partido. Mas ficou
eleitoral na Justiça Eleitoral. Ele chama os seus advo- um buraco no art. 19, que abriu a possibilidade desse
gados e pergunta: "Onde podemos impugnar a candi- registro. E o que vai acontecer? A Justiça Eleitoral de
datura desse cidadão?" O Deputado José Antonio cada Estado decidindo de forma diferente, cada Tribu-
Almeida sabe disso, pois vive na Justiça Eleitoral. O nal Eleitoral, dependendo da composição, decidindo
âmbito da Justiça Eleitoral é um prolongamento, com de um jeito e os Ministros, de outro, porque os dois ar-
tapete, da disputa eleitoral, com ou sem razão. Lá se gumentos são legítimos.
encontram ações de qualquer tipo, porque tudo aquilo Então, quero deixar bem claro a V.Exas o se-
se prolonga na Justiça Eleitoral. guinte: as questões eleitorais não podem ser submeti-

Com relação à dupla filiação, as eleições para das à decisão interpretativa final de juiz. Porque a de-
Prefeito e Vereador foram curiosas. O que aconte- cisão do juiz é depois do jogo jogado, depois da urna
ceu? Havia divergência. Observem que a lei, no art. apurada, depois da eleição definida e da festa canta-
1.9, § 1°, e~tab~lece que o pa~ido polfticotem.que en- da. E, aí, como pode a Justiça Eleitoral cassar o regis-
Vlar, na pnmelra semana. dos mes.es d.e maio e d~- tro de candidatura de um Prefeito que se elegeu com
zembro ~e c~da ano, a~s luízes eleitorais, para.~rq~l- 75% dos votos? E, às vezes, o que acontece? Rece-
vo, ~u~l~caçao e cUn:'pnmento ~os prazos de flhaça? bemos o recurso verificamos que o candidato rece-
partldana, e para efeIto de candidatura a cargos eletl- o o ' .
vos, a relação dos nomes. Portanto, o partido político beu ~5}1o o~ 80}lo dos v0.t0s, mas há uma COI~ for~al
manda a relação dos filiados para a Justiça Eleitoral. na lei que Impede o r~~lstro. E temos de ~e~rá-Io, Jul-
Essa obrigação se dá nos meses de maio e dezem- g~-Io e fa~er no.va elelçao. Nessa nov~ elel~ao, o can~
bro. Diz o § 10 do art. 19 o seguinte: dldato vai candidatar-se de novo e ai o eleitorado vai

lhe dar 95% dos votos. Custa dinheiro para o partido,
custa dinheiro para todos, e o resultado é o mesmo.

Portanto, precisamos que essas regras sejam
absolutamente claras, para que isso não fique na idios
sincrasia interpretativa dos Tribunais. Se tivermos de
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interpretar, interpretaremos, não há problema. Repito, fará chegar ao gabinete de S.Et' os assuntos que
interpretaremos. Agora, como se faz isso? Temos ca- aqui forem tratados.
sos complicados, decisões recentes complicadas, que Quero dizer ao Ministro Nelson Azevedo Jobim
têm gerado problemas. VExas se referiram 'a proble- que, utilizando-se de toda sua experiência, S.Exafez
mas ocorridos nos Estados de Goiás, Espírito Santo, brilhante exposição.
Rio de Janeiro com candidatos que fizeram 75% dos Passo a palavra ao nobre Relator, Deputado
votos e acabaram tendo os diplomas cassados, por cir- José Antonio Almeida.
cunstâncias de disputas interpretativas inclusive. O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA

Portanto, as coisas precisam ficar claras. Ou - Sr. Presidente, neste primeiro momento, quero ape-
seja, a responsabilidade da Justiça Eleitoral é muito nas cumprimentar o Sr. Ministro Nelson Azevedo Jo-
pela conseqüência. E não se pode confundir essa de- bim pela importante contribuição que trouxe à Comis-
cisão com decisão política e transferi-Ia para um Tri- são. Já sabíamos que ia ser assim, pela extraordiná-
bunal não-político, Judiciário e magistrado. ria experiência de S. Et', Parlamentar que foi nesta

Sr. Presidente, Srs. Deputados, perdoem-me Casa sempre dedicado, com interesse e foco nas
essa exposição confusa, problemática, em que mistu- questões eleitorais e partidárias. VExa, Sr. Ministro,
rei experiências legislativa, eleitoral, advocatícia, do também viveu experiência no Poder Executivo, no Mi-
Poder Executivo, de juiz para exatamente tentar de- nistério da Justiça, para onde também resvalam es-
bater essas questões eleitorais. Muito obrigado. (Pal- sas questões. com as demandas vindas da base. E
mas.) vive ~oje experiên.cias n~ Supremo Tribunal Federal.e

O SR. DEPUTADO NEIVA MOREIRA - Sr. Pre- n? Tnbunal Super~or Eleitoral. De modo. ~ue, sem du-
. I I d Vida nenhuma, reune as melhores condlçoes para dar

sldente, peço a pa avra pe a or em. . valiosa contribuição e fazer um trabalho colaborativo
O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhel- com esta Comissão.

ros) - Tem V.Ex" a palavra. Sr. Presidente, vou fazer minhas considerações
O SR. DEPUTADO NEIVA MOREIRA - Sr. Pre- no final. Sei que os nobres Deputados estão ansiosos

sidente, a dissertação do Sr. Ministro Nelson Jobim por terem a oportunidade de trocar algumas idéias
encerra valiosa contribuição sobre o rol dos proble- com o Sr. Ministro. Portanto, Iimitar-me-ei a comentar
mas que devemos nos defrontar daqui para o futuro, o que os membros desta Comissão não abordarem
se quisermos uma lei eleitoral democrática e transpa- durante suas intervenções.

rente. O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
Sr. Presidente, seria muito interessante que ros) - Obrigado, Sr. Relator.

VExa distribuísse aos membros desta Comissão essa Sr. Deputados, vamos passar à lista de inscri-
parte de enumeração de problemas, de dúvidas, de ção. (Pausa.)
questionamentos. Abreviaria muito nosso trabalho, Quero comunicar a esta Comissão que se o Se-
quando tiver~os ~e ana~isar o conjunto desse em~r~- nador Roberto Reqliião entender usar da palavra
nhado de leglslaçao eleitoral para !azermos ~m codl- será para nós grande contribuição.
go qu.e P?ssa rear~ent.e aten?~r as necessidades e Indago ao Sr. Senador Roberto Requião se gos-
tambem as convemenclas polltlcas do País. taria de usar a palavra neste momento?

O SR. NELSON AZEVEDO JOBIM - Nobre De- O SR SENADOR ROBERTO REQUIÃO - Sr.
putado N~i~a Moreir~, tomei a provi?~ncia de faz~r PreSidente,' estou simplesmente aqui como especta-
ISSO por tOpICOS. Farei chegar esses tOplCOS aos gabl- dor de todo esse processo.
ne~es dos membros da_Comi~sáo e do Relator. Quero Temos muita coisa para mudar na legislação
deixar bem claro que sao ~ÓPIC~S em que. se e~tabele- eleitoral. Hoje, a impressão que tenho é a de que, a
cem os problemas, a leglsfaçao e as sltuaçoes que partir do momento em que alguém se registra como
daí emergem. candidato, passa a ser tratado como um contraventor.

O SR. DEPUTADO NEIVA MOREIRA- Sr. Pre- fundamentalmente em funçãodea legislação ser mu-
sidente, muito obrigado. ito pouca definidora dos tipos delituosos. Uma legisla-

o SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- ção indefinida deixa ao sabor do Juiz a possibilidade
ros) - Quero dizer ao nobre Deputado Neiva Moreira de flexibilizar para um lado ou para o outro o julga-
que a nossa Comissão tem se empenhado nesse mento. Esses pr?ble~as se magnific~m, pr!~cipal-

sentido e, sem dúvida nenhuma, esta Presidência mente quando ha atrito entre um partido polltlco ou
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um candidato ao Governo e a Justiça Eleitoral. ~ o O Senado tem discutido muito esses assuntos.
caso do Estado do Paraná. Por exemplo: este ano o Estamos trabalhando com o TSE e com a Câmara Fe-
PMDB do nosso Estado teve suspensas suas inser- deral também. Tenho mantido contatos com o Depu-
ções no rádio e na televisão, no primeiro e no segun- tado João Almeida sobre a questão da votação eletrô-
do semestre, por motivo absolutamente injustificado. nica. A propósito, apresentei projeto de lei propondo a

comprovação do voto através da sua impressão, idéia
Outros problemas comuns são as infrações elei- hoje seguida por diversos Estados americanos. O Mi-

torais de propaganda indevida. Quando alguém dá nistro Jobim não concorda comigo. Mas o problema é
uma entrevista numa rádio, o radialista pergunta se é r.esolvermos a discordância por aquilo que der melhor
candidato; se a pessoa disser que não é, está saindo qualidade e credibilidade ao processo eleitoral. Pes-
do jogo; se disser que é, surge a famosa multa de 20 soalmente sustei a votação desse projeto, pedindo
mil UFIR, uma multa inflexível. Por menos ouvintes sua volta à Comissão de Constituição e Justiça, para
que a rádio tenha ou mais insignificante que ela seja. que pudéssemos discuti-lo em profundidade. Estou
É um absurdo total. No caso do Estado do Paraná, convencido da procedência projeto. A objeção do Mi-
com determinada composição do Tribunal Regional nistro Jobim é a seguinte: S.Exa diz que, em determina-
Eleitoral, todas essas multas caíram. das circunstâncias, um cidadão poderia fazer um ata-

No meu caso pessoal, tive, em conseqüência de que destrutivo à uma. Ou seja, digita o voto, o voto apa-
entrevistas que dei a rádios, 136 denúncias. Umas rece impresso no visor e ele diz o voto que eu digitou
120 foram arquivadas liminarmente, em função de de- não é o que está impresso. Como o voto é secreto, nin-
terminada composição do Tribunal Regional Eleitoral. guém poderia conferir se ele está de fato fazendo uma
E as denúncias eram muitos engenhosas: não se tra- afirmação correta ou se pretende apenas tumuRuar o
tava mais de dizer que eu era candidato, mas consi- sistema.

derar a crítica ao Governo do Estado como o início de Ocorre, no entanto, que o atual processo eleito-
campanha eleitoral. Como a propaganda se divide em ral permite essa mesma prática. Eu posso digitar o
duas partes, a tese era a seguinte: primeiro, desquali- voto e dizer ao Presidente da Mesa que o que apare-
fica-se o adversário; depois, faz-se a divulgação das ceu na tela não foi o que eu digitei. E como o Presi-
próprias propostas. Quando o Tribunal mudou a com- dente da Mesa não pode conferir, temos ai idêntico
posição e passou a aceitar essa tese da propaganda impasse. Mas estamos discutindo o assunto, e acor-
negativa, as denúncias deixaram de subir para o Tri- damos, no Senado, com a participação do Ministro,
bunal Superior Eleitoral, porque o TSE só examina di- que tentaríamos, nessa primeira eleição, introduzir al-
vergências jurisprudencial e infração constitucional. gumas modificações que talvez não fossem as defini-
a Sr. Ministro Costa Leite, em determinado momento, tivas - aquilo que nós no Senado, por unanimidade,
ultrapassou esses limites, dado o absurdo da medida. estamos desejando, que é a impressão do voto, e
Mas o Tribunal acabou consagrando o entendimento uma série de outras medidas que tornariam a eleição
de que não se examinava a matéria de prova prova- mais clara.

velmente porque o número de agravos que subiriam A crítica básica é que não podemos fazer com
seria fantástico. Pessoalmente, tenho oito condena- que o eleitor se adapte à máquina; temos de fazer a
ções, porque critiquei o Governo do Estado, sem falar máquina se adaptar ao elettor. E o eleitor médio brasi-
em candidatura Elas se esgotaram no Tribunal do Pa- leiro não é especialista em informática. O voto garan-
raná, que tinha um conflito comigo em razão de uma te a soberania do povo. Mas se o eleitor não tem confi-
negativa de conceder aumento salarial aos juízes. ança de que o voto que digitou foi o voto que a máqui-
Ora, quem abriu essa possibilidade? Fomos nós, ao na contabilizou; se ele não pode proceder a uma audi-
estabelecer um texto legal extraordinariamente pouco toria posterior desse voto - auditoria que está previs-
definido, não fechando os tipos delituosos. ta na legislação eleitoral, pois aconferência, a segun-

Apreciei muito o Ministro Jobim ter deixado claro da apuração, pode ser solicitada ao juiz, o que a má-
que se não fecharmos, no tipo delituoso, exatamente quina praticamente impede - não temos um voto con-
o que queremos dizer, isso vai dar azo a uma série de fjável para o eleitor, mas apenas um voto confiável
interpretações de jurzes singulares e de Tribunais, para o grupo de técnicos do Tribunal e dos partidos
cada uma diferente da outra. E, às vezes, como no que jamais terão uma assessoria técnica para fazer
caso do Paraná, no mesmo Tribunal, bastando que uma auditoria consistente em 350 mil máquinas de
em determinado momento sua composição seja votar. Mas penso que estamos em bom caminho. As
modificada. Comissões da Câmara dos Deputados e do Senado e
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O TSE estão solicitando, em conjunto, uma auditoria à Esse dispositivo que permite esse tipo de avalia-
Unicamp. Queremos fazer isso juntos para não dis- ção e tantos outros que criminalizam a participação
persar esforços. do candidato no processo eleitoral devem ser varridos

Por outro lado, providências urgem quanto à le- do processo.
gislação eleitoral. Há uma proposta de minha autoria, Essas medidas já 'foram aprovadas pelo Senado
aprovada por unanimidade no Senado, que resolve, e têm como Relator, na Câmara dos Deputados, o
de certa forma, o problema da fidelidade partidária à Deputado Osmar Serraglio, do Paraná - a descrimi-
moda do nosso velho Guerreiro Ramos, na sua famo- nação do processo eleitoral e a criação das duas lis-
sa obra "Redução Sociológica". Não se muda um sis- tas de votação. Isso seria o fundamental para o curto
tema abruptamente, porque a confusão é muito gran- prazo.
de e jamais teremos resultado satisfatório. O Senado A outra panacéia com que se acena, aprovada
está propondo listas duplas. Uma lista fechada, hie- por unanimidade no Senado - se pudesse fazer uma
rarquizada pela convenção partidária, e outra, que recomendação a V.Ex'ls seria no sentido de revogá-Ia
elegeria 50% dos candidatos, aberta, eleita também -, é essa bobagem monumental do financiamento pú-
pela convenção partidária. Os votos seriam contabili- blico de campanha, na forma em que foi proposto.
zados, para fim de eleição e de totalização de coefici- O SR. DEPUTADO BONIFÁCIO DE ANDRADA
ente eleitoral, na lista fechada. Isso impediria que - Senador, como são as duas listas?
candidatos fizessem uma campanha paralelamente à O SR. SENADOR ROBERTO REQUIÃO - Uma
do partido, porq~e.a v~ga que eles pretendem vai de- lista é hierarquizada pelo partido, na convenção, fe-
pender da conslstencla do voto na legenda. chada. Vota-se no partido e elege pela ordem. E a se-

Ao mesmo tempo, rejeitamos, na discussão des- gunda, uma lista aberta, da qual os candidatos parti-
sa proposta, o voto distrital, que consagraria, de uma cipam pela ordem da sua própria votação.
vez por todas, a meu ver, o sistema cubano, transfor- O SR. DEPUTADO VIRGíLIO GUIMARÃES - O
mando as Assembléias e o Congresso Nacional em eleitor dá dois votos?
uma e~p~cie de co~venção n~~ional de ~residentes de O SR. SENADOR ROBERTO REQUIÃO - Dois
assoclaçoes de bairro, despolltlzando e tirando a cono- votos
tação ideológica do processo. Teríamos só os Deputa- . -
dos de resultados, que se comprometeriam com a ob- O SR. ~EPUTADO. VIR~íLlO GUIMARAES -
tenção de alguns benefícios para sua comunidade e Pod~ ser em lista de partidos diferente ou do mesmo

d " I d I d t- . partido?elxanam comp etamente e a o as ques oes naclo- _
nais. Privatização do setor energia elétrica, o que se O SR. SENADOR ROBERTO REQUIAO - Do
faz com a PETROBRAS, como Banco do Brasil, a polí- mesmo partido.
tica do Banco Central, tudo isso passaria a ser negoci- O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
ado com uma verba orçamentária para uma creche ou ros) - Senhores, é um prazer muito grande para esta
para a construção de uma escola técnica. Não seria Comissão ouvir a experiência do Senador Roberto
bom para o País a despolitização. Requião. Entretanto, não vamos permitir apartes, por-

O fundamental no entanto é resolvermos de que prolongaria demais a exposição. Temos uma lista
uma vez por todas, ~m uma ou d~as etapas, a ques- enorme de ins.critos para p~rtici~a! desse debate e
tão da votação eletrônica. Ou temos a comprovação devemos seguir a ordem de Inscnçao.
ou temos um sistema que nos dê mais segurança, e Volto a palavra Ao Senador Roberto Requião.
deixamos uma fórmula definitiva, não para esta, mas O SR. SENADOR ROBERTO REQUIÃO - Con-
para a outra eleição. E a discriminação da atividade c1uindo, o fundamental é examinarmos, também com
do parlamentar. É realmente terrível que, em determi- cuidado, essa história do financiamento público de
nado momento, uma crítica feita ao Governo do Esta- campanha. Se o financiamento público fosse uma es-
do possa ser contabilizada como propaganda eleito- pécie de INSS eleitoral, garantindo para cada candi-
ral e implique multa, que se transforma em uma multa dato uma enfermaria política, ou seja, o mínimo para
irrevogável, porque o T5E, que fica mais longe das que ele disputasse, seria razoável.
questões provincianas, não examina a fundo o pro- Mas, quando elaboramos uma lei que vai de en-
cesso, simplesmente porque não o caso não configu- contro aos costumes, o resultado é terrível! É como a
ra divergência jurisprudência de Tribunais ou tema de famosa Lei Seca nos Estados Unidos, proibindo o
natureza constitucional. consumo da bebida, que criou as máfias, e a Lei Seca
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na Rússia, que criou as organizações criminosas que Quanto à urna eletrônica, existe uma solução
sobreviveram ao fim da própria lei. que já constou do texto legal, da Lei n° 9.100, que re·

Como está posta a questão, um Vereador, em guiou a eleição municipal de 1996, quando se utilizou
São Paulo teria, vamos dizer dois mil reais para fazer pela primeira vez a urna.eletrônica nos Municípios
a sua campanha. É algo absoluta e rigorosamente in· com mais de 100 mil eleitores. Essa regra está no art.
suficiente para uma campanha eleitoral em São Pau- 18 da Lei nO 9.100, § 7°, que diz: "A máquina de votar"
lo. Esgotado o recurso público de dois mil reais, se a - o termo não era urna eletrônica, era máquina de vo-
mulher dele colocar uma faixa na frente de casa di· tar - "imprimirá cada voto, assegurado o sigilo e a
zendo: "Vote no Chico Fonseca para Vereador de São possibilidade de conferência posterior para efeito de .
Paulo", ela estará colocando o Vereador sob o crivo recontagem." Ou seja, não é preciso haver, por parte
da legislação e do juiz por crime de propaganda irre- do eleitor, a verificação se aquilo que ele está colo-
guiar. Isso é uma coisa absolutamente doida. E, por cando lá corresponde ao que está impresso, até por-
outro lado, aumentaria a força dos órgãos de comuni- que ele não toma conhecimento; mas a recontagem é
cação, porque um jornal nacional promove ou liquida possível naqueles casos em que houver - e a lei atual
um Deputado, um candidato a Deputado, a Governa- estabelece quais são os casos, e a lei anterior já esta·
dor ou a Presidente, sem que isso se configure propa- beleeia, - a chamada recontagem obrigatória - art. 88
ganda eleitoral. da lei. E aquela questão dos totais destoantes, e coisa

Então, ao tempo em que estaríamos tirando a semelhante, que faz com que haja a possibilidade de
possibilidade da iniciativa pessoal na arrecadação de recontagem.
recursos à engenhosidade na campanha, nós esta- Essa recontagem hoje só é possível com o sis-
ríamos magnificando a influência da mídia organiza- tema tradicional, onde a votação for tradicional. No
da, do monopólio da comunicação. Mas isso passou momento em que se universaliza a urna eletrônica,
no Senado como essas legislações de pânico, muito não há mais essa possibilidade. Então, se votarmos
mais, me perdoem os Senadores, pelo desejo de fa- isto na norma, haveria a possibilidade de se ter eteti-
zer uma demagogia para a opinião pública, do que de vamente a impressão.
raciocinar com profundidade sobre as conseqüências O que acontecia em 19961 Acontecia o seguin-
de um financiamento insuficiente e absurdo. te: a pessoa digitava o voto e havia uma urna de plás-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- tico acoplada à urna eletrônica onde se recebia a im-
ros) - Agradecemos a participação de V.Exa, como pressão dos votos. Os votos ficavam lá registados, e
sempre produtiva, em nossa reunião. aí era posslvel, perfeitamente, naqueles casos em

Tendo em vista o adiantado da hora e a enorme que a lei permitia a recontagem, se fazer a reconta-
lista de inscrição, peço que as interpelações sejam fe- gemo Acho que isso resolveria essa questão da segu-
itas em bloco, para que possamos agilizar o nosso tra- rança, sem prejuízo das demais colocações. Acho
balho e ganhar tempo. Estão inscritos para falar no muito adequada a perícia que o Ministro está sugerin-
primeiro bloco os Deputados José Antonio Almeida, do juntamente com o Senado.
Mauro Benevides e Geraldo Magela. Com relação à reforma eleitoral, saúdo a posi-

Portanto, passo a palavra ao Deputado José ção do Ministro. Para mim, todos os sistemas que es-
Antonio Almeida. tão sendo propostos, inclusive o do Senador Roberto

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Requião, o de listas fechada e aberta, não são uma
Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Senador Roberto Re- solução melhor do que o sistema proporcional. O sis-
quião, eminente Ministro Nelson Jobim. V.Exa, como já tema proporcional permite a participação das minori-
foi d~o nesta Casa, sempre transm~e luz quando traz in- as, na sua própria gênese. Ele surgiu para permitir
formações para as Comissões da Casa, e não poderia que a maioria representasse a maioria, mas não re-
ser diferente neste momento. V.Ex" aliou a experiência presentasse o todo.
parlamentar, a experiência de advogado, de Ministro da Portanto, a maioria representa a maioria, não o
Justiça e de Juiz que está vivendo agora e trouxe infor- todo. Existem votos que são da minoria e que devem
mações concretas e preciosas para o nosso debate. ter representação proporcional à própria minoria.

Vou abordar de maneira objetiva - até como ad- Então, acho que esse sistema proporcional ainda
vogado costumo cumprir os prazos e vou cumprir este é melhor, com todas as distorções que existem. Como
de três minutos -, em primeiro lugar, a questão da o Ministro abordou muito bem, temos um sistema que
urna eletrônica e, depois, a questão da reforma eleito- privilegia indivíduos e não partidos. Mas, com todas
ral propriamente dita. essas distorções, parece-me que ele é preferível.
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Eu apenas adotaria um aperfeiçoamento do sis- teza, e trazia luz a este debate extremamente impor-
tema proporcional, no sentido - e o Ministro até falou tante para o Congresso Nacional.
nisso - de não se excluir das sobras aqueles que não No que diz respeito às urnas eletrônicas, as al-
atingirem o quociente eleitoral. Isso é uma distorção terações sugeridas em relação à escolha de dois Se-
do próprio sistema proporcional. Porque, na realida- nadores, pergunto: as modificações dessa sistemáti-
de, pelo objetivo de dar participação às minorias, ha- ca vão depender de diploma legal ou podem ser feitas
veria, com a participação daqueles que não atingiram pelo TSE, utilizando o poder normativo atribuído
o quociente eleitoral, a possibilidade de participarem àquela Corte? Se for através de lei, estamos diante
no momento de definição das sobras. Isso seria um de um prazo inexorável para aprovação dessa maté-
aperfeiçoamento do sistema proporcional. ria, o espaço de um ano. Essas alterações emanari-

a financiamento público tem vantagens e des- am do poder normativo do TSE, ou teria que ser atra-
vantagens, como tudo que se fizer aqui, mas não se vés do diploma legal?
pode desconhecer que a situação do financiamento a tema coligações partidárias, também aborda-
como está hoje é também de discussão. O artigo no do pelo Deputado José Antonio Almeida na última re-
jornal Folha de S.Paulo de hoje, do sociólogo Emir união nesta Comissão, foi exatamente aquele que
Sader, com o titulo "Corrupção Nova e Velha", fala da despertou um debate mais acirrado, com a brilhante
corrupção nova a partir do financiamento eleitoral d~ participação do L1der do PCd08, Deputado Haroldo
interesses que estariam de acordo com a lei, mas pn- Lima. .

vilegiando no governo interesses' privados. Naquela ocasião mesmo superficialmente in-
Quanto às coligações proporcionais e majoritá- dagamos a S.Exa e aos'Parlamentares presentes ~e a

rias, não me parece que tenhamos que acabar com alternativa da Federação dos Partidos, emanação do
uma e manter outras. Ou se aca.ba com as duas, o.u ~e Direito uruguaio, não garantiria a preservação dos pe-
mantém as duas. Porque ~s~lm c?mo há ~oahz?o quenos partidos.
para g~v:rnar - embora o MI~lstro diga que nao, e~I~- No que diz respeito ao financiamento público de
te coahzao par~ governar, ~xlstem governos qu~ ~IVI- campanha, o Tribunal Superior Eleitoral, no caso de
dem suas !u~çoes em razao daqueles que partlcl~~- prevalecer esse diploma legal, já estaria se preparan-
ram da elelç~o e tamb~m ate~de aos que nao partlcl- do para instrumentalizar as Corregedorias Regionais
param -, eXiste tambem a figura dos bl~cos.pa~la- nos TRE para uma fiscalização na aplicação desses
mentares,. que :emos ~a Casa, que perm!t~perfelta- recursos, a fim de que os candidatos não demandas-
mente a s~uaçao rel~clonada com a posslbl.h~ade de sem novamente aquelas fontes tradicionais que ti-
manutençao de 'partidos q~e te_nham p~slçoes co- nham sua base na iniciativa privada?
muns, com relaçao a uma sltuaçao antenor. S-· . d _

_ ., . ao essas as tres In agaçoes.
Entao, o que quero dizer e que se poderia che- .

gar a uma alternativa - até apresentei projeto de lei O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhel-
nesse sentido -, a"ernativa que está na Lei n° 9.100, ros) - Com a palavra o Deputado Geraldo Magela.
art. 6°, que só admitia as coligações se estas fossem O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr.
ao mesmo tempo celebradas para eleições majoritári- Ministro Nelson Jobim, quero reiterar a saudação à
as e proporcionais; ou seja, haveria a possibilidade presença de V.Exa bem como reconhecer as contribu-
de, com isso, reduzir uma coligação proporcional, a ições que tem trazido a esta Comissão.
chamada coligação sem cabeça, que a lei hoje permi- Gostaria de fazer uma observação muito rápida
te e que é realmente uma distorção. e uma pergunta apenas, já que quanto a muitas as

Eram estas as considerações que queria fazer. questões V.Exa já respondeu.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- Fui um dos maiores entusiastas da urna eletrô-

ros) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro Se- nica. Como Presidente da Câmara Legislativa do Dis-
nevides. trito Federal, quando se começou a debater este as-

O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES - Sr. sunto, de fato, apoiei todas as iniciativas que o TSE
Ministro Nelson Jobim, praticamente irei enfocar fazia naquele momento para a instalação das urnas
aqueles itens que, constando da exposição de V.Exa, eletrônicas. Confesso a V.Exa que hoje sou um dos
foram abordados sob outra ótica pelo Deputado José que tem mais dúvida sobre a segurança da urna ele-
Antonio Almeida. Aliás, S.Exa., representante do Ma- trônica. Parece-me, pelas eleições em que essa urna
ranhão, ainda nesse impacto dos chamados apa- foi usada, que é possível perceber que diminuiu sen-
gões, disse que V.Exa chegava, e o fez com muita jus- sivelmente a possibilidade da fraude; mas temos ain-
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da muitas dúvidas sobre a segurança. Há um estudo mas o lançamento da parcela. É o que queremos dis·
sendo feito por uma associação dos funcionários das cutir para estabelecer.
Assembléias Legislativas, e o pessoal da área de in- Deputado Geraldo Magela, a dúvida está exata-
formática tem muitas críticas quanto à segurança da mente nisso. Tivemos apenas seis casos, nas elei-
urna eletrônica. Como o Ministro está pedindo audito- ções municipais, de problemas em relação à urna,
ria à Unicamp, sugiro a V.Ex! que também ouça outros porque ela tem um problema. O resultado da urna ele-
técnicos, especialmente da referida associação, que trônica tem um problema psicológico que induz ao
considero da maior importância, pO,is podem nos aju- conflito. Quando Unhamos apuração tradicional, o
dar e ao TSE nessa reflexão. gato subia para o telhado, começava apurar, ia che-

Ministro Nelson Jobim, V.Exa, enquanto Parla- gando e fazíamos o discurso da vitória e o da derrota;
mentar, foi Relator da reforma constitucional, na qual o Virgílio já se preparava para a derrota e o outro, para
se debateu a instituição do voto facultativo no Brasil. a vitória. Alguns já davam a derrota antes e todo mun-
Sou defensor do voto facultativo. Apresentei uma do abandonava a apuração, ia para a praia - isso em
emenda constitucional e estou convencido de que, 1982. A urna é morte súbita! Apurou, e em cinco mi-
por emenda constitucional, não teremos o instituto do nutos se tem o resultado. E aí vem a reação, como
voto facultativo, pelo menos nos próximos anos. Estou aconteceu principalmente no Pará, onde havia pre-
propondo a realização de um plebiscito para a deci- tensões de eleitorais de resultado positivo: houve in-
são soberana da população sobre este tema. Gosta- vasã? de urna, quebraram urna. Temos de conviver
ria de ouvir a opinião de V.Exa sobre o assunto. com ISSO.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- Pessoalm~nt~, na a~álise que fiz, tenho se~u-
ros) - Concedo a palavra ao Sr. Ministro Nelson Jobim. rança em relaçao a questao da ONU. Quero tambem

. a visualização que almeja o Deputado Geraldo Mage-
O SR. ~ELSO!" JOBIM - Sr. PreSidente, agra- la. As coisas têm de ser ditas. Daí por que estou pe-

deço as conslderaçoes dos Srs. Deputados. dindo ao TSE que nos visite para entender in loco
Passarei ao exame do problema. como funciona o esquema e, a partir daí, estabelecer
Deputado José Antonio Almeida, a questão da mecanismos suplementares de segurança, decorren-

fórmula de 1996 não resolve o problema do Senador tes dessa auditoria que faríamos.
Requião, porque era para conferir só o resultado. O O Deputado José Antônio pergunta sobre o sis-
Senador Requião desconfia que poderia digitar 135 e tema proporcional. Há uma confusão quando se fala
ser contabilizado 140 ou não sei o quê. Então, não re- no sistema distrital misto e no proporcional. O sistema
solve, porque era só para conferir o resultado. distrital misto é proporcional - é o sistema alemão.

O problema da urna é mais ou menos o que Nel~ o ~úmero de va~as conquistadas leva em conta
aconteceu com todos nós - e o Deputado Geraldo o primeiro voto do eleitor.
Magela, ex-bancário, sabe muito bem disso. Quando A fórmula a que se referiu o Senador Requião é
se introduziram as máquinas de somar (salvo as ban- de transição mista. Esta além de manter o voto de Iis-
cárias, havia até aquelas máquinas Olivetti que se pu- ta, também mantém o voto nominal e divide as vagas.
xava) , o que acontecia? Somava-se tudo, lança- Só não as divide em distritos eleitorais.
vam-se as parcelas somadas, depois arrancava-se o Temos o sistema distrital representado pelos
pedaço de papel, conferiam-se as parcelas. Não se Estados. Os Estados são o distrito eleitoral brasileiro.
colocava em dúvida o resultado da soma; conferia-se Tanto é verdade que os partidos nacionais, na maioria
o lançamento das parcelas. Quando esse tipo de má- das vezes, são confederações de partidos regionais.
quina de digitar foi substituída pelas digitais, não se ti- Os grandes partidos nacionais têm idiossincrasias 10-
nha mais a memória das parcelas, só o resultado fi- cais que influenciam na decisão nacional. Por quê?
nal, porque era a contabilização direta sem a conser- Porque no local eleitoral não há voto nacional, mas re-
vação das parcelas. O que fazramos? Somávamos . gional. Temos de discutir muito o assunto. Esse negó-
duas, três vezes para conferir o resultado. O problema cio de fazer reforma eleitoral a partir da academia não
é discutirmos mecanismos de transparência em rela- dá certo. Devemos partir da realidade concreta de
ção a isso. A dúvida apresentada pelo Senador Re- VEx!s por uma razão simples: ninguém vai votar um
quião é de que poderia haver uma alteração do pro- sistema eleitoral que represente suicídio para si mes-
grama individual na urna em que a digitação 135 des- mo. Se não tivermos clara a regra de que ninguém ou
se 153, por exemplo. Esse é o problema que a urna de partido algum vai aceitar alteração que importe na
1996 não resolve, porque não era a contabilização, sua destruição, temos de ter presente a necessidade
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de uma grande composição e um enorme entendi- O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
mento por meio da lucidez do Congresso Nacional. ros) - Pois não, Sr. Ministro. Com a palavra o Deputa-
Este deve produzir alterações progressivas dentro de do Haroldo Lima.
u~ pro~esso de ~tualização que lhe c~ndu:a à con- O SR. DEPUTADO VIRGíLIO GUIMARÃES _
slstencla dos partidos. Proponho as collgaçoes. Sr. Presidente, VExa pode anunciar qual é o meu blo-

Já discuti o assunto há alguns anos com o De- co, por favor?
p~tado Harold~ ~ima. A fre~te partidária.é.u!" meca- O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
~Ism? de translçao de u~ sistema de prOlblç~~ ~e co- ros) _ É o dos Deputados Custódio Mattos e José
Irgaçao. Sabemos perfeitamente que a prolbrçao de Dirceu
coligação não interessa, por exemplo, ao PCdoB. .

S V E • t d PCd B Com a palavra o Deputado Haroldo lima.e . x-s compararem os vo os o o com .
os resultados eleitorais vão identificar que parte de . O SR. DEPUTADO HAR?~DO LIMA - Sr.. Pre~
suas vagas são conquistadas por meio das coliga- sldente, Srs..~eputados, ~r. MJmstr~ Nelson JobIm, e
ções. Em 1987, o Partido dos Trabalhadores não que- sempre PO~lt'VO e .pro~eltoso OUVI-lo. ~ ~eputado
ria a extinção de coligações. Hoje, o discurso é dife- José AntoniO A!~.elda Já formulou ao Mlnrst~o um~
rente. A consolidação do partido é outra. Não há prin- pergunt~: V.Ex Ja ~ respo~deu. Mostro~-nos Inclusl-
cfpios absolutos em questão eleitoral, mas conve- v~ s~a vlsao a respeito de dIversas questoes que con-
niências em termos do procedimento e da situação tnbulram para o debate ora em curso.
política que se tem no momento. Na minha opinião são muito positivas as opi-

Vou responder ao questionamento do Deputado niões de V.Exa~ e~ especi~1 ~ ~ue acabou de expor.
Geraldo Magela sobre o voto facultativo. Não discuto Segundo VEx , nao há pnnclplos absolutos em ter-
o voto facultativo ou b voto obrigatório a partir de crité- ~os de reação eleitoral, mas conveniências e neces-
rios que não os históricos. Não tenho preconceitos sldades.
históricos em relação a voto facultativo ou obrigatório. Estou de pleno acordo com o que disse VExa A
Alguns dirão que a instituição do voto facultativo viabi- sua opinião remete-nos a questões concretas que de-
lizaria o acesso do eleitor à massa dos militantes e vem ser analisadas não à luz de supostos princípios
não à do grande público que não quer votar, vota por absolutos, verdades estabelecidas, mas particular-
obrigação. Devemos examinar se queremos a partici- mente à luz do ângulo histórico com o qual começou a
pação obrigatória de toda a população. Hoje o fndice expor suas idéias. Falou V.Exada trajetória histórica
de abstenção é muito baixo, da ordem 9%, sem levar- que estamos seguindo no Brasil. Estamos construin-
mos em conta os não computados por falta de comu- do uma Nação nova a partir de diversas situações an-
nicação, de morte, por exemplo. Continuo teorica- teriores que criaram rafzes e debilidades. Estas preci-
mente favorável ao voto facultativo. Sou contrário à sam ser superadas no curso do processo, sem haver
sua instituição agora. VExa vai cobrar num plebiscito resistências ou receios de enfrentar os problemas e
a opção pelo voto facultativo no sistema obrigatório. de mudá-los, mas também sem haver a pretensão de
Ou seja, o cidadão vai ser obrigado a votar no plebis- truncá-los e de assim pretensamente caminharmos
cito que lhe vai perguntar se ele está dispensado de para soluções artificiais.
votar. Veja que é uma situação curiosa. Nesse sentido pareceu-me importante a apreci-

O Deputado Mauro Benevides perguntou-me so- ação que fez sobre a excludência artificial de partidos
bre o financiamento público de campanha. O Tribunal políticos. Esta decorreria da adaptação ou da absor-
Superior Eleitoral tem condições de estabelecer os ção de alguns supostos princlpios. Segundo VExa,
mecanismos de distribuição. O mecanismo terá de ser Ministro, o sistema distrital é, por sua natureza, exclu-
autofiscalizado por intermédio dos partidos políticos. É dente. Ponderou VExa - fazendo uma formulação mu-
necessário haver prestação de contas. Temos infra-es- ito própria, mas que tem parentesco com uma interes-
trutura para prestá-Ia. Com a fiscalização poderemos sante feita por Tancredo Neves - que fizéssemos uma
saber o destino da quantia distribulda para tal partido. espécie de congresso eleito pelo voto distrital. E su-
O partido deverá dizeronde investiu o dinheiro. A ques- geriu ainda uma associação nacional de presidentes
tão, contudo, não é essa. Temos de saber se vão conti- de associações de bairros, ou coisa semelhante.
nuar existindo os acessos a mecanismos externos de Tancredo Neves, ainda falando sobre isso, disse
financiamento público de campanha. que irfamos ter uma porção de coletores, chefes de

Creio ter respondido os questionamentos dos cartórios e vigários eleitos para o Congresso Nacio-
Srs. Parlamentares. nal. Isso diminuiria o significado poUtico, a visão de
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conjunto dos problemas nacionais que o Congresso
Nacional precisa efetivamente ter.

Gostaria de ouvir a opinião de V.Exa sobre a
cláusula de barreira, ou cláusula de desempenho, ou
seja qual o nome que se use para isso. Fizemos tam
bém uma adaptação com ela e assumimos a cláusu
la de barreira de 5%. Fiz um estudo sobre o assunto
e constatei que diversos pafses do mundo já obser
vam a cláusula de barreira, mas de tipos diferencia
dos: na Alemanha, 5%; no México, 2%; na Bolfvia,
3%; na Itália, 4%.

O SR. NELSON JOBIM - Quando houve a reu
nificação alemã, a Suprema Corte daquele pafs esta
beleceu que para os partidos originários da Alema
nha Oriental as cláusulas de barreira tinham de ser
mais baixas - isso para sua consolidação.

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - É, exa
tamente, uma certa transição. Como vê V. Ex! o fato de
termos no Brasil uma cláusula de barreira de transi
ção inferior a 5%, a maior existente no mundo? Nós,
que não Unhamos cláusula de barreira, já começa
mos por cima. Por que não 2%, 3%? Tenho projeto de
lei estabelecendo cláusula de barreira de 2%, a des
peito de achar que ela seria discuHvel. O próprio quo
ciente eleitoral já seria uma cláusula de barreira sufi
cientemente onerosa para os partidos menores.

Vejo que o financiamento público cria, além do
que expôs V.Exa, um outro problema quase político
perante o povo brasileiro. Este trabalha com a idéia
simplista - às vezes equivocada - de que estão que
rendo levar dinheiro do contribuinte ou do Governo.
Os brasileiros não vêem o financiamento público das
campanhas eleitorais como a arma de que a demo
cracia dispõe para se prevenir dos financiamentos pri
vados das campanhas eleitorais. O financiamento pú
blico seria uma maneira de retirar as eleições do ne
gócio privado. Estas então pas~riama ser um negó
cio público. Para isso, é precisó' haver salvaguardas,
para que o próprio povo entenda que não é uma ne
gociata a mais que se está pretendendo fazer.

Como V.Exa examinaria a hipótese de determi
nado partido receber um financiamento à luz do nú
mero de votos ou de Deputados eleitos nas eleições
passadas? Vamos supor que a data fosse a da elei
ção passada e não a do período pré-eleitoral. Um par
tido que elegeu cem Deputados nas eleições, passa
das receberia uma quota correspondente a esse nú
mero. Vamos supor que esse partido vá às eleições e
só eleja cinqüenta Deputados. Não seria o caso de o
partido devolver o financiamento correspondente aos
cinqüenta que ele não elegeu? Outro exemplo: um
partido recebe um financiamento em decorrência dos

cinqüenta Deputados que tinha, ou, no caso do
PCdoB, em decorrência dos dez Deputados que ele
geu na eleição passada, vamos supor que eleja agora
vinte Deputados, não seria ocaso de receber uma
compensação pelos dez a mais que elegeu, sem que
tenha tido financiamento?

Sr. Ministro, nesse estudo que fiz do projeto de
lei em curso, introduzi um artigo que prevê isso. Ima
gino ter retirado essa cláusula de alguma experiência
internacional. Lamentavelmente não estou conse
guindo lembrar qual era, mas acho que já existem ex
periências internacionais nesse sentido.

Está em curso a criação de frentes de partidos,
inclusive levando em conta outras opiniões. Na época
da elaboração dessa proposta, incorporei algumas
sugestões do nobre Ministro. Apresentamos uma pro
posta de projeto de lei que está em tramitação nesta
Comissão, assinada não apenas por mim, mas tam
bém pelos Deputados Bonifácio de Andrada, José
Genoíno, Miro Teixeira, Luiza Erundina, Valdemar
Costa Neto, Aldo Rebelo e Zaire Rezende. Refiro-me
à proposta da formação de frentes de partidos.

.0 SR. NELSON JOBIM - Qual era o número do
PL?

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - É o PL
n° 1.203.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei
ros) - Deputado Custódio Mattos, tem V.Exa a palavra
por três minutos.

O 5R. DEPUTADO CUSTÓDIO MArros 
Cumprimento o Ministro pelo brilho da exposição.
Fico perplexo - deve haver alguma coisa errada no
meu modo de pensar - ao ver a leniência com que o
Parlamento e as lideranças nacionais vêem a reforma
política. Abstraídos os grandes problemas conjuntu
rais, não vejo nada tão impeditivo ao desenvolvimento
do Brasil como Nação do qUe nosso anacrônico, ob
soleto e irracional sistema partidário e eleitoral.

Minha experiência Parlamentar levou-me à con
clusão de que nosso sistema não é bom. Os Parlamen
tares são injustamente desmoralizados pela socieda
de brasileira. A visão distorcida que a maioria dos cida
dãos têm do Parlamento deve-se à fragilidade e à irra
cionalidade do sistema eleitoral e partidário.

Nosso sistema de eleição parlamentar proporci
onai é baseado na culminação da estupidez com a
vaidade. No passado havia esse mesmo sistema,
mas também existia outro muito mais permissivo de
administração. Ele permitia que os candidatos entras
sem com baixfssima probabilidade de eleição, mas ti
vessem alguma participação posterior no sistema,
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por intermédio de pequenos empregos e de participa
ção na gestão pública. Hoje, pelas correções por que
esse sistema passou, ganhando mais impessoalida
de e profissionalismo, não é mais possível que tal par
ticipação posterior aconteça. Então, temos um siste
ma em que entram numa eleição sessenta, setenta
pessoas, quando a probabilidade, numa Câmara de
Vereadores, numa bancada, é a da eleição de dois ou
três. Quer dizer, desses setenta, oitenta que entram,
sessenta, cinqüenta não têm nenhuma possibilidade
de se eleger. E zero essa probabilidade. E, como não
têm vida partidária intensa, também por ideologia
normalmente essas pessoas entram.

Vou dar prova cabal disso. Se pegarmos o meu
partido, o PSDB, em Minas Gerais, na última eleição
trnhamos o Governador do Estado, candidato à reele
ição, e tivemos, em campanha para Deputado Fede
ral, 21 candidatos. Não conseguimos candidatos, talo
nível de deterioração dessa regra, da irracionalidade
dessa regra, adicionada aos fatos que o Ministro e ou
tras pessoas mencionam, da desmoralização dos
partidos, da competição interna a que ela induz etc.

Então, o que me deixa perplexo é como não se
vê a urgência, a absoluta necessidade de se fazer um
esforço para questionar essa situação. O Parlamento,
isoladamente, pouco pode fazer, pelas razões que o
Ministro mencionou de todos termos sido eleitos num
sistema - e a contestação desse sistema de certa for
ma significar uma ameaça-, de não haver movimento
na sociedade e, inclusive, de o Executivo não se dis
por a fazer um programa de reestruturação da socie
dade brasileira. O Governo Federal não dá mais im
portância a essa questão da reforma política, e sou
extremamente cético quanto ao fato de que consiga
mos fazer algum progresso significativo nessa área,
nesta Legislatura. Baseado nessa premissa, solicito
ao Ministro que se pronuncie a respeito.

É verdade que há extrema improbabilidade de fa
zermos reformas fundamentais no sistema político
brasileiro? À luz de sua experiência parlamentar, jurídi
ca e de Ministro, além da inteligência de V. Exa, qual é a
reforma mais viável, que pode introduzir algo mais sig
nificativo para corrigir esses defeitos que mencionei?

Como num passe de mágica, nesses últimos
dias ressuscitou-se uma discussão, que considero
extremamente interessante. Querem propor, ainda
nesta Legislatura, que o próximo Congresso Nacional
tenha o poder revisional da Constituição Federallimi
tado a determinados ternas. Salvo engano, a proposta
original é do Deputado Miro Teixeira, mas alguns dis
seram que foi apoiada pelos partidos do Governo.
Essa seria uma solução prática para resolvermos o

impasse das reformas política e tributária. Talvez essa
fosse a forma brasileira de superar esse impasse.
Peço ao Ministro que fale sobre a análise constitucio
nal e jurídica dessa proposta. Quais as complicações
institucionais e jurídicas da proposta?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei
ros) - Deputada Nair Xavier Lobo, V.Exa tem a palavra
por três minutos.

A SRA. DEPUTADA NAIR XAVIER LOBO - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Sr. Ministro, parabenizo o Mi
nistro Jobim pela sempre brilhante intervenção e pela
inteligência que sempre demonstra nos momentos
em que freqüenta o debate nesta Casa.

Infelizmente não pude ouvir toda a exposição de
V.Exa

, Ministro, porque cheguei quase ao final da sua
intervenção. Contudo, estou aqui a tempo de cumpri
mentá-lo. Concordo com o colega que me antecedeu.
Estamos vivendo um momento histórico no qual a so
ciedade tem plena consciência de que o Brasil evoluiu
muito economicamente, mas não evoluiu social e poli
ticamente.

Para haver financiamento de campanha tem de
haver amadurecimento político. Para a sociedade é
muito importante a ética e a transparência do proces
so político. Portanto, esta Casa discute com muita
preocupação o financiamento público da campanha.
Os escândalos que acontecem na classe política, na .
maioria das vezes, têm relação com o financiamento
de campanha, com o dinheiro nela usado.

Sr. Ministro, o financiamento público de campa
nha é muito bem vindo para a sociedade. Contudo, ele
não pode representar um engodo. Outro dia ouvi aqui
- não me lembro de quem, se do Relator ou de algum
outro Parlamentar da Comissão - que ele sempre re
ceberia acréscimo do dinheiro dos candidatos, no
caso dos ricos empresários ou de seus parceiros.

Gostaria de saber o que V. Exa pensa a respeito
disso. Qual o modelo mais próximo do ideal? Somos
falíveis, afinal somos seres humanos. Estamos neste
momento lutando por um modelo que satisfaça a so
ciedade.

Poderíamos adotar um modelo misto, no qual
cada candidato pudesse receber recursos dos seg
mentos da sociedade e mostrá-los ao seu eleitor.
Enfim, queremos um processo muito transparente.

Ouvi dizer certa vez que há três tipos de Parla
mentares nesta Casa. O primeiro deles é o despa
chante, que cuida de levar recursos às suas bases - e
o faz com grande avidez para sustentar os pleitos dos
seus Prefeitos, levando para lá as creches, as fontes,
enfim, os recursos do Governo Federal de que eles
necessitam tanto, o que é legítimo. Outra classe de
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Parlamentares é formada por aqueles que a socieda- a sociedade com a ética e a transparência dos finan-
de manda para cá para representar seus segmentos ciamentos de campanha.
- igreja, polfcia, empresários e até bandidos, que nós Não ouvi toda a palestra de VExa, que pode,
cuidamos de expurgar. Esses são os chamados re- porventura, ter tratado desse modelo. Se isso tiver
presentantes dos diversos segmentos. Quem deu acontecido, peço desculpas ao Sr. Relator e aos cole-
esse conceito definiu a terceira categoria como a dos gas. Gostaria muito de ouvir de V.Ex8 qual é o modelo
nacionalistas, composta pelo chamado alto clero. São ideal de financiamento de campanha. Para mim, é
eles que decidem as questões nacionais, participam este o ponto mais importante.
dos debates, das mudanças estruturais e da questão O que V.Exa pensa a respeito da morte dos pe-
conceitual. quenos partidos? O fim das coligações é a morte dos

O eleitor pode preferir a sua categoria de repre- pequenos pa~idos. C? Brasi.1 pode c~nviver nest~ mo-
sentante. É bom que sejam aqui representados os menta com CI~CO, seis pa~ldos pOII~I.COS? Isso, e bom
segmentos, a Maioria, as Minorias, mas o eleitor para a evoluça.? e a ~atundad~ pol~tlca do Pais? T~-
deve ter o direito de saber, ao definir seu voto, de ta-se da questao do fIm das coltgaçoes ou da sobrevl-
onde vem o dinheiro daquele que ele escolhe como vência das coligações e da permissão da existência
seu representante. de muitos partidos que às vezes são chamados parti-

C't I f t d m'nh campanha dos de aluguel, são mal-entendidos ou interpretadoslocomoexempoum ao a I a ..
1ft' S 'd d d . h d Polfcl'a Ro erradamente. E, como eXiste uma celeuma mUitopo Ica. ou consl era a a ma nn a a - . _ .

d 'á' F d I P f É I 'fim que receba dinhe- grande, querra entender na essencla °p~nsamento
.OVI na .e era no as. egl .0.. ., . de V.Exa sobre a morte dos pequenos partidos.
Iro, na minha campanha, dos policiaIs rodovlanos fe- p' P'd t R I t d t C
derais or ue os defendo. . _ arabenlzo o resl en e e ° e a or es ~ :l-

,p q mlssao e meus colegas pelo trabalho. Esta Comlssao
?SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN - E cuida de um dos momentos mais importantes nesta

eles tem? casa: a evolução polftica, o melhor modelo que provi-
A SRA. DEPUTADA NAIR XAVIER LOBO - dencia ética e transparência na polftica do Brasil.

Sim, se juntarem, têm. Na minha campanha, Deputa- Era o que tinha a dizer.
do, recebi deles uma contribuição imensamente signi- O SR. NELSON JOBIM - Em 1987, a Assem-
ficativa, que eles entenderam ser uma propaganda bléia Nacional Constituinte discutia a cláusula de bar-
política eficiente: colocaram o slogan da minha cam- reira. Votou contra ela o Senador Virgflio Távora.lem-
panh~ numa caixa de fósforo e distribufram nas estra- bra-se? Aquele velho coronel do Ceará, ligado ao sis-
das. E legítimo isso. Sinto-me imensamente orgulho- tema anterior do Governador - o que chamaríamos
sa de ter recebido recursos da Polícia Rodoviária Fe- de elite nordestina oligárquica -, disse-me que não
deral para a mi~ha ~ampanha. Def~ndo-os, brigo pela era possfvel estabelecermos uma guilhotina imediata
GOE, como bnguel para que eles tivessem um plano em termos de partidos. Referia-se exatamente ao
de carreira, hoje justo e legítimo, afinal eles são os PCdoB e ao PI. Era um momento de consolidação.
guardiões das nossas estradas. É necessário falarmos em cláusula de desem-

Entre os que fazem campanha polftica há os penha para evitar - e nossa experiência nos mostra
que, num primeiro momento, participam do pleito, isso - os chamados partidos de aluguel.
apresentando seu nome para representar o Pafs e Precisamos de transições. Não podemos ser
têm dentro do seu partido os recursos públicos de maximalistas no processo de reforma. Reformas polí-
campanha e ainda não têm nenhum segmento cola- ticas viáveis são minimalistas. Elas vão nos empur~

borando com sua entrada na política. Há aqueles que rando para um caminho que vai sendo corrigido e
podem sobressair-se, porque têm prestígio dentro do ajustado. O problema básico é que, às vezes, chama-
próprio partido e, por isso, contam com partes e com mos grandes cientistas políticos para analisar o as-
quotas de recursos públicos, o que seria imensamen- sunto. Eles, às vezes analisam-no de maneira distor:
te transparente, amealhando mais recursos para cida, desvinculado-o do real processo poJitico. Por
aqueles que para cá querem mandá-los. Este é o que fazem assim? Porque não conviveram dentro
caso de uma contribuição como a que citei. dele, não estiveram no Municfpio, no comitê eleitoral

Quero ouvir a opinião do Ministro. Queremos e nas discussões.
contar com a lucidez, a experiência e o brilhantismo Por que sou favorável à cláusula de barreira?
de V.Exa Precisamos saber qual éo modelo ideal para Temos duas escolhas: quanto mais representativo for
o atual momento da política brasileira, que contemple o Parlamento, no sentido de ter o maior número pos-
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sível de representantes dos diversos segmentos, pro- Produzi esse texto num acordo que fizemos em
porcionalmente considerada a sociedade, menos ca- 1987. Depois, o Supremo Tribunal Federal julgou-o in-
pacidade decisória terá ele. Quanto mais representa- constitucional. Estávamos discutindo o negócio dos
tivo, mais extraordinariamente difícil é a formação de comerciários. V.Exa lembra-se disso, não é? Eu disse
vontades majoritárias para a aprovação de legislação. o seguinte: "Olha, pode ser aos domingos, mas tem
Quando existe um Parlamento fortemente represen- de haver uma regra em que se assegure a preferên-
tativo, com todo tipo de segmento, há dificuldade de eia do domingo". E foi o que se produziu. Ou seja, o
se formar a vontade majoritária para definir determi- processo político é de negociação, não de exclusão.
nado texto legal. E aí o que acontece? O preço do alto Só se exclui quem não é necessário para o processo
nível de representatividade é um baixo nível de poder decisório.
decisório. E o nível de poder decisório leva a quê? Fui favorável à cláusula de barreira por causa da
Leva àquilo a que o Senador Roberto Requião se re- questão de se ter capacidade decisória. Esse é o pre-
feriu, leva à ambigüidade do texto legal. ço do voto universal. O sufrágio universal e o âmbito

Reunimo-nos várias vezes nesta Casa com o da participação eleitoral determinou maior represen-
Dr. Ulysses Guimarães. Perguntava sempre a S.Exa t~tiv~~ade do Parlam~nto. Mai~r .r~pr~sentatividade
qual era o texto razoável. De posse dele, examina- significa menos cap~cldade declsorla. E fundamental
va-o. A partir daquele exame, eu trabalhava no senti- a cláusUI~ de bar~elra. Agora, concordo plenamente
do de deixar o texto mais ambíguo. Meu obíetivo era com V. E.x _no s~ntld? de que tem ~~ ser uma cláusula
viabilizar a aprovação da norma. Com isso, transfe- de translçao. ~ao veJo nenhuma dlflc~lda~e em se co-
re-se para o aplicador da regra o preenchimento da- meçar ~om 2 Yo~ co~tanto que a própria lei estabeleça
quilo que o Congresso Nacional não soube definir. um hOrizonte histÓriCo.

É o que disse o Senador Roberto Requião. A Vam?s deixar :Iara a situação para o De~utado
ambigüidade do texto da campanha eleitoral leva por H.aro/?o Lima. ~e na<: esta~elecermos um hO~lzo~te
exemplo alguém que está sendo entrevistado na rádio histÓriCO, o partido nao vaI ter cond~tas partldánas

. . . que lhe possam assegurar o cumpnmento de uma
a se atrapalhar. Julguei lá do Tribunal Eleitoral, por b . a f t EI . t' . I d. ,. arrelr u ura. e vai con Inuar sempre ISO a o,
exemplo, o caso da candIdata. a Prefeitura de Fortale- eventualmente na sua inviabilização histórica. Se
za, Deputada Estadual PatrícIa Gomes. houver um horizonte histórico estabelecendo, supo-

Ela havia sido entrevistada na rádio antes do iní- nhamos, dois anos, até chegar a cinco, um partido
cio da campanha eleitoral e lhe perguntaram: "É can- que quiser permanecer vai ter de adotar comporta-
didata?" Ela respondeu que sim. O Tribunal apli- mento de alianças, de formação de frentes - e aí a
cou-Ihe uma multa, por isso. Entenderam o problema frente se casa com esse problema -, para lá adiante,
da definição das regras? quando se chegar aos 5%, na necessidade de 5%,

Deputado Haroldo Lima, lembro-me, na Assem- avaliar que tipo de estruturação partidária há. Se não
bléia Nacional Constituinte, daquela discussão sobre houver essa perspectiva histórica, ele vai continuar
repouso semanal remunerado. A Esquerda queria re- sempre negando a cláusula de barreira.
pouso semanal remunerado obrigatoriamente aos Os senhores têm de decidir: querem um Parla-
domingos. Era ícone para os sindicatos a palavra do- mento com um mínimo de capacidade decisória ou
mingo. V.Exa lembra-se disso, não é? Na época, o uma estrutura representativa plenária sem ela? A tran-
Centrão queria como redação repouso semanal re- sição que propus é razoável e necessária: ter no pró-
munerado na forma de convenção coletiva de traba- prio texto um espectro de decisão, porque assim, por
lho. Tanto a Esquerda quanto o Centrão não tinham exemplo, o PCdoS concorreria, fazendo 2%. E aí terá
votos para aprovar nem um texto nem outro. Tenta- de ser examinado todo o trabalho dos quatro anos an-
mos votar, mas não conseguíamos. Seria ridículo se o teriores à próxima eleição, exatamente para assegurar
texto do art. 7° não tivesse repouso semanal remune- que fosse alcançado o percentual estabelecido.
rado. Aí entrei na negociação política. Resultado: tor- Isso não existe atualmente, porque não há ne-
namos ambíguo o texto que acabou sendo aprovado: cessidade. Hoie, qual é a solução? É a coligação.
"repouso remunerado preferencialmente aos domin- Uma coligação em que nos atrelamos ao resultado
gos". Ficou "domingo", que era ícone da Esquerda, e eleitoral de legenda do partido coligado. Não é essa a
também "preferencialmente", que é um advérbio de técnica? Sabemos perfeitamente que é assim.
modo que utilizávamos muito para efeito de reduzir a Respondo agora a pergunta feita pela Deputada
força obrigatória do texto. Nair Xavier Lobo. S.Exa quer saber sobre o financia-
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mento público de campanha. Trata-se de assunto caixa dois. Tem de haver outra fórmula técnica para
complicado. A idéia de S.Exa é a seguinte: no sistema não haver a exclusão. Um partido recebe 5 milhões de
de restituição, se o partido tem 50 Deputados nesta' reais. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Vai apli-
Legislatura, na eleição de 2000 recebe o correspon- car na candidatura para Prefeito, Governador e Presi-
dente a 50, disputa a eleição e reduz o número em 25. dente da República. Quem financiará os Deputados?
Ele teria de restituir 25. Essa restituição de 25 seria Ou V.Exas acham que eles vão fazer campanha sem
transferível ao eventual partido que tinha 25 e fez 50. financiamento? Proibindo a doação, não estaremos
Seria esse o sistema de compensação. A questão é empurrando o Deputado para a ilegalidade?
saber como cobrar esse valor consumido no partido, A SRA. DEPUTADA NAIR XAVIER LOBO - E
já que este não tem patrimônio. Executa-se a bandei- qual seria a sugestão de VEx!.?
ra do PCdoB? Executa-se a sede do partido? Ou co- O SR NELSON JOBIM _ Não tenho. Podíamos
bra-se dos velhos históricos do partido? Trata-se de discutir es~a matéria mas não tem nada de absoluto
assunto complicado. E vai criar uma cizânia qe crédito no processo. Mecani~mo de transição devem ser es-
entre partidos. Isso vai dar uma confusão muito gran- tabelecidos.
de. Não excluo isso. Os mecanismos - não é tanto a
tese - são complicados. Tenninada a eleição, pressu- a O. SR. OEPU!AD~ NELSO~ ~AR~HEZAN.-
põe-se que se gastou tudo. O que fazer? Cobra-se de V~x d~se que o finanCiamento publico nao excluI o
quem? E aí vai acontecer o seguinte: o partido, pres- privado.
sionado, vai sair atrás de quê? De dinheiro privado O SR. NELSON JOBIM - Claro que não. O
para pagar a dívida - aí complicou tudo. Equal a pena P~DB do Rio Grande do Sul rec~be seus recur~os,

que terá para o partido que não pagou? Se o partido vai fazer campanha em Santa Maria. Recebeu mil re-
que elegeu 25 e tinha recebido por 50 não restituiu ais para f~zer camp~nha em Santa Maria. Se alguém
nada, na próxima eleição será descontado o valor? resolve aJudá-lo, vai recusar?
Se desconta do valor, para onde está sendo empur- O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN -
rando o partido? Para as mãos do financiamento pri- Como V.Exa não diria...
vado. ~u V~x!s acham ~ue eles vão fa~er ca.mpanha O SR. NELSON JOBIM - Claro. Por quê? Por-
sem finanCiamento? Vao fazer com finanCiamento. que vai ter de fazer campanha. Então, não é assim
Te'!10s de ter técnic~ pa~a empurrar os ~artid~s para a que se resolve o problema achando que uma guilhoti-
lUCidez e a transparencla e nao para a ilegalidade. As na vai resolver. Não vai resolve nada. Querem ver
técnicas radicais acabam guiando os partidos e os uma coisa?
candidatos para a ilegalidade. É is~? que justifi?a: ~or Em relação à questão levantada pelo Deputado
exemplo, as regras do estado de SitiO na l?o.n~tlt~lçao~ Custódio Mattos, quero lembrar o seguinte: havia
Por que eJe se ~nco~tra dentro da ~onstltUlçao.: Por substancial mudança no desenho do Estado brasilei-
que, havendo s~uaçoes que o e~pllcavam, e nao es- ro. O critério, a redução do tamanho do Estado brasi-
tan~o ele p.revlsto,. os executivos o decretava~. leiro de 1988 até 2000 é impressionante. Os levanta-
Entao, ele fOI regularizado, ~egulament~do, ~ara eVI- mentos que andei fazendo me dão conta, por exem-
tar que as pessoas fossem Jogadas na Ilegalidade. pio, que nossas empresas públicas, que eram o uni-

O financiamento misto resolve o problema dos verso do clientelismo, do emprego da máquina parti-
candidatos proporcionais. Os candidatos majoritários dária, foram reduzidas entre 1991 e 1988 para 121,
seriam atendidos, ao que tudo indica, pelo financia- sendo 97 não-financeiras. Em 1991, tivemos um gas-
mento público. O problema estaria nos candidatos to, em relação ao gasto público de pessoal no setor
proporcionais a que a Deputada se referiu. Continua- empresarial do Estado, de 19,7%. A despesa com
ria esse problema, talvez como mecanismo de transi- empresa pública hoje representa 8,9%. Tenho um le-
ção para entender como isso se viabilizaria. Mas o vantamento curioso. Havia emendas ao Orçamento
que aconteceria? Continuaríamos tendo, em relação que eram mecanismos para atender os chamados
aos financiamentos privados, aquilo que temos hoje. Deputados regionais. As emendas ao Orçamento, de
Tem-se um financiamento privado transparente e um 1988 para hoje, que eram de 11 bilhões, foram reduzi-
que não aparece, o caixa dois. O problema não é das para 4 bilhões. Houve uma redução de 40% para
esse. O problema é saber como se evitar o caixa dois. 14%. O curioso de tudo é que a maior parte das
O que se está querendo é que tudo seja financiado emendas orçamentárias no levantamento que estou
por dotações orçamentárias para excluf-lo. O financi- termínando - ainda não o terminei - são destinadas
amento por dotações orçamentárias não vai excluir o aos Municfpios. Por quê? Porque de 1988 para cá
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houve enorme descentralização para as ações muni- Rio Grande do Sul e verifiquem quanto representa o
cipais com uma redução dos espaços nos Governos ICMS na arrecadação das operações interestaduais.
dos Estados. E o que acontece? Essa diferenciação de a/r-

Não é menor o número de emendas de dota- quota estabeleceu mecanismos de falsificação de no-
ções orçamentárias para os Governos Estaduais em tas, em que há trânsito de notas. E ar temos clara-
relação aos Municipais. Porque isso? Porque começa mente a guerra fiscal. Os senhores, saindo do Distrito
a aparecerna distorção do sistema eleitoral brasileiro, Federal e chegando a Goiás, vão verificar logo em se-
como grande eleitor, o Prefeito Municipal, e não mais guida que há enormes depósitos de óleo e de com-
o Governador, tendo em vista essa mudança de es- bustíveis, tendo em vista a alrquota zero na circulação
pectro em relação à transferência. Se V.Exas exami- interestadual de gasolina. As grandes empresas con-
narem as transferências da União, em termos de sumidoras acabam comprando de outros Estados,
transferências do IPI, dos Fundos de Participação, mas não são compras reais, porque compram aqui.
enfim, de Imposto de Renda, podem observar - e isso Não vai ser por intermédio de miniconstituintes
é o mais curioso - que nessas transferências tivemos que se vai tentar fazer a reforma. O problema da mini-
uma redução de 73% em relação à evolução. O cres- constituinte está vinculado a uma coisa curiosa no
cimento foi dos Munidpios. Por quê? Por causa da Pafs, que é aquela distinção jurídica entre Poder
descentralização. O crescimento aparece numa redu- Constituinte Originário e Poder Constituinte Derivado,
ção dos quadros da União. O número de funcionários com a qual a história política brasileira não se ajusta.
dos quadros da União foi reduzido e o número de fun- Vejam bem: o Imperador D. Pedro, antes da
cionários municipais aumentou. Por quê? Por causa Independência, convoca uma Assembléia Constituin-
do SUS, etc. houve um deslocamento, o que dá um te Geral do Brasil, reino unido com Portugal. Em 7 de
perfil diferente para o Parlamentar que aqui vem para setembro, declara a Independência, instala a Assem-
o atendimento regional. bléia Constituinte em 1822. Depois vem a luta com os

E, por último, DeputadoCustódio Mattos, vou ta- Andra:das - Ant?nio Carlos, José Bonifácio e Mart~m
lar sobre o problema da Constituinte restrita sustenta- FranCISCo. Confllt~.com o I~p~rador. ~ Imperador dls-

. .. solve a Assemblela ConstitUinte e cna uma Assem-
da pelo Deputado Miro Teixeira e outros, para tentar bl" o" C t't' - d 1824. . . ela pr pna com a ons I ulçao e .
enfrentar a reforma trrbutárla, um problema CUriOso. ' ,.
Se fizermos um levantamento sem emoções, podere- Vem ~ Republlca em 1891. Elegem-~e. ~eputa-
mos verificar que, historicamente, o Centro, o Sul e o dos Fed:rals e Senadores, fazem a Constltulçao e se
Sudeste tributaram as poupanças consumidas do os mantem ~omo Deputados e Senadores. Er:n ~ 9?~
Norte e Nordeste desde o Império. Houve uma brutal a mesma cOisa. Em 1946, quem fez a.ConstltulçaO.
transferência de renda dos Estados do Norte e do For~m o~ Deputad~~ e Senadores elelto~ na convo-
Nordeste para os Estados do Sul e do Sudeste. O caça0 feita por Getulio Vargas em fevereIro de 1945.

. . ., . Antes do golpe que o derrubou, em outubro de 1945,
Centro-Oeste estaria na parte IntermedIaria. O que G t 'I" I'á t' h d 'd'd I . - .. ? É . - e u 10 In a eCI I o convocar e elçoes geraIs
~ra ISSO. a grande dlscussao sob.r~ o ~roblema dos para instalação do Congresso, para elaborar nova
I~posto~ sobre consumo. O ICM_ fOI Jn:tltufdo no Bra- Constituição. Elegem-se os Deputados, assume
sll como Imposto sobre a p~oduçao e nao s?bre o co~- como Presidente da República o Presidente do Su-
sumo. O Estado ~a produçao arrecada o tnbuto e nao premo Tribunal Federal, José Unhares, e ele outorga
o Estado d? destino. Tentou-se estabelecer em 1988 por ato próprio poderes constituintes ao Congresso
uma tentativa de assegurar rendas dos Estados con- eleito com base nos textos eleitorais de 1945. Faz-se
sumidores para os Estados produtores, que é a dife- a Constituição de 1946.
rença ~e alfquota na circulação intra-estadual no~e e Em 1967, o Congresso Nacional recebe uma
sul. ~~Ie ~ alí~uota norte e sul está na base de 12 Yo - mensagem do Governo Castello Branco para votar
a média e 17 Yo. Isso consegue as~~g~rar aos Esta- uma Constituição, em sessão bicameral, em trinta
dos do Norte e do Nordeste a aqUlslçao de bens de dias. O que aconteceu? Próximo à meia-noite, o Se-
consumo do Sul e do Sudeste. nador Áureo de Moura Andrade mandou desligar o re-

Toda vez que se tentou fazer reforma tributária lógio. Desligou-se o relógio do Congresso Nacional,
no sentido de estabelecer que quem recebe o tributo votou-se até às 4h da manhã. Quando ele determinou
é o Estado que produz a riqueza consumida, tivemos ao Paulo Afonso mandar ligar o relógio, este disse
uma objeção do Sul e do Sudeste. Os senhores exa- que não seria possível porque o ponteiro iria pular.
minem o orçamento do Estado de São Paulo e o do Então, fecharam a sessão eforam embora. No dia se-
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guinte, O Paulo Afonso e o Diretor-Geral da Câmara à
época ligaram o relógio, que deu um pulo e foi para o
horário certo.

Eleiçqes de 1986: os Deputados e Senadores
foram convocados para votar a Assembléia Constitu
inte de 1987? Os Deputados e Senadores foram con
vocados para essa função pelos Deputados e Sena
dores de 1982, presentes os Senadores de 1978. Ou
seja, a Assembléia Constituinte "Originária", entre as
pas, de 1986 foi convocada pelo Poder Constituinte
Derivado de 1985, que votou a emenda constitucional
convocatória.

Essa distinção jurfdica entre Poder Constituinte
Originário e Poder Constituinte Derivado surgiu com a
Revolução Francesa, com a palavra do abade Sieyés.
exatamente quando, fracassada a conciliação de La
fayette, foi iniciado o terror com os jacobinos de Ro
bespierre, Marat, Danton, Camille Demoulins. Neste
caso, surgiu um fenômeno histórico para justificá-lo,
mas não temos esse fenômeno histórico.

Não vejo problemas jurídicos em relação a isso,
embora nossos juristas vão dizer que há problemas
jurídicos em relação às convocações da Assembléia
Constituinte, nada mais, nada menos do que se fez
em 1985. Em 1985, houve exatamente isso. E lem
brem-se de que Flávio Bierrembach era o Relator da
Comissão Especial para convocação da Assembléia
Constituinte e a queria exclusiva, que era o projeto da
OAB. Lembram-se disso? Foi derrotado por Tancredo
Neves. O Dr. Tancredo, que se movimentou junto com
o Dr. Ulysses e com o Presidente Sarney para estabe
lecer uma convocação de uma Assembléia Constitu
inte que fosse congressual. Isso foi uma decisão polf
tica vitoriosa na época.

É difícil raciocinar, Deputado Custódio Mattos,
com categorias político-históricas que se transforma
ram em categorias jurídicas oriundas de outros Esta
dos, cujo processo histórico é outro. Não tivemos rup
tura. O nosso processo sempre foi de conciliação. No
momento em que chegávamos à ruptura, era feita
uma negociação. Isso aconteceu com Getúlio Vargas.

Em 1945, cai Getúlio; vem o regime constitucio
nal. Quem é o Presidente da República? O Ministro
da Guerra do antigo ditador. Quem foram os Governa
dores dos Estados? Os antigos interventores, como
Benedito Valadores. No Rio Grande do Sul, foi meu
avô, que era oposição ao Getúlio, mas tinha uma con
ciliação com ele no processo eleitoral, apoiado pelo
Partido Comunista.

Esse processo, Deputado Custódio, dá-nos a
seguinte noção: vamos trabalhar a partir da história
que temos, e não da história que importamos. Se

: você disser isso na Academia, vão ficar horrorizados
porque nosso processo histórico julga dessa forma.

Agora, quando, em 1986, discutimos a elabora
ção da Constituição, o que tínhamos? Uma grande
discussão que passava pelo entendimento. Conse
guiram-se avanços extraordinários na Constituição
de 1988 sobre direitos e garantias individuais e sobre
modelagem. No que diz respeito ao modelo de Esta
do, reproduzimos basicamente o modelo anterior.
Não houve grandes modificações em relação ao mo
delo anterior. As discussões que se estabeleceram fo
ram aquelas velhas discussões que não foram resol
vidas: a das pretensões dos Estados do Sul e do Su
deste no sentido de aumentar a representação em re
lação dos Estados do Norte e do Nordeste. O acordo
feito para a criação de Tocantins foi algo curiosíssimo.

Goiás concordou com a criação daquele Estado,
desde que não fosse reduzida a bancada de Tocantins.
V.Exa lembra-se disto. Concordamos que se fizesse
isso, desde que a União não tivesse de pagar por isso,
já que o antigo Governador, íris Rezende, queria co
brar de Tocantins os ônus e os investimentos lá feitos
e cobrar do contribuinte brasileiro. Isso tudo se resol
veu. Agora, a convocação de uma Assembléia restrita
ou não é um problema a ser decidido. O processo his
tórico nós temos, modelos históricos também.

Por último, quanto à reforma mais viável, digo
que essa coisa de reforma mais viável ou menos viá
vel é o tipo da pergunta a posteriori, e não a priori. A
priori, seria - diria de uma forma muito clara - o
achismo. Cansei de achar. Já estou um pouco mais
velho para isso. Já achei muito que se tinha de fazer
isso ou aquilo. Vamos fazer o que é possível, porque
este é o débito da nossa geração. Acontece que, às
vezes, queremos ser o herói da nossa geração. Sen
do heróis da nossa geração, só queremos marcar po
sições e não queremos mudar.

Se os senhores quiserem marcar posições, fa
çam os discursos mais radicais no sentido da mudan
ça. Não vai acontecer nada, mas ficará registrado nas
suas biografias o fato de terem feito o discurso, sem o
compromisso histórico com o avanço. O compromisso
histórico com o avanço está manifesto inclusive numa
posição moderna do Deputado Haroldo Uma, que
está concedendo algo que, em 1986, era impensável
para o Partido Comunista do Brasil: a discussão da
cláusula de barreira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calheiros)
- O próximo bloco será composto pelos Deputados Sa
ulo Pedrosa, Vivaldo Barbosa e Virgílio Guimarães.

Com a palavra o Deputado Saulo Pedrosa.
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o SR. DEPUTADO SAULO PEDROSA - Louvo
a atitude do Presidente desta Comissão de convidar o
Ministro Nelson Jobim para aqui transmitir sua expe
riência, especialmente passando-nos a impressão de
advogado do diabo quando suscita uma série de
questões para nossa reflexão na reforma política.
Gostaria de me ater à questão da ordem dos candida
tos na votação eletrônica, para ouvir de S.Exa a pro
cedência ou não da minha observação, uma vez que
essa ordem, ao que me parece, é mais uma vaidade
do legislador e não corresponde à noção de importân
cia que o eleitor tem da ordem dos candidatos.

Digo isso porque, na eleição de 1998, quis até
divulgar propaganda no meu Municfpio mostrando
para o eleitor, visualmente, como seria a votação ele
trônica, a fim de que, quando se defrontasse com os
eletrônicos, sentisse que tudo estava mais ou menos
de acordo com a propaganda política. Primeiro, esta
va o nome do Deputado Estadual, depois o do Depu
tado Federal, e assim sucessivamente. Na época, o
Prefeito não permitiu que se fizesse essa propagan
da. Foi preciso fazer propaganda de muro, colocan
do-se primeiro o Presidente, depois o Governador,
em seguida o Deputado Federal e por último o Depu
tado Estadual. Isso, no meu entendimento, gerou
transtorno para o eleitor e causou alguns problemas,
apontados no resultado da votação eletrônica.

Sob a ótica do eleitor, ele primeiro quer votar no
candidato mais importante. Em Barreiras, na eleição
municipal, por exemplo, o eleitor vai votar no candida
to de n° 45, que é do meu partido. Ele vota primeiro no
de n° 45, pensando que vai votar no Prefeito. O que
acontece? Anula o voto do Vereador, e isso conta
para a legenda. Por isso, o resultado final, na minha
avaliação, foi um grande voto de legenda, com dimi
nuição dos votos para candidatos a Vereadores ou
mesmo a Deputados.

Gostaria de ouvir o comentário do Ministro so
bre a procedência ou não dessa minha avaliação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei

ros) - Deputado Vivaldo Barbosa, tem VExa a palavra.
O SR. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA - Sr.

Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro Nelson Jo
bim, é evidente que o convfvio e a luta comum, que
geraram amizade muito intensa, fazem com que o
diálogo não se tome ortodoxo, do ponto de \Jista da
relação Poder Judiciário/Poder Legislativo.

Gostaria muito de poder comentar as diversas
questões que VExa, com o brilho da sua exposição,
nos trouxe hoje. Registro apenas a coincidência de al
gumas lutas antigas comuns e da apreciação crítica

do processo político eleitoral brasileiro. Quero, apesar
de não ter tempo, polemizar um pouco em relação a
essa última questão, do poder constituinte brasileiro e
da miniconstituinte.

É evidente, Ministro, que a independência, qual
quer que tenha sido a forma da Constituição daí deri
vada, tem o poder constituinte. A República teve um
poder constituinte, não importando qual tenha sido a
forma de elaboração da Constituição. A Revolução de
1930 também carregou um poder constituinte, bem
como o próprio término do Estado Novo e o Golpe de
1964. A nossa Constituição - trabalhamos nela na
nossa Const\tuinte também -, que pôs fim ao regime
militar e autoritário, carregou um poder constituinte
iniludível, embora as formas não tivessem esse corte
categórico cristalino que VExa invocou.

Quero exatamente aproveitar a presença do Mi
nistro para discutir o problema da urna eletrônica.
Aqui, infelizmente, não encontrei as coincidências en
contradas nas outras questões eleitorais. Primeira
mente, o Ministro trouxe-nos certo terror, que paira
sobre nós. Assim como o Senador Roberto Requião
esteve aqui hoje, fui ao debate de VExa no Senado.
Fiquei um pouco impressionado, no diálogo com o
Senador sobre a questão da urna eletrônica, quando
se propôs uma conversa no Tribunal Superior Eleito
ral, ao ver V.Exadirigir-se a ele e dizer: "Eu o receberei
amavelmente, vamos tomar um cafezinho, mas leve
os técnicos. Quem vai decidir as questões são os téc
nicos". Realmente fiquei muito chocado com isso. A
Magistratura, o Congresso e o partido politico não
têm mais a ver com a lisura do processo eleitoral. São
os técnicos que vão discutir a questão.

Ministro, VExa, em entrevista que deu outro dia
- e trouxe hoje sua proposta de fazer isso em conjun
to com o Senado -, disse que a questão da urna ele
trônica, diante desse rumoroso caso do Senado, ia
ser resolvida por um laudo dos técnicos da Unicamp.
A Magistratura e os partidos estão de fora. Os técni
cos da Unicamp vão sacramentar o processo eleitoral
brasileiro, e nós vamos nos curvar ao seu gênio. Eles
governarão um pouco a democracia.

Apelo a V.Exa para que dialogue com os parti
dos sobre todos os impasses, os problemas e deixe
os técnicos tomando cafezinho. Depois eles poderão
implementar as decisões que venhamos a tornar.

V.Ex! também desconsiderou o rumoroso caso
do Senado. Uma coisa nada tem a ver com a outra.
VExa disse que o que aconteceu no Senado não tem
a ver com a urna eletrônica. De acordo com o parecer
dos técnicos da Unicamp sobre o painel do Senado,
ele é suscetrvel a violação e adulteração.
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O chefe do Serviço de Informática do TSE - não regras definidas, e procurar manter o voto vivo, uma
sei se ainda é o mesmo -, que no ano passado esteve coisa espetacular, emocionante. Ainda mais quando
na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação votamos em nós mesmos, fazemos isso com muita
e Informática, disse-nos clara e textualmente: "O fato emoção. Aliás, é especial sempre, desde o primeiro
sobre a impressão do voto que estava ali não significa voto que damos. É emocionante colocar um voto na
nada. Posso mostrar o João, imprimir o voto para o urna. Vamos manter a urna eletrônica, mas também a
João e registrar o voto para a Maria". Em matéria de visibilidade do voto, para que possa haver conferência
informática, ele diz: "Um voto dado a João pode ser e provas, Ministro, a fim de que a Magistratura possa
computado como dado a Maria". É evidente que sabe- decidir em cima de análise concreta, factual. Do jeito
mos disso, mas trememos com isso. que está, desaparece tudo, fica tudo invisível, e,a ver-

Uma das razões da Revolução de 1930 - é um dade eleitoral ficará efetivamente questionada. A
tema muito caro para aquela região de onde procede questão do painel eletrônico do Senado Federal foi
V.Exa - foi o fato de não mais se poder deixar os ma- uma advertência séria para n6s. Lá, também o voto
pas eleitorais nas mãos das oligarquias daquele pe- era invisível. Lá também desaparecia tudo, não have-
ríodo. O Brasil não se consolidaria como república ria problema algum, até que ele aconteceu.
avançada com aquele processo eleitoral chamado Peço a V.Exa que reflita sobre o assunto. Há pro-
bico-de-pena. Agora, é o bico-da-técnica. Vamos aca- postas que fizemos a esse respeito. Talvez V.Exa diga
tar essa decisão e nos submeter a ela? que eu sou o único dos interventores a levantar essa

O regime militar já nos tirou a cabine indevassá- questão. A Oposição não está unida na pr6xima elei-
vel. Realmente, Ministro, nunca me conformei com ção, nem na urna eletrônica. Estamos muitos separa-
isso. No mundo inteiro há aquela cortininha, e o TSE dos. Um Deputado do PT chegou aqui e realmente fez
justifica que não tem dinheiro para colocá-Ia, isolando a glorificação da urna eletrônica. Estamos separados
o cidadão naquela hora, mas tem·milhões para as ur- em relação a isso. Mas, especialmente agora em que
nas eletrônicas. Não conseguimos restabelecer a ca- temos oportunidade de inaugurar regras que nos
bine indevassável, necessária para a reflexão do elei- dêem tranqüilidade e a felicidade de contar com V.Exa

tor, e agora temos o voto invisível. Não se vê o voto, exercendo essa função, temos condição de aperfeiço-
não se sabe o que acontece com ele. Apura-se rapi- ar o processo eleitoral, em memória dos nossos ante-
damente - é a apuração mais rápida do mundo, mais passados, porque valeu a pena fazer uma revolução
eletrônica do mundo -, e em poucas horas temos o para defender a lisura do processo eleitoral.
resultado. Acabou tudo, ficou tudo invisivel, não há O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
nem mais Magistratura para mostrar as provas. Não ros) - Obrigado Deputado Vivaldo Barbosa.
há prova, aquilo desapareceu por completo. .' . Concedo a palavra ao nobre Deputado Virgnio

As regras que a lei atual determina para a urna Guimarães por três minutos.
eletrônica são muito singelas. O art. 59 tem três pará- O SR. DEPUTADO VIRGíLIO GUIMARÃES -
grafos; os arts. 60, 61, 62, um parágrafo único. V.Exa Sr. Presidente, Ministro Nelson Jobim, até me inscrevi
fez um clamor hoje: "Por favor, dêem-nos regras jurídi- para discutir outro assunto, mas, diante da provoca-
caso Não deixem os juízes decidirem, porque eles de- ção do Deputado Vivaldo Barbosa, não deixarei de fa-
cidem depois do jogo jogado". lar sobre a questão da urna, mesmo porque há algu-

É preciso que estabeleçamos regras jurídicas mas propostas em relação a isso.
para funcionamento da urna eletrônica. Nesse caso, A urna eletrônica veio para ficar, porque é um
infelizmente, não serão os juizes, mas os técnicos enorme avanço em todos os sentidos. Ela é vulnerá-
que preencherão esse vazio. O juiz já seria, como vel? Claro que pode ser. Mas temos de lembrar que o
V.Exa disse, o menos indicado. Veja como a Suprema voto no papel era muito mais vulnerável, até no que
Corte americana arbitrou a eleição americana - a ma- se refere à possibilidade ou não de haver a verifica-
ior potência do pais -, depois do jogo jogado. Os téc- ção, porque o partido que não estivesse ao lado da
nicos é que preencherão o imenso vazio legislativo, e urna durante o fechamento, em cada uma das milha-
isso não podemos tolerar. res e milhares de seções existentes no Estado, per-

Deixo um apelo a V.Exa no sentido de que pos- dia a oportunidade. Já vivi isso. Já perdi uma eleição
samos dialogar com os partidos políticos. Depois, va- estadual por 0,26% de votos e constatei que, entre
mos criar as regras e as ordens para serem executa- quatorze candidatos, havia sete que faziam campa-
das pelos técnicos. Vamos tentar fazer disso um pro- nha, que s6 colocavam aqueles video home, que
cesso passível de fiscalização, de transparência, com havia na época, em 1994. Mas nos Municípios em
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que não havia fiscalização, fiquei em último lugar - cos, porque existem coisas as mais absurdas. E o
décimo quarto, décimo terceiro. E não pude fiscali- partido é constrangido a isso.
~ar, por~ue só qu~ndo saiu o relatório é que vi que Outras vezes, o partido é importante, mas não
ISSO havia acontecido. consegue chapa porque alguém que analisa diz:

No que se refere ao que o Deputado Vivaldo "Bom, a competição é difícil para mim, procure outro".
Barbosa aponta como defeito, desvantagem da urna Ou seja, a fidelidade ao partido não existe na hora da
eletrônica, não se tem garantia também em relação à inscrição. O eleitor não consegue verificar o desem-
cédula, a menos que se tenha um fiscal ao lado de penho individual, até porque a maioria dos eleitores
cada mesa apuradora. Senão, perde-se o prazo para não votou em alguém ele~o. Fiz essa conta na
il1,'lpugnar aquela urna determinada. Assembléia Legislativa de Minas Gerais e percebi que

Então, quais os aperfeiçoamentos que temos de pouco mais de 30% dos eleito~es mineiros vot~ram em
fazer, Ministro Jobim? VExa lembrou bem. Aquela fiti- algum Deputado Estadual eleito; os outros dOIS terços
nha que saía da máquina de somar podia sair tam- v~taram em branc:o, ou em I~gen~a, ou em alguém qu:
bém como relatório do tribunal a respeito das urnas fOI derrotado. Entao, como fiscalizar alguém que voce
eletrônicas. Temos o relatório 'emitido pelas mesas, elegeu, se. a maioria sequ~r o ~Ieg~u? ~m ano depois,
mas depois só temos a totalização. Se na totalização a metade Já esqueceu. Cal a f1scahzaçao.
apresentada pelo TSE viesse o resultado, urna por A proposta que trago, para tentar superar tam-
urna, já haveria possibilidade dessa conferência. Nos bém os inconvenientes do voto em lista fechada, que
lugares em que ocorresse dúvida, jogar-5e-ia o rela- é a hipertrofia da burocracia partidária, da nomencla-
tório que deu "seção tal, tantos votos", com o boleto tura, como bem denominou VExa, é uma espécie de
que sai ao final da apuração, que é o chamado Bole- voto duplo, mas que não caminha na direção da mes-
tim de Urna - BU. A ausência desse relatório dá-nos ma proposta do Senador Roberto Requião. Devíamos
uma insegurança muito grande. Até porque, acredito tra~er a verdade eleitoral. O ~Ie~or, na .ver~ade, d~
que, caso haja dúvida, esta não será sobre o voto. Ela dOIS ~otos: um_voto para o partido ou cohgaçao - sal-
pode ser verificada na perícia feita na urna eletrônica, ba diSSO ou nao, seu voto é computado - e um voto
no programa que está ali embutido. Isso pode ser fei- para a pessoa.
to. E se for o caso, impugna-se uma urna que porven- Acho que isso devia ser explic~ado. O eleitor dá
tura apresentar problemas na sua programação. dois votos. Um voto seria para o partido, na legenda

Então, esse aperfeiçoamento parece-me impor- o~ n? :oligação, ~ que iria ~efinir a composição: a dis-
tante, como talvez a inversão da ordem de votação _ tnbUlçao proporcIonaI. Ent~o, todos senam obngados
votar primeiro nos candidatos ao Executivo. É uma ex- a fazer campanha do partido.
periência que podemos fazer. Enfim, sou entusiasta O SR. NELSON JOBIM - Vinculado esse voto?
da urna eletrônica e acho que deveríamos trabalhar O SR. DEPUTADO VIRGrUO GUIMARÃES -
para o seu aperfeiçoamento, porque problemas fazi- Não. Sem vinculação.
am parte também do voto no papel. O SR. NELSON JOBIM - Quer dizer, vota na le-

Gastei três minutos nessa questão, porque fui genda e pode votar em um outro candidato.
provocado, de certa maneira, pelo nosso Presidente O SR. DEPUTADO VIRGfUO GUIMARÃES -
da Frente Parlamentar de Defesa do Brasil, Deputado De acordo como sistema americano, em que qual-
Vivaldo Barbosa. Permita-me discordar de S.Exa na quer eleitor pode interferir na escolha dos candidatos
forma e concordar na essência; ou seja, é necessário do partido republicano e do partido democrata. Na
procurar aperteiçoamentos e resgatar, dentro do novo maior parte dos Estados é assim.
modelo, até a possibilidade de conferência. Não haveria vinculação, Ministro, nessa minha

Na verdade, Ministro Jobim, quero discutir a proposta. O eleitor escolheria o partido cuja represen-
questão central da sua exposição, que é o voto no tação quer ver e depois participaria da convenção, di-
nosso sistema eleitoral. VExa falou das inconveniên- gamos assim, escolhendo a ordem de cada partido.
cias do voto nominal, e eu poderia acrescentar várias Mas ai o que ocorreria na desvinculação? Ninguém
outras. No afã de constituir massa de votos, coeficien· faria campanha isolada. Até porque, se ficasse muito
te eleitoral, os partidos procuram inclusive aceitar a isolado, fazendo a campanha individualmente, corre-
inscrição de muitas pessoas, de qualquer tipo de gen· ria o risco de ver a sua legenda fazer poucas vagas.
te que possa trazer voto, até para completar a lista. E Então, a pessoa teria necessariamente de ser mais
isso, às vezes, causa uma imagem terrível aos pollti- partidária na hora da campanha.
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Inclusive, Ministro, isso poderia resolver a ques- um avanço como esse que ofereço à consideração de
tão da cláusula de barreira. O que todos querem na VExas.
verdade? Preservar os partidos ideológicos, os que Muito obrigado.
têm propos~çã?, que têm h~stória, e evitar os partidos O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
de aluguel. So' que o partido de aluguel quase que ros) - Com a palavra o Deputado Jairo Carneiro.
tem ~ais f~rça do que o ideológico, porque é uma S.Ex! dispõe de três minutos.
atraçao mUito grande. É atraente compor uma chapa,
ter um caudilho municipal, fazer uma distribuição por .O SR. DEPUTADO JAIRO C~~NEIRO -:- Sr.
várias chapas e eleger dois em uma, dois em outra. Presidente, nobre R~lator, pr~zad_o MInistro, reafirmo
Mas se o eleitor tiver de votar no partido, se esse tipo o meu apreço e a mInha admlraçao por VExa..
de partido de aluguel que hoje faz legenda, porque Vou abordar questões pontuais, sem prefixação
faz uma chapa razoável, tiver de se credenciar atra- de uma posição pessoal.
vés de um ação consciente do eleitor de votar naque- V Ex!! fez um diagnóstico provocativo muito feliz,
le partido, ele corre o risco de ter uma boa chapa, mas e nessa linha de raciocínio também quero levantar al-
não fazer o quociente. Então, por esse lado, consegui- gumas questões. V.Exa

, com suas interrogações, ofe-
ríamos também separar o partido de aluguel do parti- rece a esta Casa e a esta Comissão Especial a sua
do com base ideológica ou programática, que procura contribuição, mesmo que não sejam as teses ou as
consolidar-se enquanto legenda real. O de aluguel te- verdades definitivas e absolutas. Mas será enriquece-
ria de consoiidar-se na consciência da cultura política dor para o trabalho da Comissão.
daquele Município, daquele Estado, para angariar os Há muitas interrogações sobre fidelidade parti-
votos. dária e tantos outros itens que foram elencados por

Seria uma solução também, Ministro, para a VExa. E também, se não nesta reunião, em outra
questão do financiamento de campanha. Poderíamos oportunidad~, ~ouve .manifestações a~erca de imuni-
ter o financiamento público exclusivo, sem qualquer dade e reelelça~, dOIs !emas que, cr~lo,_tam~ém fa-
tipo de concessão para os candidatos majoritários e zem parte ~as dlscussoes desta Comlssao - e o que
para as campanhas partidárias, e chamaria o voto presumo, nao sendo membro dela.
para a composição das bancadas. A disputa interna fi- Falou-se aqui sobre sistema eleitora', sistema
caria livre, ou seja, o partido é que iria fiscalizar se al- partidário. Creio, mesmo sem convicção formada,
guém está praticando abuso para passar na frente do que não temos no País nem sistema eleitoral, nem
outro. Poderia haver algumas normas também, mas a sistema partidário, dentro de uma configuração con-
captação individual só afetaria nesse caso a disputa ceitual que mereça respeito. Muitos dizem - o que a
pela classificação interna na lista de cada partido. mídia explora e distorce - que aqui se faz qualquer

Essa éa minha sugestão. Peço-lhes que reflitam neg~io. E. esse é um dos pontos ne~~tivos na visuali-
sobre isso, para não ferir inclusive a cultura política zaçao do Julga~~nto da clas.s~. polltlca, acarreta~do
brasileira, que é ter esse misto entre o voto nominal e p~rda de pres~lglo e. de credibilidade e de~morahza-
a distribuição proporcional. ~ao, às vezes Inte~clonal, de setores q~e sao contrá

nos ao amadureCImento e ao fortaleCImento da de-
Sr. !'residente, fin~li~ando, já vejo que VExa t~m mocracia. Não faço coro a essas pessoas, mas preci-

tod.a razao de levar a seno a tarefa que lhe c~~e: !IS- samos ter estrutura, arcabouço de uma legislação
cahzar os que se excedem, sem perder a paclencla. que deva ser permanente, para que não estejamos fa-

.Teria outras questões, mas não vou abordá-Ias. zendo uma lei a cada véspera de eleição.
Creio que talvez esse seja o caminho, a solução. O Quanto à fidelidade partidária, à cláusula de
único inconveniente que vejo é que é dificil mudar o barreira, ao financiamento de campanha e a tantos
sistema eleitoral. Em princípio, quem vota é quem outros pontos, penso que deva haver uma legislação
está aqui; e quem está aqui foi eleito pelo sistema atu- com princípios e regras duradouras, num país que se
aI. Mas ele não muda tanto, aperfeiçoa-se. proponha a amadurecer e a respeitar o jogo polftico

Esse gesto de desprendimento do Parlamento na democracia.
será uma contribuição histórica, porque, de fato, o sis- Então, espero que as contribuições de V.Exa e a
tema urge mudanças. E o sistema eletrônico já viabili- lucidez do nobre Relator, Deputado João Almeida,
za com muito mais facilidade esses sistemas mistos que está colhendo todos os subsídios, possam trazer
do que o sistema de cédulas. Portanto, creio que até o a esta Casa e ao Congresso Nacional, de modo geral,
sistema eletrônico, hoje, viabiliza a implantação de uma luz diferente da que temos até agora, particular-
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mente no que se refere às disputas eleitorais. Não vação, fundamentação, instituindo a lei quais serão os
será a conveniêncía que irá decidir que a regra para a requisitos para que alguém seja afastado da disputa,
eleição de amanhã será a a e para a eleição de dois sem evitar ou impedir a apreciação do Poder Judiciá-
anos após será a b.A conveniência deve acontecer rio - se ele está sendo alvo de alguma vindita, se é um
dentro de um mínimo de ética, de um pragmatismo desafeto e está sendo vitimado, penalizado, porque
que seja sadio. Não devemos ser joguetes para aten- não faz parte do coro de quem domina o partido na·
der ao partido que hoje é pequeno e se torna maior na quela região. A lei tem de resguardar e defender os in·
eleição e que, a partir daí, vai querer qLie as regras teresses legftimos do cidadão, mesmo que na ativida-
atendam ao seu interesse ou ao interesse das forças de polftica não seja esse um direito individual.
coligadas. Quanto à questão de financiamento de campa-

Vejo com certa tristeza situações que vivemos nhas, foi citado pelo Deputado Vivaldo Barbosa, em-
no dia-a-dia da nossa lide política. Na campanha para bora S. Exa não tenha exteriorizado isso da tribuna,
Prefeito de uma cidade temos uma coligação dos par- que os percentuais devem ser assegurados na lei
tidos a, b e c. Na disputa para a Prefeitura do Municí- para as candidaturas proporcionais, se aceito o finan-
pio vizinho, distante apenas 30 quilômetros, a coliga- ciamento público, não deixando também à discrição
ção já é outra, completamente diferente. Aqueles par- de quem comanda o partido em um determinado
tidos "a", "b" e "c", que na primeira cidade se ditem Estado o destino do recurso, que pode ir apenas para
a~igos e irmãos, na segunda cidade s~o. inimigos, :~- a campanha do Governador e do Senador.
vaIs. Isso é um desapreço para a atiVidade polltl- H . .. . h t 'b . - d V E a
co-partidária, Achoqueainstâncíasuperiordedelibe- . a vanos camln 0.5, e a con n ulçao e . _x
ração de um partido em âmbito nacional tem de fixar sera fundamental. Por ISS?, levanto essa .qu~s!ao,

S I '- f f' d ' I . mas lhe peço que encamInhe essas contnbulçoes,as regras, e e as nao orem Ixa as em el, que ve- . .. t
nham nas decisões das instâncias superiores, nacio- tendo em vIsta sua expenêncla e seu alento.
nalmente, ditando quais são os princípios que nortei- Obrigado.
am a formação, a celebração de alianças e de coliga- O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-
ções. O PT e o PFL não podem fazer aliança em uma ros) - Com a palavra o último orador inscrito, Deputa-
cidade e ser rivais frontais em outra. E isso acontece do Antônio Joaquim Araújo.
no Brasil. Citei o PT por citar, mas poderia ser qual- S.Exa dispõe de três minutos.
quer partido deste País. Isso, para mim, é um desa- A

preço para a nossa atividade, Que juízo o cidadão co- ~ SR. DEPU.TADO ANTONIO JOA~~IM
mum e a mídia fazam dos políticos e dos partidos? ARAUJO -: Sr. PreSidente, Sr..Relator. Sr. ~In~stro
Não existem os partidos. Nelson Jobim, quando se organiza uma Comlssao é

A 'A' d nt d' porque se quer aprimorá-Ia, e todos estamos aquis convenlenClas as pessoas merame e 1- ••• a . _

t I· "1 e de tal odo O part'ldo com esse obJetiVO. A Vinda de V.Ex a esta Comlssao,amqueaalançaaqUlva s r m. . .
faz uma coligação para a eleição para Governador, e como ocorreu ta~bem no ~enado, d?~onstr~ o.Inte-
o Prefeito diz: "Sou do PTS, estou em coligação apoi- resse em se aprimorar o sistema pol/tlco braSIleIro,
ando o candidato a Governador do PL, mas vou votar Peço até desculpas por ter chegado atrasado.
no candidato do PSDS, na minha Cidade, para o Go- Meu vôo atrasou e não pude chegar a tempo.
.verno do Estado". Isso é uma vergonha! Precisamos Quero tratar especificamente de um assunto co-
de uma legislação com caráter, com padrões básicos, mum no meu Estado, o Maranhão. Trata-se do proble-
que seja a espinha dorsal de um sistema.· ma do título eleitoral. Tenho certeza de que vamos

Levantei esse ponto. mas poderia ter levantado chegar a um ponto, no futuro, em que o eleitor poderá
tantos outros para a apreciação do nobre Ministro, até votar como hoje se vota na Câmara dos Deputa-
que muito respeito, Precisamos de um mínimo de éti- dos, com a impressão digital, para que não haja frau-
ca na convivência da vida pública. A meu ver, estão de. Mas, hoje, o título eleitoral não assegura que
faltando 100% nessa referência que faço e submeto à quem está votando éo dono desse título. Esses casos
consideração de V.Exa, Sr. Ministro. têm sido detectados com muita freqüência. É comum

Sobre a candidatura nata, é preciso saber quem pessoas votarem no lugar de outras que são analfa-
vai decidir se o cidadão que hoje é Vereador, Deputa- betas. Votam colocando a sua impressão digital no lu-
do Estadual ou Federal vai poder ter a sua candidatu- gar da do analfabeto, porque a mesa receptora não
ra assegurada ou não. Se será ao arbítrio do detentor tem como averiguar se realmente aquela impressão
momentâneo do domínio do partido ou haverá moti- digital é a do dono do Utulo.
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Sr. Ministro, desejo acrescentar essas questões Temos três etapas. A primeira é a de auditagem,
às suas preocupações. Tenho percebido que V.Exa que será feita pela Unicamp. A segunda é a da discus-
possui uma memória fenomenal. Hoje, todo brasileiro são dos resultados - e acho que o Deputado Vivaldo
sabe usar o cartão magnético. Alguns aposentados até Barbosa laborou um pouco em equívoco aí - desses
já possuem cartão magnético. Essa seria a oportuni- relatórios e dessas opiniões, que faremos aqui um
dade de implantá-lo, pelo menos num primeiro mo- dia, talvez, com a participação de Deputados, Sena-
menta. Nessa reforma política, como ela é muito im- dores, representantes dos partidos políticos e técni-
portante, há assuntos que vão ser discutidos com mai- cos que queiram participar. Vamos ouvir a apresenta-
or profundidade, há situações que vão ser abordadas ção do relatório e discuti-lo, perquiri-lo, propondo alte-
como fatos transitórios. Vamos ínstituir aqui leis que rações. E a terceira etapa é a da elaboração da norma
serão usadas transitoriamente, como foi aqui sugerido. legal, que pode ser eventualmente por lei ou por reso-
Precisamos implantar outras leis imediatamente. lução do Tribunal, com nossa plena aquiescência, de-

Apenas para ilustrar, quero citar que há pouco poi~de disc~tirmos. Veremos o problema processual.
tempo não havia fotografia na carteira de habilitação, Entao, desejO sab:r se podemos, desde logo, estabe-
porque ela foi retirada. Oepois de uma avaliação, foi lecer essas questoes.
detectado o grande erro de ela haver sido retirada, e Quero prestar duas informações. O assunto de
voltou a ser estampada na carteira, que passou a ser cláusula de barreira tem sido discutido com a visão
mais completa, até contendo outras informações. Se distorcida. A maioria dos países usa a cláusula de
inserirmos a fotografia em um cartão magnético, o barreira para eleição. Estamos aqui tratando de cláu-
presidente da mesa não precisará estar abrindo o sis- sula de desempenho para o funcionamento parla-
tema para que possamos votar. Agora, o eleitor não mentar. ~ em outra etapa. Então, não podemos com-
sabe se ele abriu ou não, se votou ou não, porque não parar uma coisa com a outra.
tem como avaliar essa situação. Talvez o cartão mag- Sobre o valor de 5%, 3% ou 4%, poderíamos ter
nétíco pudesse ser o instrumento para proceder à adotado o processo de evolução de 2% para 3% para
abertura da urna eletrônica. 5%, no horizonte. Há quase dez anos, decidimos que

A urna eletrônica foi uma avanço fenomenal. fixaríamos um horizonte para que as coisas aconte-
Estamos aqui para aprimorá-Ia. Minha contribuição cessem, os partidos se acomodassem à nova realida-
será no sentido de verificar se, pelo menos num pri- de constitucional e democrática que estamos vivendo
meiro momento, é possível introduzirmos no cartão no País. Naquele momento, então, estabeleceu-se o
magnético a fotografia, para que a mesa possa detec- quociente de 5%. Perseguimos esses passos por ou-
tar que aquele que está votando é realmente o dono tro caminho, e aqui também não seria demais nem
do titulo. exótico dizer que oito partidos superaram os 5% na

Era essa a minha contribuição. eleição de 1990. Na eleição de 1994, oito partidos su-
. peraram os 5%. Na eleição de 1998, sete partidos su-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhel- peraram os 5%. E com uma qualidade: partidos que
ro~ - Pas~o a palavra .ao nob~e Relator, Dep.utado numa eleição superaram, em outras não superaram;
J~ao ~I~elda. E!'1. segUida, oUVlre~os as consldera- partidos como o PT, que antes disso não atingiram
çoes fmals do Mlntstro Nels~n JobIm. esse percentual de forma nenhuma, tiveram a capaci-

OSA. DEPUTADO JOAO ALMEIDA-Sr. Presi- dade de se enraizar na população de tal forma que
dente, optei por me expressar ao final, e o tempo já se conseguiram depois, seguidamente, os 5%. Partidos
foi. Mas foi bom. Todos os companheiros contribuí- como o PTB, que nessa nova versão é um partido
ramo Afinal, o papel do Relator é o de ter sensibilidade novo, conseguiram os 5%.
para organizar a maioria. Não é o de ficar aqui questi- Então, haveremos de distinguir sempre entre
onando, deb~tendo com ~s pessoa~. Mas há alguns partidos que conseguem mobilizar a população e par-
pontos que nao posso deixar de registrar. tidos que não conseguem. E a proposta que se discu-

Assim sendo, peço ao Ministro Jobim que se es- te hoje é muito nesses termos, não é em termos ideo-
tabeleça ainda - para tranqüilizar todos os membros lógicos, nem de grande ou de pequeno, dos que são
da Comissão - um cronograma, que possamos per- capazes de obter apoio popular e dos que não têm ca-
seguir, em relação a essa decisão que tomamos con- pacidade de obtê-lo. O avanço em passos também foi
juntamente de promover a auditoria do sistema eleito- testado aqui. Triste resultado! É da nossa cultura, Mi-
rai por urnas eletrônicas, o sistema de recepção de nistro. Por isso, estabelecemos esse horizonte para
votos através de urnas eletrônicas. chegar lá com esse valor.
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O sistema de coligações foi evoluindo em dois partido que terá o candidato a Governador, ou a Pre-
momentos, sistematizando as coligações, que eram sidente, ou a Prefeito. Por quê? Porque eles acham -
aquela aberração. Depois, com a mudança dos mem- e a lógica e a história mostram isto - que o partido que
bros da Comissão e do Ministério, nós retrocedemos. tem o candidato majoritário na coligação acaba sen-
Já estávamos num sistema de coligação que vincula- do o vitorioso, eventualmente, na coligação proporci-
va partido coligado em âmbito nacional, podendo re- onal. Esta é a realidade. Para mudá-Ia, teríamos de al-
petir, vinculando a candidatura majoritária, como al- terar a lógica do sistema presidencial, o que não é o
guém falou aqui. Na última eleição, mudaram o Rela- caso. Dentro do sistema presidencialista, a eleição é
tor - a cada eleição mudam - o Presidente, a compo- basicamente plebiscitária. E aí se atrela, em cima da
sição, voltando-se à esbórnia de sempre. lógica do sistema plebiscitário, na majoritária, levan-

Como relatou o Deputado Jairo Carneiro, fala-se do à proporcional.
mal de um candidato em um Município e se viaja dez Deputado Saulo Pedrosa, VExa gostaria que a
minutos de carro até o Município vizinho para dar gló- propaganda fosse mostrando primeiro os candidatos
rias ao companheiro de chapa. ilustre e glorioso De- proporcionais e depois o majoritário. Isso nunca será
putado combatente, que foi desgraçado no comício possível, porque a propaganda visa obter votos. O
anterior, no Município vizinho. que a urna eletrônica quer assegurar, com essa or-

Então, isso também não funcionou. Quer dizer, dem, é que o eleitor vote na proporcional, não impor-
são coisas da nossa cultura, que precisamos ter sem- tando em quem irá votar. No outro caso o que se quer
pre presente quando tratamos da legislação eleitoral é que ele vote no candidato à majoritária. Então, são
e partidária. pretensões, objetivos distintos, e essa dissonância

O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei- vai existir sempre. Se VExa inverter a ordem, pode dar
ros) - Ministro, VExa tem a palavra. o resultado contrário, ou seja, não ter votos na propor-

O SR. NELSON JOBIM - Começo pelas consi- cional, se votar depois. O eleitor vai embora ligeirinho,
derações do Deputado Saulo Pedrosa, que mostra- depois de votar no Governador.
ram dissonância entre a campanha eleitoral e a or- O Deputado Vivaldo Barbosa fez referência a
dem de votação na uma. Na campanha eleitoral apa- um dado importante, que eu gostaria de mencionar: a
rece como privilegiado o candidato majoritário; depo- cabine indevassável. Hoje, com a urna de papelão,
is, menos privilegiado, o candidato a Senador; em se- todo mundo fica olhando. Além das alegações de que
guida, o candidato a Deputado Federal; e menos privi- ficam os mesários tentando adivinhar qual foi o voto
legiado ainda, o candidato a Deputado Estadual. Na dado - se o sujeito mexeu ou não com o braço; se vo-
urna eletrônica, dá-se o contrário: começa-se pelo tou no n° 11 ,no nO 23, no nO 20; se mexeu com o braço
Deputado Estadual para se chegar ao Governador. para a direita ou para a esquerda -, há o problema do

Ora, eu não diria que é por vaidade do legisla- constrangimento. Ao sentir que está sendo observa-
dor, conforme afirmou o Deputado, mas por uma da, a pessoa erra, depois erra de novo. Outro fica in-
questão técnica. Se é verdade que o eleitor pretende quieto na fila. Então, cria, digamos, uma pressão psi-
votar na eleição majoritária, se seu objetivo é ela, a le- cológica externa. Temos de retomar realmente a
gislação eleitoral estabelece que para chegar lá tem questão da chamada urna indevassável, a fim de que
de votar na proporcional. Se votar na majoritária an- ninguém fique olhando para o eleitor, e ele possa ter a
tes, poderá não votar na proporcional, ou votar em tranqüilidade de votar, sem se sentir pressionado por
branco. alguém que está na fila e que precisa pegar o ônibus

São duas lógicas distintas: uma, a de produzir o para pescar no fim de semana ou coisas do gênero.
voto, que é a campanha para a majoritária; a outra, a Quero fazer-lhe uma confissão, Deputado Vival-
de assegurar a votação na proporcional. É uma opção do Barbosa. V.Exa fica cada vez mais parecido com
que os senhores fizeram. Acho que é tecnicamente um grande líder do Partido Republicano Rio-Gran-
ajustada a essa pretensão brasileira do voto presi- dense. Quando V.Exa começa a falar em voto de
dencialista, ou seja, do voto plebiscitário ao candidato bico-de-pena, em voto real, lembro-me dos velhos lí-
majoritário. deres do Partido Republicano Rio-Grandense que

Observem bem: pelo menos parte da lógica da ainda têm herdeiros por todo o País. Quero dizer o se-
escolha de candidatos está na circunstância de que o guinte, Deputado Vivaldo: sempre divergimos, mas
candidato majoritário é uma locomotiva em relação nos tratamos muito bem. A nossa divergência diz res-
aos votos proporcionais. Tanto é verdade que, nas co- peito a uma decisão que tem de ser tomada politica-
ligações majoritárias, sempre a disputa é em cima do mente pelos Parlamentares: ou temos voto eletrônico
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ou não. Tentar estabelecer um casamento acaba não O SR. DEPUTADO VIRGíLIO GUIMARÃES -
funcionando. Lá no terminal eu já sei o que aconteceu no grotão.

O Deputado Virgílio Guimarães referiu-se a um O SR. NELSON JOBIM - Não, evidente. Então,
problema. Temos duas coisas distintas na votação V.Exa tem elementos para isso. A divergência com o
eletrônica: uma é o voto em si, outra é a apuração do Deputado Vivaldo Barbosa é exatamente uma diver-
voto. O que a urna eletrônica não enfrenta e não re- gência básica. O paradigma do Deputado Vivaldo
solve é a formação da vontade do eleitor. A formação Barbosa é o voto vivo. A expressão é sua; aliás, era a
da vontade do eleitor é problema da campanha eleito- expressão de Maurício Cardoso, em 1937, quando se
ral, que antecede a votação eletrônica. As distorções discutiu essa questão.
decorrentes da campanha eleitoral, o abuso do poder Quero lembrar que a Constituinte de 1934 não
econômico etc. mexem na liberdade individual de op- se deveu propriamente à Revolução de 1930, mas à
ção do eleitor, conduzindo-o a votar equivocadamen- de 1932. Foi a Revolução de 1932 que provocou a
te. Enfim, são situações provocadas por motivos es- Constituição de 1934. Na projeção de 1930 poderia ir
púrios. Isso está fora do voto eletrônico, porque é pro- mais longe a manutenção do Estado excepcional.
blema relacionado à formação da vontade do eleitor. Pois bem. Em relação a essas pressões feitas
Diz respeito à campanha eleitoral, às inelegibilidades, pelo Deputado Vivaldo Barbosa, o que o Tribunal Elei-
à fidelidade e a um conjunto de situações. toral pretende não é fazer com que os técnicos deci-

Já com a urna eletrônica temos o ato de votar e dam, não é nada disso, mas ter uma visão, através
de apurar. Não tivemos, nas el~ições de 2000, proble- des~a I.eitura, dessa análise de to.do o. sistema. Uma
mas com a apuração. Houve, sim, reações momentâ- a~dltona externa - no ca.S?, da Umversld~de de Cam-
neas referentes à morte súbita decorrente do siste- plnas - deve fazer a analise de todo o sistema e de-
ma imediato de resuttado. É aq~i1o de que já falei. Du- monstrar o ~u~ .há no sistema e.o que podemos agr~-
rante o processo antigo de apuração, o gato subia no gar de c?nflabllldade a e~e: Serao postas as alternatl-
telhado, e o Virgílio e o Nelson já preparavam o dis- vas .técnlcas, mas a declsao tem de ser dadas pelos
curso da derrota. Começavam a se justificar. Quando partidos. . ..
vinha o resultado, já tinham o discurso pronto e o jogo .Quero dizer a V. E.xa, a propósito, que falei com o
jogado. E alguns abandonavam antes, como no caso Presldent:do seu p~rtldo recenteme~te. E aguardo a
de 1982, que é a crítica que se faz. Mas a apuração recu~eraçao do. emlnent~ en~~nhelro ~ara termos
resolveu "nu problemas, como o do mapismo. Lem- u~ dl~logo no RIO d~ Janeiro - Ja agendei com ele - e
bram-se daquele problema que V. Exas abordaram, da discutir c~m os part~os, colo?ar as .cartas na ~es~,
divergência de linhas? A linha começava aqui e caía, por uma slmpl~s. ra~~o: a Justiça Eleitoral te~ ?OIS el-
porque o mapa era muito grande. O sujeito punha o xos..Um é o)unsd'clo~a~, em q~e nós, dec,dlmos o
voto em cima e apontava para baixo, que era a média. conflito oco~ndo na elelçao - e la e~tara o Deputad?
Então, famos discutir a média do voto. Havia urnas José Anto~lo: ~azendo~as s~stentaçoes .a?s seus .cl~-
com média de votos destoantes, o que autorizava o entes, partld~nos ou n~o. Ali va~os deCidir c~mo JUI-
problema da recoritagem. zes, no sentido de ap~lcar a lei q~e V.E~s fizeram,

. ,. . ~ •. bem ou mal. Outra cOisa é a Justiça Eleitoral como
O Deputado Vlrglllo GUlma~aes fez refere~~la agência realizadora de eleições. Não podemos apli-

ao proble~a do protesto, ~u~l seja, na urna tradlc,?- car, dentro dessa agência reguladora de eleições, o
nal e tambem ~a ur~a e~etronJca, eventual~ente,. terJa critério decisório jurisdicional. Aqui se trata de ação
de haver uma f1scallzaçao. _Se? prote~to nao ~ f~.lto na administrativa, Daí porque tenho dito claramente que,
hora.do V?to ou d~ ~uraçao, Já exclUI a POSSibilidade quando estou discutindo esses assuntos, não é a par-
de discutir a r~elelçao, o problema da recontagem. tir da perspectiva jurisdicional. Às vezes, é verdade,

O SR. DEPUTADO VIRGíLIO GUIMARÃES - alguns colegas juízes, que não fazem essa distinção,
Eletrônica, não... acabam tratando a administração da eleição como se

O SR. NELSON JOBIM _ Não, não. fosse um processo jurisdicional, e aí dá problema .

. O SR. DEPUTADO VIRGíLIO GUIMARÃES _ Então, quero dizer ao D~putad? Vivaldo Bar~-
. ... sa que teremos uma longa d,scussao com os partl-

~a hora em qU~,eu pego no termmal, Ja ac~~de o meu dos, com o Congresso. Insisto em que essa Comissão
Sinal v,~rmelho. ~pa, espere af, vamos verificar o que a que me refiro seja do Congresso e não uma Comis-
houve - I' d rt'd I' .. sao exc uSlva os pa I os po ItICOS, porque falta an-

O SR. NELSON JOBIM - Não, lógico, evidente. coramento institucional para termos essa Comissão
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de acompanhamento. E aí trabalharíamos no sentido Deputado Virgflio Guimarães, gostaria de dis-
de tentar dar ao processo de 2002, à eleição de 2002 cutir esse sistema duplo. Tenho algumas experiência
a segurança e a transparência que possam assegurar e alguns estudos longos a respeito do tema. Há muito
um grau de confiabilidade. E poderemos, lateralmen- tempo mexo com os sistemas eleitorais. Na verdade,
te, discutir também o paradigma. A discussão do De- hoje, talvez o maior especialista do mundo em siste-
putado Vivaldo Barbosa já é sobre o paradigma, ou mas eleitorais seja um professor da Universidade de
seja, que modelo de urna, que modelo de sistema. Heildeberg, com quem tive vários debates durante
Também queremos discutir isso, mas não posso esses dez anos. E no mundo há todas as experiências
fazê-lo, Deputado Vivaldo, para 2002. Para 2002, te- possíveis em relação a isso. Não há grandes inven-
nho de trabalhar em cima do que temos no sistema, ções a fazer.
agregando a ele mecanismos de transparência e se- Há vários problemas a serem examinados, e
gurança. Mas quero discutir também o paradigma. não podemos trabalhar em cima da descrição do sis-
Não tenho a mínima dúvida em relação à necessida- tema. Temos de jogar o sistema para fazer projeções
de dessa discussão. Haverá o diálogo dos partidos. e prospecções.

Disse que a urna eletrônica e o painel do Sena- . ~ Quero colocar o Tri~unal Eleitoral à sua.dispo-
do são distintos por uma simples razão: na urna ele- sl~ao. Vamos.nos sentar. a_mesa, pe.gar esse sls~ema
trônica, o sistema é de contabilização; no sistema do e J~ga~ em ~Ima de elelçoes anteriores, atrave_s de
Senado, é de memorização. Tanto é que, no voto se- proJeçoes feitas por um programa de computaçao, e
creto, ficou a possibilidade de se fazerem listas, obter ver o que o~orre, para sabermos o~de é que_ esta-
o resultado da lista. São sistemas distintos. Há um sis- mos. nos e~flando. Na v~rd.?d~, os slst~ma~ sao es-
tema de contabilização, que é o sistema da urna, em c?lhldos nao pela conslstencla de princípios, mas
que se digita e se vai direto à contabilização; não há sim pelos re.sultad~s.. .
nenhum intermediário. E no sistema de votação do Gostaria ~e discutir m~lt? esse t~ma do voto ~u-
Senado há sempre uma memória intermediária em pio. É uma ca:m: nho~e tr~nslç~o. VEx está produzln-
relação aos votos dados. Foi o que aconteceu na vio- do uma tran~~çao. ~ao. c.al na.ditadura da nomencl~tu-
lação do sistema. Houve violação do conhecimento ra, mas habilita as Indl~lduall~ades dentro do partido.

d t t - e ss 'Ia ent V'I laça-o dos Essa é exatamente a dlscussao que se estabelece na
o vo o secre o, nao n ce ar m e o E h N d' - U' 'd d d M d .
t d 'd N- f" d' r span a. uma Iscussao na nlverSI a e e a n,

vo os pro UZI os. ao OI ISSO que se ISCU lU. tratamos exatamente disso.

.9uero dizer que, .sobre esse sistema, ~emo~ Naquele momento, eles estavam discutindo a
condlçoes, Deputado Vlyaldo Barbosa, de discutir saída do voto de lista para a entrada do voto proporci-
a~p~amente com ~s partldo~, com absol~ta tra~spa- onal. Por quê? Porque o voto de lista havia dado uma
r:ncl~ porque o Tn~unal Elelt~ral e a Justiça Elelto!al brutal autoridade à nomenclatura do partido. Os per-
nao sao donos?o sistema. O sistema é para a Naçao. sonagens que viviam o processo eleitoral queriam
Ela é a consumidora. Nós somos apenas gerentes na derrubá-lo e voltar para o voto nominal. Aí eu mostro
administração desse agenciamento de eleições e as nossas divergências. Então, temos de caminhar
como tal temos de nos comportar. Nossa responsabi- para um ajustamento.
lidade ~~adyertir v~xas sobre~s con~~niências e in- Por último, Deputados Jairo Carneiro, não tenha
convemenclas. Porem, se ~. ~x s de~ldlrem que que- dúvidas de que todas as suas observações são corre-
rem voltar para a urna tradicional, nos voltaremos, e tas. Sabemos que as coligações nas eleições munici-
não vamos fazer nada em relação a isso, embora pen- pais eram um desastre para nós. Lembro-me, quando
se que temos de avançar. E avançaremos, temos es- Deputado Federal, que precisava ter cuidado ao sair
paços para isso. O que não podemos é tratar esse de um Município para outro, a fim de fazer comfcio
tema partidariamente, dizendo, por exemplo, que o para candidato a Prefeito. Tfnhamos de receber uma
PDT e o PT, das Oposições, não estão unidos nessa lista para saber de quem é que Unhamos de falar mal.
questão. Não se trata de problema partidário, mas da Naquele Município não se podia falar mal do partido
Nação. Ele não se define por linhas partidárias, mas "a", apenas do outro, porque as disputas eram dife-
sim por linhas de procedimentos. É uma questão de rentes. Às vezes, trocávamos o papel e era um desas-
processo, não é uma questão de Oposição e Situa- tre absoluto. Aconteceu comigo. Troquei a folha, e foi
ção. É mais transparente. Por isso, estou dizendo que uma confusão infernal. Por quê? Porque as coliga-
o Deputado Vivaldo Barbosa é um Ifdimo represen- ções são feitas para a eleição. Coliga-se tendo em vis-
tante do Partido Republicano Rio-Grandense. ta a eleição, não o Governo. Essa é a lógica.
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Quando termina a eleição, vejam o que aconte- Iiou-se ao partido nesse Municfpio e teve de entrar na
ce: elege-se o Prefeito - vamos falar no Prefeito, que lista do partido, porque era candidato nato, foi Depu-
é menor - , naquele imensidade de disputas e ajus- tado anteriormente.
teso AI, o Prefeito senta na cadeira. O Presidente do O problema da candidatura nata é o conflito da
partido chega lá e diz: "Vamos discutir o secretariado". individualidade. Onde é que se produz essa individua-
E começa a necessidade da contratação da máquina Iidade? No sistema, logicamente. Convido o cidadão
partidária para dentro do Governo. Ar, o Prefeito, que para ser candidato a Deputado Federal, porque ele
tem responsabilidades com o Governo, começa a tem voto próprio, e depois não asseguro sua candida-
romper com a coligação e com o .próprio partido. Por tura, porque ele tem de obedecer a mim, que não te-
quê? Porque o indicado que o partido quer para a Se- nho voto e sou chefe do partido? Vejam as distorções!
cretaria tal, que resolve uma questão político-partidá- A candidatura nata tem essa origem.
ria, não resolve o problema administrativo que ele tem Advirto que o sistema, hoje, tem problemas de
de enfrentar. Imaginem agora, com a Lei da Respon- constitucionalidade. Afinal, não assegura ao partido a
sabilidade Fiscal, como é que se faz isso. Ou seja, possibilidade do veto ao candidato nato; e se está en·
esse tipo de modelo está morto. Em face da transpa- trando na autonomia interna dos partidos, o que é um
rência, em face das condições de investimento públi- problema constitucional.
co que temos, está morto o modelo. E, na verdade, O 5R. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO - Sr. Mi-
precisamos discutir a questão de coligações. Mas as nistro, desculpe-me, mas eu s6 levantei o ponto de
coligações se estabelecem dentro da lógica do siste- que não deve haver poder absoluto do partido.
ma eleitoral que temos. Não adianta romper o sistema O 5R.NELSON JOBIM _ No caso, o partido te7
de coligações sem romper o sistema que deu origem ria maioria, para efeito de negar o candidato nato. De-
à necessidade da coligação. É a mesma coisa que in- sapareceria o problema, se n6s estabelecêssemos
troduzir externamente uma fidelidade partidária. mecanismos que enviassem à individualidade.

Na exposição inicial que fiz, citei que o candida- Deputado Antonio Joaquim Araújo, sobre a ques-
to eleito no Rio Grande do Sul pela PoUcia Militar gaú- tão do título eleitoral, não tenha dúvida de que o cami-
cha vai ser leal à Polícia Militar gaúcha, evidentemen- nho será esse. Ou seja, no futuro, vamos caminhar
te. E isso aconteceu. Cria-se a fidelidade partidária para um sistema de identificação do eleitor compatível,
autorizando que aquele candidato não seja expulso se o Deputado Vivaldo Barbosa admitir ainda a urna
do partido e perca o mandato, porque descumpriu di- eletrônica. Senão, o cartão magnético não vai funcio-
retriz do partido. Mas não foi o partido que o elegeu, nar e teremos de voltar ao velho título de eleitor. No en-
foi a categoria. O que fazer? Há uma dissonância en- tanto, creio que vamos caminhar para essa solução.
tre um sistema e outro. Ou seja, isso só se resolve no Quando no título de eleitor deixou de constar a
conjunto. Vejam, a fidelidade não é algo externo e arti- fotografia, isso não foi gratuito. Tirou-se a fotografia
ficial. Tem de nascer do processo e não através de porque, através dela, maquinava-se ou jogava-se o
ameaça externa, porque vai haver formas pelas quais velho sistema de curral, já que a fotografia era financi-
isso seja burlado, não tenham dúvida. ada pelo candidato. Ele se dirigia ao eleitor para ofe-

Quanto à questão da candidatura nata, Deputa- recer-Ihe a fotografia. Foi por essa razão que a foto-
do Jairo Carneiro, ela é produto do conflito da indivi- grafia caiu. A exigência da fotografia era o mecanismo
dualidade com a nomenclatura. Ou seja, explica-se a pelo qual se retomava o curral, através das ações fei-
candidatura nata pelo personagem que tem controle tas individualmente para tirar a fotografia. Qual foi o
do voto e não do partido. Ele assegura a sua candida- preço que se pagou? A possibilidade teórica de al-
tura nata e a impõe. guém utilizar o título.

Lembro a V.Exas o exemplo do Estado do Para- Lembro, por exemplo, os grandes problemas
ná. Um ex-Deputado, colega nosso da Constituinte, que normalmente existem na Bahia, especificamente
era do POS, inimigo absoluto do Senador Roberto em Camaçari. A confusão naquela cidade, com o pro-
Requião, e, na época, do ex-Governador do PMDB, blema de eleitor que vem e que volta, é histórica. É um
José Richa. Ele foi à sede do PMDB regional e pediu a tema que temos de enfrentar. Através das disponibili-
filiação no PMDB, mas, como era inimigo político dades orçamentárias, vamos acabar em um sistema
clássico, o PMDB regional a negou. Imediatamente, que tenha a identificação absoluta do eleitor.
dirigiu-se a um Municlpio do chamado norte histórico O último problema não resolvido seria o da for-
do Paraná e registrou sua candidatura. Na conven- mação da vontade do eleitor estar vinculada à campa-
ção, então, aparece sua filiação partidária. Ou seja, fi- nha eleitoral.
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oSR. DEPUTADO ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO
- Permite-me um aparte, Sr. Ministro?

O SR. NELSON JOBIM - Pois não.

O SR. DEPUTADO ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO
- Inclusive eu dizia ao Deputado José Antônio que há
um Município do Maranhão em que o Prefeito que se
elegeu contratou uma equipe de pessoas fora do
Estado. Praticou um ato inteligente. Como no título
não consta a idade e a Mesa não pode indagar a filia
ção do eleitor, ou seja, quem é o seu pai ou a sua
mãe, aquelas pessoas contratadas foram lá e vota
ram em nome dos eleitores. Os títulos eleitorais foram
recolhidos dos seus titulares para serem utilizados
por outras pessoas na votação. No caso, não há como
provar que o título é de determinada pessoa. Isso é
algo complicado.

O SR. NELSON JOBIM - Vamos tentar resolver
o problema.

Também há outro assunto que mencionei no iní
cio, ou seja, a Mesa ter o número de abertura da urna.
Deve-se restringir, mas isso tem preço, como o caso
da fotografia. No momento em que se exige a presen
ça do trtulo, só vota quem tem título. Se comparecer
sem o título, não poderá substitui-lo pela mera identi
dade. Poderá votar no sistema. Até chegarmos a um
sistema de abertura de impressão digital, que seria o
momento posterior a isso, e resolvermos esse proble
ma. Desapareceria o Utulo de eleitor, ficaria mera
mente a inscrição.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, espero
ter trazido algumas informações a V.Etts Porém, an
tes de encerrar minhas palavras, proponho ao Sr. Re
lator e ao Sr. Presidente que nosso diálogo não se es
gote nesta audiência pública, que possamos dialogar
pontualmente e sem conversa teórica. Ou seja, va
mos pontuar as questões para ver como as coisas se
resolvem em cima do que temos e não em cima de
conversas acadêmicas, para tentar, então, estabele
cer fórmulas com as quais poderemos avançar não só
naquilo que eu quero fazer - vamos institucionalizar
-, no que diz respeito à urna eletrônica.

Teremos de montar um cronograma imediata
mente após o contato com a universidade. Inclusive,
já combinei com o Senador Roberto Requião que tra
taríamos essa questão da urna eletrônica na Subco
missão Especial da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação, presidida pelo Deputado Osmar
Serraglio. Nós envolveríamos todo esse conjunto para
fazer um exame mais apurado. .

Paralelamente a isso, trarei a V.Exas proposi
ções pontuais viáveis. Por exemplo, a questão da me-

mória do voto, referida pelo Deputado Virgílio Guima
rães, já é possive\.

O SR. DEPUTADO VIRGfLlO GUIMARÃES-A
intenção é fazer isso imediatamente?

O SR. NELSON JOBIM - Sim. Inclusive já man
dei fazer um estudo. Não teríamos só a impressão do
Boletim de Urna - BU, que é, nada mais, nada menos
que o resultado final, o total da urna. Quando se en
cerra a votação, determina-se a apuração. O Boletim
de Urna é entregue aos partidos, de forma tal que, de
pois, há condições de fiscalizar a soma geral, porque
o disquete vai para a central totalízadora. Também ha
veria possibilidade de imprimir a composição do voto,
feita na própria urna, como se nós estivéssemos
mantendo dentro da urna a composição do voto feito
pela cédula única. Aí, teríamos condição de saber
qual foi o comportamento do eleitorado naquela urna.
Haveria a memória do sistema, ou seja, o extrato da
votação e o Boletim de Urna. O boletim seria para a
totalização e o extrato para a verificação. Poder-se-ia,
então, fazer uma espécie de conta dimensão.

O SR. DEPUTADO VIRGíLIO GUIMARÃES 
Desculpe-me. O relatório sairia depois por urna?

O SR. NELSON JOBIM - Sim. Seria o mesmo
que o do Boletim de Urna. Seria o Boletim de Urna tal,
da urna tal, e teria a composição do extrato da movi
mentação.

O SR. DEPUTADO VIRGíLIO GUIMARÃES
Teríamos: Município tal, resultado tal, da urna tal,
urna por urna?

O SR. NELSON JOBIM - Lógico.

O SR. DEPUTADO VIRGfUO GUIMARÃES 
Porque é o que permite o cruzamento.

O SR. NELSON JOBIM - Lógico.

O SR. DEPUTADO VIRGfUO GUIMARÃES 
Do jeito que saiu agora, tem-se o SU, mas não há
como conferir.

O SR. NELSON JOBIM - Exatamente. Confe
re-se o BU individualmente. Assim, haveria condições
técnicas de se fazer isso, através do acompanhamento.

Proponho ao nobre Deputado Relator uma con
versa para fixar o cronograma. Isso depende, eviden
temente, do tempo necessário para fazer a avaliação
do sistema. Discutiremos as questões pontuais em
relação a isso. Gostaria de fazer isso sempre em arti
culação com o Senado Federal, para termos um diá
logo exclusivo. Também pretendo manter diálogo com
os partidos, individualmente. Eu não acredito muito
em uma conversa plenária com os partidos políticos.
Grande parte das conversas plenárias viram proseli
tismo. Por isso, pretendo conversar individualmente



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A PROFERIR PARECER À PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 53-A/99,
DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O
INCISO V DO ART. 163 E O ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E CAPUT

DO ART. 52 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(SISTEMA FINANCEIRO).

Ata da sexta reunião ordinária (audiência
pública), realizada em 19 de junho de 2001

Aos dezenove dias do mês de junho do ano dois
mil e um, às quinze horas e quatro minutos, no Plená
rio 11 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, sob a
presidência do Deputado Max Rosenmann, reuniu-se
ordinariamente a Comissão Especial destinada a pro
ferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição n°
53-Al99, 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. A lista
de presença registrou o comparecimento dos Deputa
dos Max Rosenmann - Presidente; Ricardo Berzoini
- 2° Vice-Presidente; Alexandre Cardoso, Benito
Gama, Felter Júnior, Manoel Salviano, Marcos Cintra,
Milton Temer, Pedro Bittencourt, Pedro Eugênio,
Orlando Desconsi, Rubem Medina, Salomão Gurgel
e Veda Crusius, - titulares; Chico Sardelli, Edir Olivei
ra, José Pimentel, Nilo Coelho Ronaldo Vasconcellos
e Xico Graziano - suplentes. Compareceram ainda os
Deputados Coriolano Sales e José Borba. Deixaram
de comparecer os Deputados Agnelo Queiroz, Aloizio
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com cada partido, examinando os problemas. E todo do com o que tem de ser posto na mesa. E a resposta
esse processo será agora, nesse período, com as di- de ser uma ou outra depende do que é posto na
reções nacionais dos partidos. mesa. Vamos discutir em termos de coisas reais e

o SR. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA - Sr. não da nossa divergência de linguagem.
Ministro, gostaria de fazer apenas uma observação fi- O SR. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA - O
nal. V.Exa relembrou muitas situações vividas, em que brilho de V.Exa sempre apontará o caminho.
sempre foi chamado para buscar uma solução de O SR. NELSON AZEVEDO JOBIM - Obrigado
meio-termo. Ainda ficou aquilo que chamei, no início, a V.Exa .

de terror: ou é a urna eletrônica ou é o processo anti- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, agradeço
go. E V.Ex" está afastando a idéia de compatibilizar a todos a oportunidade. Peço escusas pelo tempo que
uma coisa com a outra. Invocaria a consideração de tomei. Estou inteiramente à disposição para o debate.
que é possível examinar os processos. O SR. PRESIDENTE (Deputado Olavo Calhei-

O SR. NELSON JOBIM - Posso examinar. Só ros) - Agradeço ao Sr. Ministro Nelson Jobim por,
que acho difícil. mais uma vez, ter contribuído na discussão de temas

O SR. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA - tão importantes para a democracia brasileira.
Inclusive já tivemos na urna eletrônica uma fase em Não havendo mais nada a tratar, vou encerrar a
que ela tinha a emissão de uma cédula. Só que ela presente reunião, antes, porém, convoco reunião
ainda não era satisfatória. Ia de uma maneira oculta. A para o dia 26 de junho, terça-feira, com pauta a ser
urna podia não ser a mesma utilizada na votação por definida.
aquele eleitor. Declaro encerrada a reunião.

O SR. NELSON JOBIM - Perteno.
O SR. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA - É

preciso também considerar a proposta, que está no
nosso projeto, ou seja, fazer a apuração da urna
aberta, pelo menos 3% em cada zona eleitoral, para
conferir no dia seguinte ou depois de proclamado o
resultado...

O SR. NELSON AZEVEDO JOBIM - Quero dis
cutir um pouco isso. Não tenho nenhum parti pris.

O SR. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA 
Exatamente.

O SR. NELSON JOBIM - O Deputado Vivaldo
Barbosa deve apresentar um sistema consistente. O
erro da consistência é seu, não meu.

O SR. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA - Sr.
Ministro, pode não alcançar, mas fazemos força. Mas
há proposta. Desejava essa abertura, no sentido de
dar uma convergência...

O SR. NELSON JOBIM - Não há dúvida nenhu
ma. E o nosso interesse é exatamente estabelecer a
transparência e a segurança do sistema, para que os
consumidores, que são V.Ex!s, tenham absoluta tran
qüilidade no processo. Se temos tranqüilidade no sis
tema, é preciso que seja compartilhada com todos.

O SR. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA 
Então, é possível ter um meio caminho, como aquelas
redações, quanto às soluções. A nossa Constituição é
sábia...

O SR. NELSON JO.BIM - Deputado Vivaldo
Barbosa, quando V.Exa se refere a esse binarismo ló
gico, formal entre uma coisa e outra, estou preocupa-



ção.

Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.

Informo a V.Exas a pauta desta semana. No dia
21, quinta-feira, às 10h, estarão presentes o Presi
dente da Confederação Nacional das Instituições Fi
nanceiras, Antonio Bórnea; o Presidente da
FEBRABAN, Gabriel Jorge Ferreira; e o Presidente
da Federação Nacional das Empresas de Seguros
Privados e de Capitalização, João Elísio Ferraz de
Campos.

A presente reunião de audiência pública desti
na-se a ouvir o Sr. Hélio Oliveira Portocarrero de Cas
tro, Superintendente da Superintendência de Segu
ros Privados (SUSEP); o Sr. Demóstenes Madureira
de Pinho, Presidente da Brasil Resseguros S/A (IRB);
a Sra. Norma Jonssen Parente, Diretora da Comissão
de Valores Mobiliários (CVM); e o Sr. José Luiz Osório
de Almeida Filho, Presidente da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).

Como os convidados palestrantes já se encon
tram sentados à Mesa, antes de passar a palavra aos
oradores, peço a atenção de todos os senhores para
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Mercadante, Antonio Kandir, Armando Monteiro, Da- seis horas e cinqüenta e um minutos, encerrou-se a
nilo de Castro, Delfim Netto, Edinho Bez, Enivaldo Ri- reunião. Para constar eu, Maria Terezinha Donati, Se-
beiro, Eujácio Simões, Félix Mendonça, Gerson Ga- cretária, lavrei a presente Ata, que depois de lida e
brielli, João Mendes, Murilo Domingos, Narcio Rodri- aprovada será assinada pelo Presidente, Deputado
gues, Paes Landim, Paulo Lima, Pedro Novais e Rai- Max Rosenmann, e encaminhada à publicação no
mundo Santos. O Sr. Presidente declarou aberta a re- Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da
união e submeteu à apreciação do plenário a Ata da reunião foi gravado e as notas taquigráficas, após se-
5° Reunião. Tendo sido distribufda em cópias, foi re- rem decodificadas, farão parte deste documento.
querida a dispensa da leitura do documento pelo De- SR. PRESIDENTE (Deputado Max Rosen-
putado Alexandre Cardoso. Em votação, foram apro- mann) - Declaro aberta a sexta sessão da Comissão
vados, sucessivamente, o Requerimento e a ATA. Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Passou-se à ORDEM DO DIA: Audiência pública, nos Emenda à Constituição n° 53-N99, do Senado Fede-
termos do art: 255, do RICO, destinada a ouvir os Srs. ral, que altera o inciso V do art. 163 e o art. 192 da
Helio Oliveira Portocarrero de Castro, Superintenden- Constituição Federal e o caput do art. 52 do Ato das
te da Superintendência de Seguros. Privados - Disposições Transitórias.
SUSEP;. Demóstenes Madureira de Pinho, Presidente Encontram-se sobre a mesa cópias da ata da
da Brasil Resseguros S.A - IRB, que contou com o quinta reunião.
acompanhamento técnico do Sr. Francisco Pinho de .
B V· P 'd t d B '1 R IRB' Pergunto aos Srs. Parlamentares se há necessl-

arros, Ice- resl en e aras! esseguros - , d d d I't d t
J 'L' O ó' d AI 'd F'lh P 'd t d C a e a el ura a a a.ose UIZ s no e mel a I o, resl en e a o-
missão de Valores Mobiliários - CVM e da Sra. Norma O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO -
Jonssen Parente, Diretora da Comissão de Valores Sr. Presidente, peço a V.EJél dispensa da leitura da
Mobiliários - CVM. Antes de franquear a palavra aos ata, já que a matéria foi distribufda.
oradores, o Sr. Presidente esclareceu as normas regi- O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Rosen-
mentais que instruem a realização de audiências pú- mann) - Dispensada a leitura da ata.
blicas. Pelo tempo regimental de vinte minutos, os Em discussão. (Pausa.)
convidados sucessivamente formularam suas consi- Não havendo quem queira discuti-Ia, em vota-
derações acerca da Proposta de Emenda à Constitui
ção em trâmite. Às quinze horas e vinte e cinco minu
tos, o Deputado Max Rosenmann passou a Presidên
cia dos trabalhos ao Deputado Benito Gama, reassu
mindo a direção às quinze horas e quarenta e nove
minutos. Conclufdas as exposições, passou-se a fase
dos debates, tendo sido registradas as participações
dos Deputados Rubem Medina, Benito Gama, Salo
mão Gurgel, Orlando Desconsi e José Pimentel, que
solicitou ao Sr. Helio Oliveira Portocarrero de Castro o
envio, à Comissão, de relatório do número de empre
sas fiscalizadas pela SUSEp, e da média de fiscaliza
ções realizadas por aquela Superintendência nos últi
mos 3 anos. Ainda, durante a sua intervenção, o De
putado José Pimentel dirigindo-se ao Presidente, De
putado Max Rosenmann, pediu que fosse solicitada à
PETROBRAS e ao IRB o encaminhamento à Comis
são Especial de cópia do contrato de seguro firmado
pela empresa brasileira. Em resposta, o Sr. Presiden
te sugeriu fosse formalizado o pleito nos termos do
art. 116 do RICD. ENCERRAMENTO: Antes de dar
por encerrados os trabalhos, o Sr. Presidente convo
cou os senhores deputados para reunião de audiên
cia pública a realizar-se no dia 21 de junho próximo,
às dez horas. Nada mais havendo a tratar, às dezes-
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as normas estabelecidas no Regimento Interno da mica nacional. Na realidade, são vários os pontos que
C sa causam problema à regulamentação do art. 192.a .

O tempo concedido a cada convidado será de Todos sabemos que o ponto principal, que prati-
até vinte minutos, não podendo ser aparteado. Os De- camente vem impedindo a regulamentação, é o § 3°
putados interessados em interpelá-los deverão insere- do artigo, o que trata da limitação constitucional à
ver-se previamente junto à Secretaria. As perguntas taxa de juros. Na verdade, o grande beneffcio que a
deverão restringir-se ao assunto da exposição e deve- emenda em pauta nos traz é justamente a eliminação
rão ser formuladas no prazo de três minutos, dispondo do texto constitucional de todos esses elementos que
o palestrante de igual tempo. Aos Deputados são faq,J1- dificultam o tratamento do art. 192 e a abertura de ca-
tadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo. minho para efetiva regulamentação.

Inicialmente, concedo a palavra ao Sr. Hélio Oli- Esta emenda tem a grande vantagem de manter
veira Portocarrero de Castro, Superintendente' da o espírito constitucionalista, ou seja, exigir lei comple-
SUSEP. mentar para a regulamentação do sistema financeiro

e, ao mesmo tempo, retirar todas essas injunções es-
O SR. HÉLIO OLIVEIRA PORTOCARRERO pecíficas que dificultam o trato do art. 192.

DE CASTRO - Muito obrigado a V. Exa Sr. Presidente, Do ponto de vista da indústria do seguro, não
Exmo. Deputado Max Rosenmann; Sr. Relator, Exmo. poderia vir em tempo melhor. A indústria de seguros
Deputado Rubem Medina; Exmos. Srs. Deputados; no Brasil, após o Plano Real, desde 1994, mais do
senhoras e senhores; demais membros da Mesa, é que dobrou sua importância relativa na economia.
com muita satisfação que atendo ao convite do Depu- Durante décadas, o Brasil teve apenas 1% de
tado Max Rosenmann para apresentar sugestões re- prêmios de seguro em relação ao PIB, e hoje em dia
lativas à proposta de emenda constitucional. Na reali- já temos perto de 2,5%, sem falar das atividades tam-
dade, há muito debate sobre o art. 192 da Constitui- bém regulamentadas na jurisdição da SUSEP, que
ção Federal, e dele têm participado ilustres Parla- são os tftulos de previdência privada aberta e os tftu-
mentares, dando contribuições posttivas à idéia da re- los de capitalização.
gulamentação do setor financeiro brasileiro. Apenas para lhes dar um exemplo, dentro do

O Deputado Saulo Queiroz chegou a desenvol- sistema financeiro como um todo, o subsetor que
ver estudo de grande importância para tal regulamen- mais cresce é o de previdência privada aberta. O ano
tação, o Deputado Edinho Bez também se tem dedi- de 2000, em relação a 1999, teve crescimento de
cado a isso e o Deputado Cunha Bueno deu impor- 38%, repetindo façanhas de crescimento de 40% e
tante contribuição, especificamente a Emenda n° 13, 42% em anos anteriores. São setores que foram po_
de 1996, que teoricamente - já explico por que teori- sitivamente afetados com a política de estabilidade
camente - permitiria a abertura do mercado brasileiro monetária.

de resseguros. É claro que temos feito o possível para que a re-
Do ponto de vista da indústria de seguros, eu di- gulação facilite a expansão dos setores, mas isso se

ria que este é um ponto crucial para a regulamenta- limita evidentemente à dificuldade de realizar a aber-
ção do art. 192. Desde a Emenda n° 13, do Deputado tura do resseguro.
Cunha Bueno, podemos dizer que não existe órgão Temos certeza de que, no momento em que
oficial ressegurador no Brasil. Então, teoricamente, o conseguirmos abrir o mercado de resseguro brasilei-
resseguro poderia estar aberto. Mas quando final- ro, vamos novamente saltar uma etapa, vamos dar
mente preparamos a Lei nO 9.932, foi argüida a in- outro salto de qualidade na participação do seguro na
constitucionalidade dessa lei, que, na prática, abriria economia brasileira. E um salto de qualidade que vai
o mercado de resseguro brasileiro - e hoje essa ar- afetar diretamente o consumidor, porque irá nos pro-
güição encontra-se no Supremo Tribunal Federal. porcionar alto aumento de competitividade neste se-
Argüiu-se justamente que a atividade de resseguro só toro Apesar de estar crescendo muito, o setor de segu-
poderia vir a ser regulamentada através de lei com- ros ainda está muito concentrado.
plementar específica, que viria a modificar o art. 192 É desejável para a sociedade que esse setor
da Constituição. não só se desconcentre, mas também venha a ter

Não obstante todo o empenho dos ilustres Par- acesso a mercados mundiais, como seria o caso do
lamentares que se debruçaram sobre a questão, o seguro agrícola, em que há resseguradores muitos
art. 192 revela-se no seu formato atual relativamente especializados em todo o mundo, resseguradores es-
intratável, do ponto de vista da conveniência econô- ses que poderão permitir grande expansão do seguro
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agrícola no Brasil. Isto sem falar do grande aumento . seguro -, vieram para cá resseguradoras estrangei-
de capacidade que terá o setor para segurar todos os raso E conseguimos a aprovação na Câmara e no Se-
tipos de riscos. nado de lei ordinária para regular a atividade de res-

A grande vantagem de um resseguro aberto é seguro no Brasil.
justamente a especialização de certos ressegurado- Como disse o Superintendente Hélio, essa lei
res que irão atingir, sobretudo, riscos industriais, mas ordinária, exatamente em função do art. 192 da Cons-
que vão atingir também determinados setores espe- tituição, sofreu contestação por parte do Ministro Mar-
dficos, como é o caso do seguro agrícola e será tam- co Aurélio, no Supremo Tribunal Federal, no dia 25 de
bém o caso dos planos de saúde se vierem a ter aces- julho passado. E o Supremo até hoje não julgou essa
so direto ao resseguro internacional. lei. Tudo indica que com essa morosidade a aprova-

o IAB é uma instituição que tem sido muito bem ção desta emenda irá nos permitir, finalmente, a aber-
administrada pelo Dr. Demóstenes e por sua diretoria. tura do resseguro e o fim de um monopólio que teve
Sabemos que foi realizada uma reversão de tendênci- suas razões muito fundadas ao ser elaborado em
as dentro do IAB, mas não podemos deixar de obser- 1939. E, no meu entender, apenas uma observação
var que o modelo regulatório, em que se baseia o mo- pessoal, só dura setenta anos porque há um monopó-
nopólio do resseguro, instituído pelo Estado Novo, é lio do qual participa a iniciativa privada - a sociedade
provavelmente o último sobrevivente em termos de es- privada é sócia deste monopólio há setenta anos.
trutura regulatória que vem do modelo corporativista. Hoje em dia, é angustiante dirigir urna instituição

É preciso superar esse modelo, que traz em si como o IAB - trouxe o Vice-Presidente, técnico que é
determinados vícios de organização facilmente com- dos quad!os do IAB - quando os nossos parceiros no
preensíveis, mas considerados aspectos desejáveis mundo te~_mercado abe~~ e nós estamos quase
na organização social na época em que predominava sem con~lçoes de competlçao. É uma luta para nós,
basicamente o corporativismo, no caso do Brasil, de porque ha uma força que vem do mercado para forçar
inspiração italiana. uma abertura.

E isso tem a ver justamente com o direito de mo- Portanto, co~sid~ro o momento desta emenda,
nopólio e auto-regulatório. É exatamente tudo aquilo que está se~do dls~ut.lda para o m~rcado ressegu~a-
que hoje em dia entendemos prejudicial à governan- dor, o qu~ ha de mais Importante a fim de que depOIS,
ça das instituições, ou seja, uma instituição que tem com a lei complementar, possamos regulamentá-Ia.
como base o direito monopolista, o direito à sua pró- Nã~ .quero me estender, porque o Superinten-
pria auto-regulação e à regulação de todos os contra- dente Helio abordou todos os assuntos, mas quero
tos de que tratam esse monopólio certamente não saber s~ o Vice-P~esidente do IRB, com a permissão
tem um balanceamento em termos de crítica social e do Presidente, tena algo a acrescentar.
das ameaças de concorrências ecónômicas, que são O SR. FRANCISCO ANTONIO PINHO DE
essenciais para a eficiência de um setor. BARROS - Gostaria de acrescentar apenas um pon-

Sr. Presidente, a bom tempo chega esta emen- to, ~ue es~á exatamente vinculado à Emenda Const~- .
da, que será extremamente benéfica para a evolução tU?,onal n 13, de ag~sto.de 199~. Aquela ~m:nd~ ~II-
do mercado segurador brasileiro. minou do texto constitucional a figura do orgao ofiCiai

Muito Obrigado. ressegurador e a substituiu por es!abele~imento ~e
resseguro, colocando claramente a Intençao do legls-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Aosen- lador de existir neste mercado mais de um operador,
man~) - Con.cedo a pal.avra ao Sr. Der:nóstenes Ma- em prol, entre outros aspectos, de maior concorrên-
durelra de Pinho, Presidente da Brasil Resseguros cia, com benefícios finais para o próprio consumidor e
S/A -IRB. o importante crescimento de importante setor econô-

O SR. DEMÓSTENES MADUREIRA DE PINHO mico como o de seguros e resseguros, em benefício
- Sr. Presidente, Deputado Max Rosenmann; Sr. Re- da economia.
lator, Deputado Rubem Medina; Srs. Deputados, te- Essa frustração de se ver, desde 1996 até ago-
nho ~uito pouco a acrescentar à palestra feita pelo ra, esse assunto não resolvido acaba provocando
Supenntendente da SUSEP. uma série de problemas de ordem prática à medida

Apenas quero acentuar a verdadeira angústia que o IRB, por definição, sendo ressegurador, tem de
hoje existente no mercado ressegurador brasileiro. se relacionar com todo o mercado internacional. Por-
Desde que a Emenda Cunha Bueno foi aprovada no tanto, esse é um aspecto importante que eu gostaria
Congresso Nacional- e teoricamente foi aberto o res- de ressaltar.



O SR. DEPUTADO FETIER JÚNIOR - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Benito Gama)
- Tem V.Exa a palavra.

O SR. DEPUTADO FETIER JÚNIOR - Peço ao
Presidente da CVM que explique um pouco mais,
para depois não ter de fazer esse tipo de pergunta, de
que forma essa desregulamentação é importante
para a CVM.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Benito Gama)
- Deputado Fetter Júnior, peço a V.Ex" um pouco
mais de tempo, porque, além do Relator, depois o
Presidente irá fazer uma exposição específica sobre
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Há mais um ponto que eu gostaria de mencionar. deve dar um total de cerca de 13 bilhões, mas com
No caso específico do IRB, como disse o Or. Hélio, a le- grande problema de prazo muito curto.
gislação básica vem do Estado Novo, 1939. Revista Portanto, o mercado não está funcionando a
em 1966 e também ao longo de um período autoritário, contento. É fundamental para o seu bom funciona-
a legislação de seguro necessita de aperfeiçoamento. menta que sofra constantes aprimoramentos. Um
Não é uma situação tão aguda quanto a do resseguro, exemplo é que há projeto de lei aprovado recente-
mas precisa de aperfeiçoamento também. mente na Câmara que modifica a Lei n° 6.385 e a Lei

A atividade de seguro foi regulamentada por le- n° 6.404 e que agora se encontra no Senado. É um
gislação específica. Atrelar a necessidade de regula- exemplo trpico de aprimoramento, através de lei, que
mentação da atividade de seguro à do sistema finan- é fundamental para o desenvolvimento do mercado
ceiro nacional como um todo, como estabeleçe o art. de capitais.
192 da atual Constituição, cria enormes dificuldades Da mesma forma que o Or. Hélio Portocarrero
para que esse setor - que tem características absolu- disse, via regulação das instituições, pode-se aprimo-
tamente específicas, não se confunde com o setor, rar - e estamos fazendo isso na CVM -, mas é funda-
vamos dizer, financeiro e bancário - possa avançar mental também haver mudanças mais fortes, através
nos normativos necessários à sua evolução. de leis.

Era o que tinha a dizer. Existe também outro projeto que trata basica-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Rosen- mente das demonstrações financeiras que se encon-

mann) - Passo a palavra ao Sr. José Luiz Osório de tra aqui para ser relatado - e espero que isso aconte-
Almeida Filho, Presidente da Comissão de Valores ça brevemente.
Mobiliários. Portanto, aproveito a oportunidade para colocar

O SR. JOSÉ LUIZ OSÓRIO DE ALMEIDA a CVM à disposição desta Casa. Estou na CVM há
FILHO - Boa tarde. Obrigado ao Presidente da Co- dezesseis meses. Eu e a Ora. Norma. Mais ou menos
missão, Deputado Max Rosenmann. Sr. Relator, De- essa deve ser a quinta ou sexta audiência pública de
putado Rubem Medina, senhoras e senhores, meus que participamos, achamos isso bom, porque o as-
colegas de Mesa, Sra. Diretora da CVM, Ora. Norma sunto é árido para os senhores, sem nenhuma outra
Parente, é com muito prazer que venho aqui dar um conotação, mas fundamental para o desenvolvimento
depoimento integralmente favorável à desconstitucio- do País.
nalização do art. 192 da Constituição Federal. Portanto, esse tipo de discussão, de debate, no

Meus colegas de Mesa já falaram na parte que caso específico desta Comissão Especial, de des-
afeta basicamente seguros em geral. Eu quero ape- constitucionalização, é fundamental para construir
nas cinco minutos desta audiência para falar um pou- mecanismos para o desenvolvimento do mercado.
co de mercado de capitais, que não podemos dizer Era o que tinha a dizer.
que está crescendo na forma em que o mercado. de O SR. PRESIDENTE (Deputado Benito Gama)
seguros está crescendo, mas estou ~o~vencldo, _ Obrigado Dr. José Luiz Osório.
como parte do Governo, de que essa é a unlca forma' .
que teremos para um desenvolvimento sustentado Passo a palavra ao nobre Relator Rubem Medl-
através do mercado de capitais. Depender exclusiva- na.
mente de intermediação financeira de bancos é muito
complicado.

As economias desenvolvidas mostram um claro
crescimento e desenvolvimento do mercado de capi
tais. E infelizmente nossos números não são bons.

No ano passado, apenas para os senhores te
rem uma idéia, o volume total de captação em ações
e de dinheiro novo para a empresa - colocações pri
márias, como é dito - foi de 1,5 bilhão de reais. Para
entender essa ordem de magnitude, o orçamento do
BNDES, acredito, está na ordem de 26 bilhões.

Operações de renda fixa foram um pouco me
lhor, tanto debêntures quanto nota promissória, o que
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a CVM, quando irá abordar o tema com mais abran- dos segmentos. Como conciliar o papel regulamenta-
gência. dor e fiscalizador estabelecido para a CVM, lei com-

Concedo a palavra ao nobre Deputado Rubem plementar e auto-regulamentação de segmento sob a
Medina. autoridade da CVM?

O SR. DEPUTADO RUBEM MEDINA - Primei- Drs. Demóstenes e José Luiz Osório, na opinião
ro, quero agradecer aos Drs. José Luiz Osório, De- de V.Sf!s, qual seria o desenho adequado em termos
móstenes Madureira de Pinho, Hélio Portocarrero e de legislação para o segmento de resseguros e qual a
Norma Parente, enfim, a todos a presença nesta Co- expectativa, em termos de novas companhias, para
missão. explorar a atividade de resseguros de forma geral?

O assunto parece-me extremamente importan- O SR. PRESIDENTE (Deputado Benito Gama)
te, e está sendo debatido neste Congresso desde a - Obrigado, Sr. Relator. Inicialmente, como são três
promulgação da Constituição. Discute-se a regula- perguntas, passo a palavra ao Dr. Hélio Portocarrero
mentação de leis complementares ao art. 192 da para responder sobre a desconstitucionalização do
Constituição Federal. Está presente o ilustre Relator art. 192 e seus desdobramentos. Logo após, passarei
da Comissão Especial que foi criada em 1992. Todos a palavra aos Drs. Demóstenes e José Luiz Osório.
evidentemente com a maior competência. Acho que O SR. HÉLIO OLIVEIRA PORTOCARRERO
isso ~unca chego~ a ~cont,ecer de fato p~rqu~ não foi DE CASTRO - Muito obrigado, Sr. Presidente. Na
posslvel,desconstltuclonallzar para ?~POIS fatiar e fa- verdade, a desconstitucionalização facilitaria muito o
zer as leiS complementares necessanas ao mercado. desenvolvimento desse marco legal de seguros.
Penso que esse é o grande problema, ao longo desse C b D O ó t M d_ , orno o servaram os rs. em s enes a u-
tempo, porque nao fOI por falta de competentes Depu- . d P' h J . L' O .. t I' 't. . _ _ . . relra e In o e ose UIZ sono emos uma Iml a-
tados que estiveram à frente da Comlssao nao só dm- - d d f t' d I

. 'd' . - . I çao o que po emos azer em ermos e regu amen-
glndo e pres\ Indo a Comlssao Especla que tratava t - . f I . É 't' rt t h .
desta matéria como também Relatores da maior qua- açoes In ra egals. ~ ~UI? Imyo a~ ~ que aja um
Iidade e competência como o Deputado Benito m~rco legal, que de as Indlcaçoes baslcas para ~ ~tu-

G h h
, . açao dos nossos conselhos e das nossas propnas

ama, que nos oma OJe com sua presença - e com " t -es' t'd ~ . ns ruço In emas.a sua presl encla.
Minha primeira pergunta geral e genérica que Não há propriam~nte um vazio constituciona~,

. _' Deputado Rubem Medma, porque entendemos, VI-
eVidentemente cabe a todos que estao expressando d' d rt 192 d C t't' - t

"- . . . rt t d t't' ,. gen o aIO a o a . a ons I ulçao, que es amos
sua OplnlaO, e se e Impo an e a escons I uClona Iza- b d' d D t -L . o 73 d 1966 I' bá-
ção da matéria do art. 192 da Constituição e quais os s~ 0dr ma os ao Becre'lo el n ,e ,a el

't' . d' d . slca o seguro no rasl.aspectos pOSI IVOS e negativos que po enam a vir . o

dessa desconstnucionalização. Se não ficaria um va- . Há alguns aspectos ?O Decreto-Lel.n 73. que
zio constitucional. Evidentemente, seria uma função nos temos tentado aperfe'9~r. C?nsegUlmos ISSO,

conjunta dos senhores e nossa que as leis comple- por exemplo, em termos de IlqUldaçoes, em que av~n:
mentares deveriam vir rapidamente para substituir o çamos bastante, Mas há aspectos do Decreto-Lei n
artigo. 73 que não dizem respe.ito ao !~ncionamento, 'p~r

Parece-me que hoje o art. 192 está um pouco e~emplo, porque esse esta espeCificado na Constltul-
inócuo, ou seja, inaplicável. Alguns colegas, várias çao Federal.
vezes nesta Comissão, levantaram a hipótese de que, . Este e outros a~pectos, no momento atual, p~e-
se se retirar o art. 192 ficará um vazio constitucional. ersam de fato ser reVistos, como o Deputado Francls-
Isso foi dito muitas ve~es nesta Comissão. co Pinho disse tão bem, e isso só poderá ser feito com

Pergunto a todos os depoentes quais seriam as a descons~itu?ionalização do art. 192,.~al por que so-
conseqüências da retirada do art. 192 da Constituição mos favoravels a esta emenda especificamente.
Federal, em termos do segmento em que cada' um O SR. PRESIDENTE (Deputado Benito Gama)
dos senhores esta à frente. - Concedo a palavra ao Dr. Demóstenes, Presidente

Ao Dr. José Luiz Osório faço uma pergunta mais do IRB.
específica, visto que a Constituição obriga, tanto no O SR. DEMÓSTENES MADUREIRA DE PINHO
atual texto quanto no que vier a ser adotado, a regula- - Eu SÓ queria acrescentar algo. Eu e o Hélio temos
mentação através de lei complementar. No mercado pontos de vista absolutamente comuns. Eu havia fala-
de capitais, pelo seu dinamismo, temos visto movi- do anteriormente do grande impacto negativo que dá
mentos em direção à auto-regulamentação em vários essa situação de transitoriedade ao mercado de res-
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seguro e ao IRS, como o Pinho acentuou muito bem, CVM - e isso inclui todas as empresas, fundos, audi-
porque o nosso trabalho é lidar com resseguradores tores, empresas de FINOR, FINAM e contratos de in-
mundiais. . vestimento coletivo - passou de 4 mil, em 1994, para

Eu tenho a impressão de que só em Cuba, na 9.500.
China e em parses da África ainda existe monopólio Se nós não tivermos auxílio em outras frentes -
de resseguros. Isso não existe mais no mundo inteiro. e auto-regulação é uma dessas frentes, pois nós apo-
Acho que existe um na América do Sul que ainda não iamos iniciativas como a da ANBID, que tem um códi-
abriu. Esta é uma dificuldade que gera problema in- go de boas práticas -, a Bolsa pode punir alguns de
clusive relativo à administração do IRB. seus membros, caso tenha ocorrido alguma coisa er-

Daf a importância desta emenda, que nos possi- .rada. Tudo isso ajuda o órgão regulador, que pode fo-
bilita fazer uma lei complementar que autorize, por car na coisas principais e no melhor funcionamento.
exemplo, o Conselho Nacional de Seguros Privados, Sr. Presidente, solicito a V.Exa que conceda a
como entendemos, a regulamentar a atividade de palavra à Ora. Norma Parente.
resseguro. O SR. PRESIDENTE (Deputado Benito Gama)

Muito obrigado. - Concedo a palavra à Ora. Norma Jonssen Parente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Benito Gama) A SRA. NORMA JONSSEN PARENTE - Acho
_ Obrigado, Dr. Demóstenes. que o Presidente da CVM, Sr. José Luiz, já explanou

Com a palavra o Dr. José Luiz Osório de Almei- basicamente os pontos relativos à CVM.
da Filho. Efetivamente, no que diz respeito à CVM, nosso

O SR. JOSÉ LUIZ OSÓRIO DE ALMEIDA FILHO mereado evolui com muita velocidade. Por isso, rão é
_ Muito obrigado. Quanto à primeira parte da pergun- imp~rtante que haja maior flexibilização n~ no.rmat~-
ta, que diz respeito à desconstitucionalização, acres- zaç~o desse mereado. Port~nto, a desconstltuclonah-
cento que outros órgãos, como a SUSEP, podem ser zaçao, sob e~e aspecto, é I~portante.
aprimorados através de leis complementares. Tam- Qu~nto a au~o-regulaçao, que o Deputado Ru-
bém pode ser feita por esse instrumento a privatiza- bem Medina menCionou, r~al~ent~ t~m de ~erconso-
ção do IRB. Do mesmo modo, toda essa parte que já ante todas as regras constItucIonaIs, ,nclusIve porque
foi lembrada aqui anteriormente, relativa ao Banco o art. 192 terá os parâmetros que deverão ser obser-
Central, que cuida de poupança, em geral, afeta posi- v~dos na ~róxi~a legislação, e, portanto, não. vejo
tivamente o desenvolvimento do mercado de capitais. nisso um vacuo, Já que está expressamente previsto o
Além de tudo isso, eu havia dito, anteriormente, que é balizamento na nova regulamentação.
de fundamental importância haver flexibilidade para Além disso, há a auto-regulação, que atualmen-
que se possa, de tempos em tempos, aprimorara mer- te vem sendo feita pela Bolsa de Valores, pela ANBIO,
eado de cap~ais. Se o tema tivesse sido inclufdo no art. enfim, pelas diversas entidades de mereado, merca·
192, a desconst~ucionalização seria muito difícil. do de balcão organizado que também passará a ter

Na Inglaterra, existe comissão permanente de suas regras. EI~ ce~amente.terá de se~ em conformi-
mereado de capitais revendo as regras, de cinco em dade com a leglslaçao que vier a ser baixada de acor-
cinco anos, para propor sugestões ao Congresso. do com as novas regras do art. 192.
Isso mostra a dinâmica dos entes que participam do Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
mercado de cap~ais. O mercado de seguros é forma- O SR. PRESIDENTE (Deputado Benito Gama)
dor de poupança de longo prazo, conforme o exemplo - Muito obrigado, Ora. Norma.
que temos aqui. Por isso, ele precisa ter flexibilidade Passaremos, agora, às intervenções dos Srs.
para ajudar aqui o nosso lado, onde eventualmente as Parlamentares.
empresas ~rasileiras v~o captar seus recursos. Antes, no entanto, desejo fazer uma observação

DepOIS eu gostaria que a Ora. Norma Parente sobre a necessidade de se fazer não somente a des-
acrescentasse alguma coisa, por favor, sobre este constítucionalização, mas também a regulamentação
ponto. do art. 192.

Antes disso, desejo dizer que a lei que criou a O ordenamento jurfdico que rege hoje a matéria
CVM dá poderes, hoje, para outras entidades nos aju- financeira no Brasil, embora seja de 1964, a base da
darem em auto-regulamentação. Eu acho isso de tun- lei de bancos, tem evolufdo muito, de acordo com o
damental importância, porque, só para os senhores mercado, não somente nacional, mas sobretudo, com
terem um exemplo, o número de entes regulados pela a globalização, com o mercado internacional.
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Mas especificamente na área de seguros, eu mento e um aprimoramento regulatório infralegal bas-
acho que nós - o Governo, os setores, a população - tante cuidadoso. Eu diria que hoje em dia os setores
temos uma grande preocupação com o desdobra- de seguros e de previdência privada são líquidos e
mento desse segmento. solventes.

É um setor que - agora está confirmado pelo Dr. Os planos de saúde não estão sob a jurisdição
Hélio Portocarrero - está crescendo 7% ao ano, no da SUSEP, mas da Agência Nacional de Saúde. Eu
que diz respeito a prêmios de seguros, e a parte de não poderia dar a V.Exa informações detalhadas so-
previdência privada está crescendo 37% ao ano. O bre o assunto, porque há mais de um ano não acom-
dado é este. Em termos de prêmio anual são 22 bi- panhamos esse setor, mas, na realidade, o grande
Ihões de reais dentro desse mercado. problema em termos de solvência dos planos de saú-

Na outra ponta, estão as pessoas interessadas de é que, diferentemente da categoria de seguros
no processo, que são os consumidores do produto. clássica, eles não constituem reservas específicas, o
Há uma grande preocupação na Câmara dos Deputa- que lhes dá grande fragilidade financeira. Eu acredito
dos e no Congresso Nacional como um todo - e os que isso esteja sendo revisto na legislação específica
quatro convidados que estão aqui hoje sabem disso - da ANS, o que é muito importante.
em relação à segurança desse sistema. No nosso caso específico do seguro para os pla-

Na área de seguros de saúde, há realmente mu- nos de saúde, haveria grande vantagem na abertura
itas reclamações neste País. E felizmente a imprensa do resseguro para poder haver acesso a esses pla-
tem feito um papel fantástico nesse controle, porque a nos e ao seguro-saúde, especificamente, a ressegu-
Justiça, o Ministério Público e o próprio Congresso radores especializados. Isso certamente aumentaria
Nacional, na sua função de fiscalização, não têm o grau de solvência dos planos de saúde brasileiros, o
dado conta de acompanhar e fiscalizar permanente- que traria grande beneffcio à sociedade.
mente essa atividade para evitar abusos, que certa- V.Exa também indagava a respeito das liquida-
mente estão diminuindo, mas vão continuar aconte- ções. Nós conseguimos, no ano passado, ver aprova-
cendo, e para os quais precisamos estar atentos. da medida provisória que facilitou muito o processo

Eu quero fazer uma pergunta sobre a liquidez do de liqüidação. Na realidade, ela é uma extensão da
sistema hoje, que não sei a quem devo endereçar. Lei na 6.024, que facilitou o processo de liqüidação do
Talvez seja endereçada ao Dr. Hélio Portocarrero. Oe- Banco Central para a jurisdição de seguros, especifi-
sejo saber como funciona isso hoje, como está sendo camente.
a fiscalização, se onde há riscos ou possibilidade de O grande problema existente nas liquidações é
riscos nós podemos realmente contornar isso junto a dificuldade do tratamento judicial das ações, que se
com o mercado. O Congresso Nacional não deve ditar prolongam muno.
lei com ~ase apenas no que ele pensa, mas, so~retu- Atualmente, na SUSEp, nós entendemos que
do, que Interesse a todo o se~~ento e":lpre~ana~, de podemos transformar liquidações extrajudiciais em Ii-
Governo, que é o ag~nte pubhc~ ~e flsc~l~zaçao e quidações ordinárias sempre que verificarmos a exis-
controle, e de consumldo~es, em ~Itlma analise. " tência de patrimônio líquido positivo. Isso facilita muito

Eu me preocupo mUito com ISSO, porque nos 50 o entendimento. O liquidante ordinário tem agilidade
sabemos dos problemas depois que eles acontecem muito maior do que o liquidante extrajudicial. Tam-
e levam muita gente de roldão. bém, com essa extensão da Lei na 6.024, temos leva-

Se V.S! me permitir, eu desejo fazer um informe. do alguns casos à falência, terminando, dessa forma,
Eu soube que algumas liquidações na SUSEP demo- o processo de liquidação extrajudicial.
ram muito tempo para ser concluídas - uma delas Mas, de fato, alguns processos revelam-se de
está em anda~ent~ há ~8 ~nos. ,~ que ~st~ aconte; trato muito difícil. Há mesmo uma liquidação muito an-
cendo? É a leglslaçao? E a Impencla do liqUIdante? E tiga. Não creio que tenha 38 anos, mas mais de trinta
deficiência na legislação? anos, talvez 31, 32 anos.

Esta é uma perg~nta a que ~u gostaria que V.S! O trato judicial é muito complicado, e há determi-
respondesse, na medida do posslvel. nados direitos que prescrevem em vinte anos, mas,

O SR. HÉLIO OLIVEIRA PORTOCARRERO DE havendo um processo na Justiça. o prazo de prescri-
CASTRO - Muito obrigado, Sr. Presidente. ção é suspenso. Na realidade, nós nos vemos diante

Quanto às reservas do sistema de seguros e de de uma situação paradoxal, em que o prazo pode ser
previdência privada, nós temos feito um acompanha- infinito, o que é extremamente negativo. Este é um dos



Junho de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 20 29773

aspectos que seria extremamente positivo ser fruto de O SR. DEMÓSTENES MADUREIRA DE PINHO
uma revisão das leis complementares. (Pausa.) - Houve resseguro, mas não foi feito pelo IRS, porque

O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Rosen- ele tem...
mann) - Eu agradeço a todos a compreensão nesses O SR. DEPUTADO BENITO GAMA - Descul-
momentos em que tive de me ausentar desta reunião. pe-me, mas minha pergunta não é relacionada ao
Eu também participo da CPI da Amazôniá, e tinha IRB. Desejo apenas uma informação geral, como ci-
que defender requerimento naquela Comissão. dadão brasileiro.

Agradeço ao Deputado Benito Gama a boa von- O ~R. DEM~STENE~ MADUREIRA ~E PINHO
tade e a amizade quando aqui me substituiu. - Pela Informaçao que nos temos - o Pinho pode

O SR DEPUTADO BENITO GAMA _ M 't completar o q~e eu vou dizer, porque tec:nicamente
. '. ., UI o ele está vendo ISSO -, se a PETROBRAS nao recebeu

o?~lg?do, .Sr. Presidente. P~ra~mlm fOI uma honr~ pre- tudo, está para receber tudo. Não é isso? A informa-
sldlr interinamente a Comlssao enquanto V.Ex de- ção que nós tínhamos era a de que havia uma dúvida
sempenhava outra função. acerca de 5%.

Gostaria de usar a minha prerrogativa de O SR. FRANCISCO ANTONIO PINHO DE
ex-Presidente para continuar a minha intervenção, a BARROS - No momento eu não tenho uma informa-
que o Dr. Hélio Portocarrero estava respondendo. ção completa a esse resp~ito, mas sei que foi celebra-

Estávamos falando das questões jurídicas que do um termo de acordo para recebimento da indeni-
causam demora nas liquidações. O senhor é de acor- zação. E, pelo que me consta, só existe uma pendên-
do que se possa fazer uma legislação específica? O cia pequena, em termos relativos, vinculada a financi-
Presidente desta Comissão, Deputado Max Rosen- adores da construção da plataforma, que teriam direi-
mann, e o Relator, Deputado Rubem Medina, partici- to sobre parcela da indenização. Mas isso ainda está
param de reunião com o Presidente do Banco Cen- sendo analisado. .
traI, Dr. Arminio Fraga, e perguntaram se seria o caso Portanto, não posso dar uma resposta categóri-
de trabalharmos uma lei específica para a liquidação ca neste momento. Poderia até apurar o fato e depois
no setor financeiro e de seguros, que desse maior transmitir detalhadamente a V.Exa a situação em que
agilidade, porque nas intervenções dos bancos, por se encontra.
exemplo, há muitos empecilhos. Há bancos sob inter- Vai ser firmado um acordo para o pagamento da
venção há sete, oito anos, e não existe a menor ex- indenização, com a concordância dos ressegurado-
pectativa de que chegue ao fim. Isso é um absurdo. res internacionais.

li numa revista semanal que o caso Co- O SR. DEPUTADO BENITO GAMA - Com a
roa-Brastel está chegando agora ao final, depois de concordância ou com a obrigação?
quase 25 anos. Isso é um absurdo! O Pais evolui, a O SR. FRANCISCO ANTONIO PINHO DE
economia cresce quase 5% ao ano, e daí criam-se BARROS - É uma obrigação, mas a apuração do pre-
mecanismos compatíveis com uma economia forte, o juízo num sinistro como aquele é bastante complexa.
que é muito importante, pois o mercado de capitais Então, as partes procuram acordar um valor que seja
vai ter função especifica, que, nos próximos dez ou entendido por elas como razoável, ante a perda efeti-
doze anos, tornará fundamental a captação. vamente havida. É celebrado um termo de compro-

Eu agradeço a V.S!!. a atenção às minhas per- misso do pagamento da in~enização. Os ressegura-
guntas, cujas respostas sanaram as minhas dúvidas. dores assumem o co~promlsso de pagar, e esse ter-

. . mo tem de ser cumprido.
Como Par1amentar, desejO ronda faze,r ~mape~- O SR. DEPUTADO BENITO GAMA- Sr. Presi-

gunta ao Dr. Demóstenes. Trata-se de uma dUVIda relacl- de te m PETROBRAS' d .n ,co o a e empresa e economia
onada.ao ~guro da plataforma P-36, da PETROB~AS, mista e tem ações na Bolsa de Valores, gostaria de
que fOI a pique. Até ago~, a PETROBRAS não deiXOU saber se a CVM a fiscaliza. A CVM tem alguma infor-
c~ro se recebeu ou se vai receber o seguro, se houve ou mação sobre isso?
nao resseguro. .
•. . Pergunto ISSO porque, se a PETROBRAS não

V.S-, com~ Presidente do IRS, pode Informar ao receber o valor segurado, evidentemente haverá im-
Congresso NaCional o que está ocorrendo? plicação no patrimônio da empresa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Rosen- Se a CVM não tiver informações a esse respeito,
mann) - Concedo a palavra ao Dr. Demóstenes. sugiro à Presidência que as busque depois.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Rosen- Trago à Comissão - utilizando as colas que eu
mann) - Este não é o tema central do debate, mas é fiz, junto com a bancada do por - ,algumas preocu-
de grande importância. Então, se fosse possível o en- pações que inicialmente eu dirigiria ao Dr. Hélio.
caminhamento do documento, nós o repassaríamos a Éclaro que, quando pensamos em revogar itens
todos os membros desta Comissão. que garantiam esse lucro mínimo do dispositivo que

O SR. DEPUTADO BENITO GAMA - Sr. Presi- trata do sistema financeiro, nós, Deputados da Oposi-
dente, permita-me, por favor, discordar de VExa para ção, gostaríamos de ter segurança, de ter um governo
dizer que este é, sim, o tema central da nossa discus- em que confiássemos quando fosse realizar reforma
são, porque nós estamos discutindo a legislação atual tão séria como esta. Mas o exemplo da história recen-
de seguros e sua modificação. Isto é questão de segu- te é o de que este Governo, através de lei ordinária
rança para o sistema, tanto segurança econômica aprovada por esta Casa, transferiu uma série de atri-
quanto para as pessoas que vão fazer seguros. No ge- buições do IRB - Brasil Resseguros S/A para a
ral, ele realmente tem muito a ver com este processo. SUSEP, o que, segundo alguns especialistas, poderia

Muito obrigado. trazer importantes prejuízos para o setor.
Diante disso, apresentarei duas questões ao Dr.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Rosen- Hélio. No entender de V,s!!, quais os principais proble-
mann) - Gostaria que VSa. respondesse à pergunta, mas que a SUSEP enfrenta para exercer sua atribui-
Sr. José Luiz Osório de Almeida Filho.

ção de supervisionar e regular o setor de seguros? O
O SR. JOSÉ LUIZ OSÓRIO DE ALMEIDA FILHO Dr. Rubem Medina, parece-me, já fez alguma interro-

- Só para tentar responder à pergunta de V Exa À gação nesse sentido, mas a resposta foi muita sucin-
época do acidente, a PETROSRAS comunicou ao ta. Eu gostaria que V.S!, tendo em vista o fato de ser-
mercado o fato relevante de que a plataforma se en- mos poucos Parlamentares aqui, se estendesse mais
contrava protegida por um seguro e que esperava ser sobre o assunto, para que pudéssemos formar uma
ressarcida. Era essa a informação que o mercado concepção a respeito.
precisava saber naquele momento. Eu acredito que, O que V.S! pensa da concentração das ativida-
quando terminar o processo da indenização pelo se- des de supervisão e regulação do sistema bancário
guro, a empresa vá informar o valor recebido, que é o do mercado de capitais e do mercado de seguros
que nos preocupa. numa só agência, que poderia inclusive ser indepen-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Rosen- dente do Governo? Essa seria a primeira questão.
mann) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Salo- A segunda questão também é destinada ao Dr.
mão Gurgel. Hélio. De que maneira poderia ser assegurada a re-

O SR. DEPUTADO SALOMÃO GURGEL - Sr. trocessão, ou seja, a redistribuição pela companhia
Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, se- de resseguros às demais seguradoras do mercado
nhores debatedores, eu tenho algumas preocupa- nacional dos riscos assumidos em conseqüência dos
ções. Perdoem-me os senhores porque eu não sou respectivos prêmios? Parece-me que esse era o pa-
economista nem advogado. Estou aqui como médico, pel importante desempenhado pelo IRS. Parece-me
mas tenho a mesma preocupação de qualquer cida- também que a negociação dos excessos de respon-
dão brasileiro hoje, neste momento em que esta Casa sabilidade das seguradoras com as resseguradoras
está tentando manter ou retirar incisos do art. 192 da sem que haja regulamentação a respeito implicará,
Constituição e estabelecer as bases de um sistema fi- sem dúvida, em custos adicionais para as segurado-
nanceiro para o País, algo que garanta desenvolvi- ras e, conseqüentemente, para os segurados.
mento sustentável e dê segurança, acima de tudo, ao Não sei se o Presidente vai me permitir formu-
consumidor brasileiro, estabelecendo as bases para lar inicialmente as perguntas, ouvir as respostas e
que não fique essa loucura sem ter este Congresso depois fazer outras perguntas, considerando que há
Nacional normas definidas eficientes para que se mais interrogações, para facilitar até mesmo o nosso
possa ter um sistema financeiro bem controlado. raciocínio.

Se eu cometer alguma heresia em termos de O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Rosen-
mercado ou de sistema financeiro, V.E)(as me perdo- mann) - Aprovada a proposta.
em, considerando também a falta de experiência par- Passo a palavra ao Dr. Hélio Oliveira Portocarre-
lamentar, porque estou aqui apenas há cem dias. ro de Castro, para a resposta.
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O SR. HÉLIO OLIVEIRA PORTOCARRERO DE pode carregar, mas, numa situação competitiva, não
CASTRO - Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Depu- seria possível.
tado Salomão Gurgel, agradeço a V.Exa o seu questí- A Lei n° 9.932, como lei ordinária, cuja constitu-
onamento. Na realidade, não seria meu entendimento cionalidade foi contestada, preocupou-se especial-
que a passagem da função regulatória do IRB para a mente com a regulamentação do acesso ao ressegu-
SUSEP pudesse de modo algum constituir prejuízo rador estrangeiro. De nossa parte, fomos bastante
para o sistema segurado. No momento, parece-me prudentes na abertura desse acesso, além de termos.
prejudicial ao sistema regulador brasileiro a perma- mantido um período de reserva de mercado para o
nência do monopólio do resseguro e, mais do que IRB, a fim de que não venha a ocorrer no Brasil, de
isso, o fato de ser um monopólio inteiramente auto-re- forma alguma, o que aconteceu na Argentina. Refi-
guiado. Há alguns exemplos em outros setores. Hou- ro-me à liquidação do instituto de resseguros daquele
ve um momento em que o Congresso Nacional iniciou pais.
a instalação de agências regulatórias, que em várias Hoje em dia, a SUSEP é especificamente uma
circunstâncias atuam em mercados quase sempre instituição em pleno processo de modernização. Rea-
monopólios naturais. No princípio moderno da regula- lizamos trabalho de consolidação de todas as regula-
ção, a agência regulatória deve ser independente da mentações legais. Nosso setor de fiscalização nunca
agência operacional, justamente para haver o balan- foi contestado. Sempre desempenhou muito bem seu
ceamento de poder. papel de fiscalizar a corrupção e a prevaricação.

Não era assim que se dava em 1939 quando foi Nosso quadro de pessoal apresenta sérios pro-
fundado o IRB. O Dr. Demóstenes Madureira de Pinho blemas. Atualmente, temos apenas 260 funcionários
falou - e eu mesmo não me tinha lembrado que era na ativa, entre os quais 52 estão voltados para a fisca-
algo importante - da participação do monopólio exer- Iização. É evidente que essa atividade não envolve
cido pelo IRB não apenas no setor público, mas lam- apenas a fiscalização direta, in loco, mas também o
bém na própria iniciativa privada. acompanhamento de reservas patrimoniais das enti-

No princípio do corporativismo italiano, que ins- dades do sistema,
pirou a legislação específica do IRB, a idéia era justa- Ao absorvermos o acompanhamento da ativida-
mente evitar a competição dentro de um mercado, ha- de de resseguro, não poderemos deixar de expandir o
vendo, em contrapartida, integração hierárquica em quadro de pessoal. Afinal, trata-se de necessidade
várias câmaras das decisões de todas as partes ope- premente. Já levamos esse pleito ao Ministério do
racionais. O IRB é o último remanescente desse tipo Planejamento, Orçamento e Gestão. Acredito que o
de modelo regulatório no Brasil. Nos outros setores, quadro de pessoal será expandido no próximo ano.
essa tendência certamente foi superada. O Congres- Solicitamos trinta analistas. Com a transformação das
so Nacional, ao adotar o modelo de agência, superou procuradorias e de todas as autarquias, com subordi-
inteiramente esse tipo de regulação corporativa - cor- nação direta à AGU, pedimos também a ampliação do
porativa no sentido clássico da palavra, ou seja, na número de procuradores.
acepção da doutrina do corporativismo. Temos planejado essa transição. Acredito ser

O acesso do segurador brasileiro ao ressegura- possível realizá-Ia. Naturalmente, em determinado
dor internacional é de extrema .importância, especial- momento, se houver dificuldade na realização imedia-
mente nos setores em que há especificidade muito ta de concurso público, pediremos ao Ministério do
grande dos resseguradores. Até hoje, não consegui- Planejamento contratação emergencial, mediante a
mos desenvolver o seguro agrícola no Brasil, cujo qual aproveitaremos alguns técnicos do IRB. Talvez
ramo depende basicamente de uma relação com o V.Exa não saiba, mas, com o plano de demissão vo-
ressegurador especializado, o que só conseguiría- luntária, bons técnicos do IRB o deixaram. Eles estão
mos promover com o desenvolvimento do resseguro disponíveis no mercado e possuem larga experiência.
e a abertura do mercado de resseguro brasileiro. Em tempo, V.Exa também perguntou sobre a re-

O resseguro atinge diretamente o que se enten- trocessão e a agência única. Sobre a retrocessão, o
de como riscos industriais. Devo excetuar, na minha Dr. Demóstenes poderá satisfazer as maiores indaga-
breve exposição, a atual administração do IRB, que é çóes com maior riqueza de detalhes, mas lembro que
muito profissional e tem procedido muito bem na raci- o próprio IRB interrompeu a retrocessão obrigatória.
onalização dos seus trabalhos. O modelo é complica- Acredito que a retrocessão facultativa venha a ser fei-
do, tanto que no passado o IRB teve alguns resulta- ta, os resseguradores normalmente fazem retroces-
dos negativos, quase predatórios, que o monopólio são entre si, com outras seguradoras.
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Agência única - ponto que VExa também ques
tionou - ocorre atualmente nos sistemas financeiros
mundiais, não apenas no Brasil. É uma espécie de
composição de produtos e de sistemas de distribui
ção que acaba aproximando sobremaneira determi
nados produtos.

Há vinte anos, as atividades de seguro de banco
eram completamente diferentes das atuais, em que
temos grande convergência em determinados tipos
de produtos. Acabamos de regulamentar o seguro de
vida por sobrevivência.

Os sistemas de previdência privada e o próprio
seguro de vida por sobrevivência são por si mesmos
concorrentes dos fundos de aplicação financeira geri
dos diretamente pelos bancos. Em todas essas ativi
dades, existe uma convergência quanto ao tipo de
produto. Nos Estados Unidos, nos últimos vinte anos,
as seguradoras ultrapassaram os bancos e torna
ram-se as principais instituições do sistema financei
ro. Isso se deu basicamente graças à utilização do se
guro de vida resgatável, o seguro de vida por sobrevi
vência, que é por natureza atividade de poupança.
Tudo nos leva a crer que esse tipo dé produto será
muito bem-sucedido no Brasil.

Segundo o Sr. José Luiz Osório de Almeida Fi
lho, termos esse tipo de produto no sistema brasileiro
é fundamental para o desenvolvimento do próprio
mercado de capitais. Portanto, precisamos de regras
conjuminadas. A agência única atenderia muito bem
a esse aspecto de convergência dentro do sistema fi
nanceiro, daí sua vantagem organizacional.

Essa não é evidentemente a única forma. É pos
sível também haver uma série de acordos regulatóri
os e fiscalizatórios entre entidades já existentes. São
formas de responder, do ponto de vista regulatório, a
uma melhor regulação de sistemas, que são na reali
dade convergentes.

Espero ter respondido às indagações.

O SR. DEPUTADO SALOMÃO GURGEL 
Gostaria de dirigir-me agora ao Sr. Demóstenes Ma
dureira de Pinho.

Na realidade, a criação do IRB teve inspiração
corporativista nos moldes italianos do período de
Mussolini. Pelo que li, parece-me que a empresa
atendia às necessidades do país naquele momento,
principalmente porque havia grande desobediência
das companhias de seguro estrangeiras aqui sedia
das. O IRB, que foi criado em 1939, proporcionou con
dições para o desenvolvimento das companhias se
guradoras nacionais. Até muito recentemente, o IRS
desempenhou muito bem seu papel, apesar de ser
empresa de natureza mista. Ele garantiu não apenas

a sobrevivência das pequenas e médias seguradoras,·
mas também o desenvolvimento delas.

Feita essa modificação - a transferência de
competência do IRB para a Susep, dado o importante
papel que tem esta Casa na regulação do sistema fi
nanceiro -, que garantias poderíamos ter de que não
se voltaria ao regime de dominação das companhias
estrangeiras, principalmente pelo fato de não termos
no Brasil companhias seguradoras em condições de
competir com as estrangeiras, que vêm com muito po
der? Não seria o momento de darmos. tempo para
que as seguradoras brasileiras pudessem concorrer
em condições de igualdade com as que vêm de fora?
Qual sua opinião a esse respeito? O que devemos fa
zer para não voltamos àquela situação anterior ao
ano de 1989?

O SR. DEMÓSTENES MADUREIRA DE PINHO
- Deputado Salomão Gurgel, quero em primeiro lugar
manifestar minha concordância com VExa Apesar da
inspiração corporativista, ou italiana, da legislação de
1939, ela foi indispensável ao desenvolvimento do
mercado segurador brasileiro. VExa tem absoluta ra
zão sobre isso.

Até 1939, havia companhias de seguro: uma ou
outra grande companhia de seguro e, sobretudo, as
estrangeiras, que reinavam absolutas no mercado
brasileiro - não há dúvidas quanto a isso. O IRB veio,
em 1939, regulamentar o setor e possibilitar a exis
tência do mercado de seguros.

Atualmente, a situação é um pouco diferente.
Modéstia à parte, o IRS, apesar de todas as dificulda
des, continua exercendo até hoje o mandato que lhe
foi outorgado.

Perdemos muito dinheiro durante o regime mili
tar ao fazermos resseguro no exterior. O difícil no mo
mento é que não se trata da mesma situação de 1939.
A entrada dos bancos no mercado segurador popula
rizou o seguro no Brasil e fortaleceu o mercado. Eles
tiveram papel devastador na obrigação do cliente final
de comprar os seguros. Se de um lado fortaleceram
as companhias de seguro, do outro, desmoralizaram
um pouco o seguro como instituição.

Hoje, temos companhias ligadas a grupos eco
nômicos que podem concorrer com as companhias
estrangeiras, como o Bradesco, o Itaú, a Sul América
e mais os bancos estrangeiros que estão no Brasil,
como o Real e o Bamerindus, que hoje são companhi
as de seguro dos estrangeiros.

É preciso haver a regulamentação de resseguro.
Sem ela, é impossível qualquer decisão sobre o que
fazer com o IRB, porque este subsiste muito bem,
cumpre sua tarefa, enquanto tem o monopólio, de co-
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locar os excedentes lá fora. Esse monopólio é associ- fiscalização sobre resseguradores e companhias de
ado a todas as companhias de seguros brasileiras. seguradores que operam aqui é problema de agência
Portanto, não é contestado pela iniciativa privada em reguladora, de fiscalização do Governo. Isso não in-
relação a uma maior abertura para o mercado. terfere no monopólio, 'senão haveria monopólio em

Quanto ao fato de as companhias de seguro es- tudo.
trangeiras e as resseguradoras não voltarem ao mer- O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Rosen-
cadp brasileiro ou não o comandarem à sua maneira, mann) - Com a palavra o Deputado Orlando Desconsi.
é um problema especificamente de. fiscalização d~ O SR. DEPUTADO ORLANDO DESCONSI _
agência reguladora e ~a SUS~p. HOJ~, as companhl- Sr. Presidente, demais pares, senhoras e senhores,
as de seguro .estrang~lras estao.segUlndo as norma~ desculpem-me por não estar aqui desde o inIcio.
da Susep. EXistem hOJ~ no BrasIl grande.s companh~- Estava em outra Comissão.
as de seguro estrangeIras. A IG, associada ao Unl- .
banco, é a maior companhia de seguro do mundo. É . Pelo que pude entender - e ISSO.me preocupa-,
hoje 50% da Unibanco. O Ambrobank tem a Real. O ha certo acordo. e~tre os Srs. e~sltores, os .mem-
Bamerindus que é um banco enorme foi comprado bros desta Comlssao e seu Presidente no sentido de
pelo HSBC.' , desconstitucionali~ar o art: 192 d.a C~nstituição. Per-

Estou citando três nomes de grandes companhi- gunto: por que o slst~ma flnance~ro nao pode ser re-
as de seguros que concorrem, em pé de igualdade, gulamentado por meIO de um.a lei comPlementa~ que
com o Bradesco, o Itaú, porque têm um poder de ban- conte~ple todos os setores IJg.ados ao art. 192., ~or
co. As companhias médias e pequenas têm de arran- que nao podemo~ ter u~a lei complementar ~nJc~
jar nicho de mercado em que possam trabalhar. Elas que leve e~ ~onslderaçao todas as pr~ocupaçoes.
existem em outros mercados do mundo, mas com seu Por que .fat~ar. Por que fa~er .em eta~as. Parece-m~
nicho de mercado definido. que a principal preocupaçao e garantir o gr~nd~ ca~l-

E é' h ..- tal. Posso estar equivocado, mas há uma Inchnaçao
ssa mm a oplmao. _ nas intervenções que me leva a crer que a preocupa-

o SR. D~PUTADO SALOMAO GU~GEL - ção é o capital. Ea economia do País? E o povo brasi-
Posso fazer mais alguma pergunta, Sr. PreSidente? leiro? Qual é o papel do sistema financeiro no desen-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Rosen- volvimento do Brasil? Quero ouvir a respostas dos se-
mann) - De forma bem concisa, porque temos outros nhores. Qual é o papel dos bancos para o desenvolvi-
oradores. mento do Brasil? Um país que não tiver captação de

O SR. DEPUTADO SALOMÃO GURGEL - Sr. recurso para colocar no mercado a preço compatfvel
Presidente, não entendi bem a criação de monopólio está fadado a não desenvolver sua economia. Sabe-
por parte do IRB. Tanto o Dr. Hélio como o Dr. Demós- mos que o capital privado busca o lucro. Cada vez
tenes falaram no monopólio. O que é monopólio? mais busca o lucro. O capital estrangeiro tem interes-
Concentração de capital? se de vir aqui, ganhar mais dinheiro e remeter o lucro

O SR. DEMÓSTENES MADUREIRA DE PINHO para os países de origem. Pode ser que tenha enten-
- Não, o IRB não tinha essa função. Ele tem o mono- dido errado, mas quero ouvir o que o.s senhores têm a
pólio de colocar todos os excedentes brasileiros no dizer.
exterior. Ninguém pode colocar seu resseguro no ex- O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Rosen-
terior sem o IRB. E proibido pela legislação brasileira. mann) - Respondendo inclusive ao Deputado Orlan-
No caso da Petrobras, o IRB abriu mão do seu direito do Mosconi, quero deixar claro que nem eu, nem o
de colocá-los lá fora, porque achava que tinha conse- Relator fizemos acordo com ninguém. Respeito as
guido o preço menor naquela oca~ião. preocupações de V.Exa Apenas não aceito essa

O SR. DEPUTADO SALOMAO GURGEL - Mi- transferência de preocupação sobre o lucro. Trata-se
nha dúvida era justamente essa. O seguro é uma de opinião pessoal. Estamos aqui presidindo o anda-
questão de economia interna, de poupança. Isso po- mento de uma PEC que se iniciou no Senado Federal.
deria constituir-se numa poupança das nossas com- Foi inclusive aprovada proposta do Senador Jefferson
panhias nacionais. Precisamos acabar com o mono- Peres, da Oposição. Estamos administrando o contra-
pólio do IRB para permitir que as companhias estran- ditório. Não esperava - é claro - que todos pensas-
geiras possam exportar seus lucros. sem da mesma forma, que tivéssemos o mesmo pon-

O SR. DEMÓSTENES MADUREIRA DE PINHO to de vista. Se assim o fosse, seríamos do mesmo
- Sr. Deputado, desculpe-me, não me fiz entender. A partido, viveríamos numa anarquia e não haveria ne-
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o assunto, poderíamos acerca do tema. Ou seja, se deve ou não haver a des
constitucionalização.

Particularmente, acredito serem formidáveis os
juros de 12%. Apenas gostaria de saber como encon
tramos o aplicador. Como fazemos um aplicador apli
car zero, por exemplo? Isso seria maravilhoso, desde
que conseguíssemos as duas contas.

São pontos de vistas discordantes. Concordo
com V.Exa Não se trata de tarefa fácil. Se chegarmos
a bom termo, independente de quem venha ser o pró
ximo Governo, pode ser que estejamos neste mo
mento realizando grande trabalho pelo País. Pode ser
que um próximo Governo de um novo partido e ideo
logia não consiga reunir o apoio que aparentemente
estamos ganhando para fazer algo pelo Brasil.

Nobre Deputado Orlando Desconsi, descul
pe-me por também ter me estendido no assunto. Mi
nha vontade é apenas que a transparêneia seja abso
luta e que ninguém aqui seja levado para outro senti
mento que não o patriótico e sério. Essa é a idéia.

O SR. DEPUTADO ORLANDO DESCONSI 
Falei apenas em tom de questionamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Rosen
mann) - Concedo a palavra ao nobre Deputado José
Pimentel.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL- Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. expositores, a regula
mentação do art. 192 está sendo debatida desde
1989. Desde então esta Casa vem apresentando pro
postas alternativas para resolver o problema. Todos
os Relatores elaboraram seus votos. De 1998 para
cá, implementamos um ritmo acelerado na Comissão
- aliás, dado após a apresentação da emenda consti
tucional no Senado Federal, cujo autor é o Senador
José Serra e não a Oposição; contudo, não consegui
mos quorum. É bom deixarmos claras essas ques
tões para não confundirmos as coisas depois. Um mi
noria desta Casa, tentando evitar um mal maior, apre
sentou uma sugestão, que foi acolhida pela maioria.
Refiro-me à desconstitucionalização limpa e seca do
artigo. É nisso que devemos pautar nosso debate. É
bom também registrar que nesse período assistimos
à falência de bancos regularmente auditados, fiscali
zados e controlados. Não é à toa que o Banco Nacio
nal apresentou mais de setecentas contas fantasmas.

. E houve auditoria e fiscalização. Contudo disseram
que eram todas contas normais. Quem pagou alto por
isso fomos nós. Temos como conseqüência o aumen
to da divida interna e o atual apagão. Espero que não
digam que a culpa é da Oposição.

cessidade de discutirmos
aprová-lo diretamente.

O SR. DEPUTADO ORLANDO DESCONSI
Este não foi meu intuito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Rosen
mann) - Estamos gravando esta reunião para todo o
Brasil. Não gostaria que alguém que estivesse assis
tindo aos nossos trabalhos interpretasse erradamen
te nossas palavras. Estamos sendo leais. Levamos o
assunto em frente respeitando, ao mesmo tempo,
qualquer opinião contraditória. Não chegaremos a
bom termo se não houver o entendimento de que se
trata de decisão pelo País e não pelo Governo.

A regulamentação é necessária para o País. Fi
cou muito claro no debate que tivemos em outra oca
sião. Se conseguirmos regulamentar tudo isso de for
ma firme, positiva e patriótica - afinal, nacionalismo
não é palavrão, amar o Brasil não é nada feio -, esta
remos protegendo este País. Não vejo nenhum con
traditório nisso. Cabe-nos fazer as leis com todos os
cuidados possíveis. Nesse sentido, V.Exa tem total
compreensão e apoio da minha parte. Temos de de
fender o País. Somos brasileiros e nossas portas não
estão escancaradas.

Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO ORLANDO DESCONSI
Apenas gostaria de fazer um esclarecimento. Agrade
ço-lhes as palavras. Em hipótese alguma pensei em
conluio. Na reunião passada, V.Exa e o Relator posici
onaram-se sobre o assunto. Talvez não tenha enten
didobem.

Quero entender o seguinte: por que não con
templar tudo isso numa única lei complementar? Não
consigo entender o porquê desse fatiamento. Na mi
nha visão, ao fazermos a separação, vamos aprovar
hoje apenas o que interessa ao atual Governo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Rosen
mann) - Veja bem, participei da discussão desse as
sunto desde a época da Assembléia Nacional Consti
tuinte. Se o debate sobre finanças e tributação fosse
tarefa fácil- e já se passaram treze anos da Constitu
inte -, algum partido já teria trazido o prato pronto.
Ninguém o trouxe. A idéia de colocar tudo numa única
lei é uma metodologia muito diffcil.

Deputados da mais alta qualidade debateram o
assunto: Luis Eduardo, Benito Gama, Francisco Dor
nelles, Saulo Queiroz, Cesar Maia, hoje Prefeito, e
outros. Os debates aconteceram em momentos com
e sem inflação.

Temos de ouvir a opinião dos setores da socie
dade. Eles têm de vir aqui apresentar suas opiniões
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Sr. Presidente, o registro que ora faço não faz capital. Ao contrário, queremos que haja o capital mí-
parte da nossa prática. A partir daqui vamos entrar no nimo necessário para a operação ser solvente.

debate J?Yopriamente dno. O capnal mínimo que temos atualmente no Sra-
Inicialmente, dirijo-me ao Sr. Hélio Portocarrero sil está defasado. Temos de revê-lo. Em termos de

de Castro, que foi muito feliz quando disse que a proteção, há regras favoráveis ao grande capital que
SUSEP tem quadro funcional insuficiente. Ela precisa precisam ser revistas. Uma delas diz que só pode ab-
de trinta analistas, no mínimo. Necessita também au- sorver uma seguradora um controlador que tenha um
mentar o número de Procuradores vinculados à Advo- patrimônio três vezes maior do que a entidade que ele
cacia-Geral da União. Tal afirmação requer de todos estará absorvendo. É uma regra muito negativa. Que-
nós atenção. ríamos revê-Ia há muito tempo, mas não o fizemos por

Or. Hélio, quantas empresas de previdência causa especificamente do processo de privatização
complementar privada e aberta estão subordinadas à do ERME. Em algum momento teremos de rever essa
Susep, conforme fiscalização? Qual a quantidade de regra discriminatória. Nossa preocupação principal
seguradoras e de corretores independentes? Em ou- deve ser com o capital mínimo.
tras palavras, quantas empresas são hoje fiscaliza- V.Exa me perguntava basicamente sobre a
das pela SUSEP? E qual é a média de fiscalização SUSEP e sobre a estrutura de fiscalização. Vamos ter
por empresa nos últimos três anos? acompanhamento on-Une da cobertura das reservas

Queremos, na regulamentação, ter clareza do das seguradoras. Estamos em processo de implanta-
porte dos serviços subordinados à SUSEP e da sua ne- ção desse serviço. Isso nos permitirá não apenas atu-
cessidade de aumentar o quadro de pessoal. Não sei se ar com informação passiva, mas também ir direta-
o número apresentado é suficiente. Não tenho parâme- mente aos registros dos ativos das seguradoras junto
tros para dizê-lo. Preciso dispor de mais dados. a essas entidades.

O SR. HÉLIO OLIVEIRA PORTOCARRERO DE O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Hé-
CASTRO - Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos 130 Iio Portocarrero, ficaria muito grato se V.Sa. mandas-
seguradoras e 39 entidades de previdência atualmen- se para a Mesa essas informações, para que possa-
te. Posso estar errado no número, mas temos 18 enti- mos formar melhor juízo sobre a iniciativa de amplia-
dades de capitalização. Das 130 seguradoras, cerca ção do quadro de pessoal e fazer sUgestões.
de 40 não são inteiramente operacionais. Não é exa- O SR. HÉLIO OLIVEIRA PORTOCARRERO DE
tamente o caso devido à particularidade do sistema CASTRO _ Certamente, Deputado. Mandarei o rela-
brasileiro. Até há pouco tempo existia a retrocessão tório de fiscalização para os senhores.
obrigatória e a participação no seguro de automóvel O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL _ O Sr.
obrigatório - o DPVAT. De certa forma, a quase totali-
dade das 130 tem alguma participação, embora, em Demóstenes Madureira fez uma afirmação sobre o
determinados momentos, isso possa ser puramente resseguro da P-36 - preocupação de todos nós. Os
no convênio do seguro obrigatório e da retrocessão. efeitos da Lei n° 9.932, que transferia as funções do

O número de funcionários em fiscalização direta IRS para a SUSEp, foram suspensos por aquela deci-
parece-nos suficiente. Como sabe V.Exa, recebemos são do Supremo Tribunal Federal, por entender que a
informações e fazemos acompanhamento mensal da lei deveria ser complementar e não ordinária.
insolvência. Temos, portanto, a informação passiva Com a suspensão dos efeitos da lei, as funções
de todo o universo das entidades. No caso da fiscali- que o IRS tinha antes são mantidas, ou parte delas fo·
zação direta, recebemos normalmente os dados. Te- ram transformadas para a SUSEP?
mos também o sistema de fiscalização anual. O SR. DEMÓSTENES MADUREIRA DE PINHO

V.Exa perguntou-me sobre a média de visitas. - Foram todas mantidas. Nenhuma parte foi transferi-
Não lhe poderia dizer agora. Não disponho desse da. Estamos obedecendo rigorosamente ao Supremo
dado, mas vou enviar-lhe o relatório de fiscalização Tribunal, que suspendeu o efeito da lei. A liminar sus-
com a média de visitas. pende o efeito da lei. Enquanto não for julgado, o IRB

Pode parecer estranho, mas o fato é que muitas mantém suas funções.
vezes grandes instituições não são muito visitadas. O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Se o
Gostaria de esclarecer um ponto sobre o qual falou o IRS mantém todas as funções, quem permitiu que a
Deputado Orlando Desconsi. Refiro-me à questão do Petrobras, em vez de fazer seu resseguro com ele,
capital. Nossa preocupação não é privilegiar o grande utilizasse outras instituições?
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O SR. DEMÓSTENES MADUREIRA DE PINHO Esse caso da PETROSRAS chama mais aten-
- Isso foi uma decisão da Petrobras. Vou pedir depois ção pelos valores envolvidos. Em diversos casos, o
ao Pinho, meu Vice-Presidente, que lhes dê os dados IRS resolve não tomar retenção por entender que a
técnicos. Agora, farei apenas um resumo. A relação preço e potencial que aquele risco oferece
PETROSRAS achou que o preço do IRS era alto e, não é compatrvel. Por isso, ele resolve não tomar par- .
tecnicamente, errado. Caberia então ao IRS fazer o ticipação. O IRS não transferiu nem delegou em mo-
resseguro por um preço menor, desprezando seus mento algum competência para a PETROSRAS, nem
resseguradores, ou então permitir à PETROSRAS formal, nem informalmente. Isso deve ficar bastante
que fizesse o resseguro lá fora. claro.

O SR. FRANCISCO ANTONIO PINHO DE O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Pre-
BARROS - Um dado importante: resseguro foi con- sidente, a situação está mais crítica ainda do que a
tratado pela seguradora que emitiu a apólice - há avaliada na primeira fase. Se a Petrobras e o IRS têm
uma seguradora no processo - junto ao IRB; este não como acionista controlador a União, esta achou prefe-
assumiu nenhuma parcela de responsabilidade ou rível transferir esse negócio prejudicial para terceiros
risco. Aquilo que foi ressegurado junto ao IRS foi e com um agravante: desde 1995, nosso déficit em
transferido integralmente para o exterior, dentro do conta corrente é crescente. Temos feito brutal esforço,
princípio de avaliação e de boa técnica. Se considero o chamado superávit primário, para cobrir esse défi-
que aquele risco apresenta características tais que cil. Abrimos mão de negócios que contribulram para o
não são compatlveis com o preço cobrado, uma das aumento do déficit em conta corrente ao transferir
opções é não participar do risco. O resseguro foi colo- para terceiros, no exterior, negócio em que o controla-
cado no exterior através do IRB mas ele não assumiu dor das duas instituições era o proprietário e o mais
nenhuma parcela de responsabilidade. É o que cha- interessado.
mamos em linguagem técnica de retenção zero, que Portanto, seria interessante que tivéssemos
foi o que tomamos no risco da P-36. acesso a essa documentação, até porque, como va-

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL _ Seria mos trabalhar no processo de regulamentação, deve-
possível solicitar ao IRB que nos mandasse a propos- m~s tornar esses p~~cedim~ntos bem transp~ren~es.
ta que enviou à PETROSRAS e a que esta firmou no Nao podemos permltrr que o Interesses do Pais sejam
exterior, tendo em vista que o IRS figurou como agen- lesados.
te delegador de competência, já que a competência Se os controladores da Petrobras e do IRS são
legal erado IRS, mas ele abriu mão dessa delegação, entidades privadas, estranhas aos interesses do
em face de um menor preço - pelo que estou enten- Estado brasileiro, há, portanto, negócios privados. O
dendo - na consumação do negócio? controlador das duas organizações é o Governo bra-

SR. FRANCISCO ANTONIO PINHO DE sileiro: qu~ fa~ trem.endo esfo~ço co~ o chama?o su-

BARROS T I
. Ih t t t perávlt primáriO, deixando de Investir em energia, sa-

- avez seja me or en ar argumen ar 'd ed - - d . , ó ._ . _ u e, ucaçao e geraçao e Inumeros neg CIOS para
com outras palavras que o IRS nao abriU mao de sua cob I·r o de'f·r ·t e c t t Ab' - d~ . r Cf m on a corren e. rir mao e uma
competencla .. Cabe-lhe c~loc~r os ex~ed~ntes do transação em torno de 500 milhões de dólares é, no
me~~do nacional no extenor. E ~ompetencla d~ ~RB mínimo, estranho para este Parlamentar.
deCIdir em cada caso o quanto vai tomar de partlclpa- .. . .
ção no negócio. Se vou ficar com 100% do negócio, Por ISSO, Sr. PreSidente, se fosse possível solJCI-
não coloco nada no exterior, o que seria impossível, tarmos .. ,
nesse caso, pelos próprios valores envolvidos, ou se O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Rosen-
vou ficar com uma retenção zero ou muito próxima de mann) - Como estamos tratando da PEC, assunto
zero. Isso foi feito através do IRS. Ele não autorizou a extremamente importante, fica muito clara a neces-
PETROSRAS a colocar o resseguro no exterior. Ele sidade de resposta. Solicito a V.Exa que encaminhe
foi colocado no exterior por intermédio do IRB. O que diretamente à Mesa o pleito, por meio de pedido de
ele tez foi não tomar nenhuma parcela de retenção do informações.
risco. Era uma apólice em torno de 500 milhões de dó- O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Pre-
lares de importância segurada, em que o pool de se- sidente, esta é uma faculdade regimental que qual-
guradoras locais ficou com 0,98%, sendo colocado no quer Parlamentar tem. Uma outra coisa é uma Comis-
exterior 99,2%. O IRS não tomou nenhuma participa- são que está estudando uma matéria que diz respeito
ção, mas foi cumprido todo o processo legal. a esse tema abdicar ou não das suas funções.
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

51 8 Legislatura - 38 Sessão Legislativa

O Deputado Walfrido Mares Guia, Presidente
desta comissão, fez a seguinte

Em 19-6-2001

Ao Deputado JOÃO MATOS

Proposta de Fiscalização e Controle n° 51/01 
Do Sr. Ivan Valente - que "Propõe que a Comissão
de Educação, Cultura e Desporto fiscalize o proces
so de autorização e funcionamento dos cursos de
ensino superior, das faculdades, dos centros univer
sitários e das universidades, bem como o Exame Na
cional de Cursos (Provão), o Exame Nacional do
Ensino Médio - ENEM, realizados pelo Conselho Na
cional de Educação e pelo Ministério da Educação."

Carla Rodrigues de Medeiros Tavares, Secre
tária.
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Portanto, na segunda parte, reservo ao nosso aos nossos trabalhos porque estão desempenhando
mandato a faculdade de solicitar ou não. outras incumbências.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Rosen- Nesse sentido, vou recorrer aos Uderes de to-
mann) - Entendo isso como um pleito; afinal, é uma dos os partidos para que façam ver a importância da
solicitação de V.Exa Trata-se tão-somente de uma vi- presença dos seus representantes ou os substitua. O
são do nobre Deputado e não necessariamente da próprio PMDB até agora não indicou seu suplemen-
Comissão. Por favor, encaminhe-nos o pedido ou for- teso Essa preocupação será encaminhada.
mule-nos agora requerimento, que o colocarei em Muito obrigado.
votação. Está encerrada a sessão.

Entretanto, como a Ordem do Dia está em anda-
mento, seria melhor decidirmos o assunto na próxima
reunião. Há um processo de votação nominal no ple
nário. Terei com certeza dificuldade em manteros De
putados nesta reunião.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Quero
voltar a registrar. A segunda parte é uma faculdade do
Parlamentar. É regimental. Cabe a nós termos ou não
iniciativa. A outra parte é competência da Comissão,
que efetivamente pode ser acolhida pelo seu Presi
dente ou ser levada a voto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Rosen
mann) -Levaria o pedido a voto. Isso é o que preten
dia dizer.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - O De
putado Benito Gama também abordava a matéria
como subsídio, mas já que V.Exa considera razoável,
trarei por escrito a solicitação na próxima reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Max Rosen
mann) - Isso facilitaria.

Agradeço a todos presença. Convido-os para a
próxima reunião a realizar-se na quinta-feira, às 10
horas, quando tratemos do segundo bloco.

Solicitamos aos nobres Deputados a presença.
Os membros desta Comissão são muito valorosos.
Lamentavelmente, muitos não podem comparecer
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Mário Negromonte
Anivaldo Vale
Fátima Pelaes
Chico da Princesa
João Almeida
Antonio Carlos Pannunzio
Dr. Heleno

Vicente Caropreso
Ricardo Rique

Marcus Vicente (licenciado)
Nelson Otoch
Rommel Feijó
Xico Graziano

Saulo Pedrosa
Léo Alcântara

Silvio Torres
Antonio Kandir

Yeda Crusius
Roberto Rocha

Vlce-Llderes:
Aloizio Mercadante
Carlíto Merss
Dr. Rosinha
Fernando Ferro
Geraldo Magela
Henrique Fontana
Iara Bernardi

João Grandão
João Paulo
José Dirceu
Luiz Sérgio

Milton Temer
Professor Luizinho
Virgflio Guimarães

PPB
Líder: ODELMO LEÃO

Bloco (PFL, PST)
Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

PTB
L1der: ROBERTO JEFFERSON

Bloco (PDT, PPS)
L1der:MIRO TEIXEIRA

PMOB
Llder: GEOOEL VIEIRA LIMA

Bloco (PSB, pedoB)
Lide,: EDUARDO CAMPOS

Vlce-Líderes:
Abelardo Lupion
Aracely de Paula
Ariston Andrade
Corauci Sobrinho
Expedito Júnior
Francisco Coelho
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
José Carlos Fonseca Jr.
José Múcio Monteiro
José Rocha
José Thomaz NonO
Lavoisier Maia
Luciano Castro

Vice-Líderes:
Albérico Filho
AntOnio do Valle
Armando Monteiro
Confúcio Moura
Damião Feliciano
Edinho Bez
Eunfcio Oliveira
Fernando Diniz

Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Mussa Demes

Nice Lobão
Pauderney Avelino

Paulo Gouvêa
Paulo Octávio

Pedro Fernandes
Ronaldo Caiado
Rubem Medina

Santos Filho
Vilmar Rocha

Werner Wanderer

Mendes Ribeiro Filho
Milton Monti

Nelson Proença
Norberto Teixeira
Osmar Serraglio

Paulo Lima
Pedro Novais

Pinheiro Landim

Vlce-líderes:
Gerson Peres (1° Vice)
Eurico Miranda
Fettar Júnior
Hugo Biehl
Nelson Meurer

Vice-Llderes:
Pedro Eugênio (1 °Vice)
Oro Hélio
Fernando Coruja
Márcio Biliar

Vice-Líderes:
Fernando Gonçalves (1° Vice)
Eduardo Seabra
Félix Mendonça

Vlce-Uderes:
Inácio Arruda (10 Vice)
Sérgio Miranda
Vanessa Grazziotin
Givaldo Carimbão

Herculano Anghinetti
Arnaldo Faria de Sá
Wagner Salustiano

Romel Anfzio
José Janene

Emerson Kapaz
José Roberto Batochio

Alceu Collares
Rubens Bueno

Josué Bengtson
AntOnio Jorge

Milton Capixaba

José Antonio Almeida
Sérgio Novais

Miriam Reid



Bloco (PL, P5L)
Uder: VALDEMAR COSTA NETO

PTN

Repr.: JOSÉ DE ABREU

Vic.Uderes:
Bispo Rodrigues
Uncoln Portela
Cabo Júlio

Ronaldo Vasconcellos
Eujácio Simões

Magno Malta

PH5

Repr.: ROBERTO ARGENTA

PARÁGRAFO 4°, ART. 9° - REGIMENTO INTERNO:

PV

Repr.: FERNANDO GABEIRA

Vic.Uderes:
Duilio Pisaneschi
Darclsio Perondi
Ricardo Barros

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: ARNALDO MADEIRA

Luciano Pizzatto
Rafael Guerra



DEPUTADOS EM EXERCÍCIOr--------------- -- ..,

Roraima
Airton Cascdvel PPS
Alceste Alm~ida PMDB
Almir [Já .•...•.•••••.•.••••••..• PPD
Francisco R0drigues PFL
Luciano Cas':ro PFL
Luis Darbos~ PFL
Robério Araijo PL
Salomão Cruz PPB

Amapá
Antonio Fei j ão PSDB
Badu PicançJ PSDB
Dr. B~medit'l Dias PP8
Eduardo Seailra PTB
Evandro Mil!lomen PSB
Fátima Pela~s PSDB
Jurandil Juirez PMDB
Sérgio Barc~llos PFL

Pará
Anivaldo Va~e PSDB
Asdrubal Belltes PMDB
P.rl hfl . _ . . . .. . .. """ _ .. _ P'l'

Oeusdeth Pantoj a PFL
Elcione Bar:)alho PMDB
GRrson Pere:i PPB
Giovanni Qu2iroz PDT
Haroldo Bez~rra ~ PSDB
José Priantrl PMDB
Josué Bengt30n o PTB
Nicias Ribe.Lro PSDB
Paulo Rocha o PT
Raimundo Sa:ltos PFL
Renildo Leal PTB
Socorro GOffirlS ••••••••••••••••••• PCdoB
Vic Pires reanco PFL
Zenaldo Cou':inho ........•....... PSDB

Amazonas
Arthur Virg :.lio oPSDB
Átila Lins o PFL
Euler Ribei ::0 •.•.•. o o. PFL
Francisco G.trcia o. o. PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney A~elino.. o PFL
Silas Câmar·l o PTB
Vanessa Gra~ziotino'" PCdoB

Rondônia
Agnaldo Mun~z PPS
Confúcio MO.lra PMDB
Euripedes M_randa .. "0 •••••••••• PDT
Expedito Júüor PFL
Marinha Raul!? PMDB
Nilton Capi'aba PTE
Oscar Andra·je PL
Sérgio Carvllho PSDB

Acre

Ilde[ulIl':u Cu.nll::!lL·O ..•....••.••.. PFL

João Tota PPB
José Aleksandro PSL
Márcio Bittdr .••••...•.•. 0 •••••• PPS
Marcos Afonso .............•..... PT
Nilson Mourão PT
Gérgio Darr03 PSDB
Zila Bezerra PTB

Tocantins
Antônio Jorge PTB
Freire Júnior PMDB
Igor Avelino '" .PMDB
João Ribeiro PFL
Kátia Abreu PFL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo. o ••••••••••••••• PPB
Paulo Mourão PSDB

Maranhão
Albérico Filho PMDB
Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
C()!';rrl r;'prre-ira PFL

Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
~astão Vi~ira _ PMDR
João Castelo _ PSDB
José Antonio Almeida o ••••• PSB
Mauro Fecuryo PFL
Neiva Moreira ~ PDT
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais o PMDB
Remi Trinta PST
Roberto Rocha o •••• PSDB
Sebastião Madeira PSDB

Ceará
Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PL
Aníbal Gomes o PMDB
Antonio Cambraia , .. PSDB
Arnon Bezerra PSOB
Chiquinho Feitosa PSDB
Eunicio Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoS
José Linhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch PSDB
Pimentel Gomes o PPS
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Roberto Pessoa o PFL



Romrnel feij ') o PSDB
Sérgio NovaLso PSB
Vicente ArrJda oo PSDB

Piaui
Átila Lira., o' . o' PSDB
B. Sá , PSDB
Ciro Nogueica o PFL
Herácli to ~'ortes PFL
Joao Henriq·leo o o.. PMDB
Marcelo Cascro PMDB
Mussa Demes PFL
Paes Landim PFL
Themístocle3 Sampaio. o, "0 "0 .o.PMDB
Wellington)ias PT

Rio Grande do Norte
Ana Catarin.l o PMDB
cailos Albe~to Rosado '" PFL
Iberê Ferre ora. o.. o o.. PTB
Laire Rosadlo .. o" oo.. 0 •• 0 •••••• PMDB
Lavoisier M~ia PFL
Múcio Sá ' PTB
Ney Lopes PFL
Salomao GULJel. t'U'l'

Paraíba
Adauto Pere_ra oPFL
Armando Abi~ioo.""'" PSDB
Avenzoar Arruda PT
Carlos Oungl o.. o PTB
Uamiao ~~li.;iano PMUH
Domiciano C:\bral. '. o o PSDB
Efraim Mora .. 5 ...•....•. o' PFL
~nivaldo Hi~eiro •............... f'PH
Inaldo LeiLio PSOB
Marcondes Gldelha. o PFL
Hicardo Hiqle f'~UH

Wilson Bragcl PFL
Pernambuco

Armando Mon·:eiro PMUH
Carlos Bata~a PSDB
Clementino:oelho PPS
Dj alma Paes PSB
Eduardo Cam:}os o PSB
Fernando Fe7ro o o PT'
Gonzaga b'at.:iota r-::il:3
Inocêncio O~iveira PFL
João Colaço, PMDB
Joaquim Fra:lcisco PFL
Joel de Hollanda ~ PFL
José Chaves PMDB
José Mendon:.:a l:3ezerra P~'L

José Mócio ~onteiro PFL
Luciano Biv·1r PSL
Luiz Piauhy ~ino r-SUH
Marcos de J .~sus o PL
Maurilio Fe:.reira Lima PMDB
Osvaldo Coe_ho I ••••••.••. PFL

Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza PPB
Salatiel Carvalho oo.PMDB
Severino Cavalcanti PPB
Wolney Queiroz , .. PDT

Alagoas
Augusto Farias PPB
Divaldo Suruagy PST
Givaldo C~rimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PTB
José Thoffiaz Nonê PFL
Luiz Dantas PTB
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS

Sergipe
Augusto Franco PSDB
Cleonâncio Fonseca PPB
Ivan Paixão PPS
Jorge Alberto PMDB
José Teles o PSDB
Pedro Valadares PSB
Sérgio Reis PTB
Tânia Soares PCdoB

Bahia
Ariston Andrade PFL
Benito Gama PMDB
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales o.PMDB
Eujácio Simões PL
Félix Mendonça PTB
Francist6nio Pinto ' PFL
Geddel Vieira Lima ~ PMDB
Gerson Gabrielli PFL
Haroldo Lima o' PCdoB
Jaime Fernandes PFL
Jairo Carneiro PFL
Jaques Wagner PT
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PFL
João Leão o •••••• o •••••••• o •••••• PSOB
Jonival Lucas Junior PMDB
Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Lourenço o PMDB
José Rocha o PFL
Jutahy Junior PSDB
LeLlr Lornanto PMDB
Luiz Alberto o PT
Luiz Moreira PFL
Mário Negromonte o PSD8
Milton Harbosa PFL
~elson Pellegrino PT
Nilo Coelho PSDB
Paulo Braga PFL



Paulo Magallães PFL
Pedro Irujo PFL
Reginaldo G~rmano PFL
Roland Lavi1ne : PMDB
Saulo Pedroia PSDB
Ursicino Qu8iroz PFL
Waldir Pire3 , PT
Walter Pinh8iro PT
Yvonilton Gança1ves PFL

Minas Gerais
Aécio Neves PSDB
Antônio do '/a11e PMDB
Aracely de ?aula PFL
Bonifácio d~ Andrada PSDB
Cabo Júlio PL
Carlos Moscmi. PSDB
Cleuber Car:leiro PFL
Custódio Ma :tos PSDB
Danilo de Castro PSDB
Edmar Moreica PPB
Eduardo BarDosa .•............... PSDB
Elias Murad PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Mach.ldo PT
Glycon Terr~ Pinto PMDB
Hélio Costa PMDB
Herculano A:lghinetti PPB
Ibrahim Abi-ackel ~PH

Jaime Marti:1S PFL
João Magalhies PMDB
JOao Magno PT
José Militã~ PSDB
Lael Varell~ PFL
Lincoln Por~ela PSL
~árcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Ca:rno Lara PT
Maria Elviri PMDB
Maria Lúcia PMDB
M~Llu A~6dd J~nluL .....•........ PFL
Mário de Ol~veira PMDB
Mauro Lopes .. · PMDB
Narcio Rodr~gues PODD
Nilmário Mi~anda PT
Ode Imo Leão PPB
Olimpio Pir~s ..•........ , PDT
Osmãnio Per~ira PSDB
Paulo Delgaio '" PT
Philemon Ro~rigueo PL
Rafael Guer:a PSDB
Romel Anizi0 PPB
Romeu Queir)z PSDB
Ronaldo Vas~oncellos PL
Saraiva Felipe PMDB
S.:J.ulo Coelh) PSDB

Sérgio Miranda PCdoS
Silas Brasileiro PMDB
Tilden Santiago PT
Virgilio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia ~ PTB
Zezé Perrella PFL

Espirito Santo
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
José Carlos Fonseca Jr PFL
Lui z Durão PFL
Magno Malta PL
Max Ma ura PTB
Ricardo Ferraço PSDB
Rita Camata PMDB
Rose de Freitas PSDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde PSB
Aldir Cabral PFL
Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Arolde de Oliveira PFL
BiSpo Rodrigues PL
Candinho Mattos PSDB
Car los Santana PT
Cornêlio Ribeiro PL
Dino Fernandes PSDB
Dr. Helena PSDB
~ber Silva t'L

Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTH

Iédio
Rosa S . PART .
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali i ••••• PcdoB
João Mende6 .....•............... PMDB
João Sampaio PDT
Jorge Bittar PT
Jorge Wilson .......•............ PMDB
José Carlos Coutinho PFL
José Egydio PL
Laura Carneiro PFL
Luisinho PST
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Mareio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PL
Milton Temor PT
Miriam Reid PSB
Miro Teixeira ; PDT
Paulo Baltazar PSB



Paulo de AI reida PST
Paulo Feij6 PSDB
Reinaldo Grlpp PSOB
Roberto JefEerson PTB
Rod-L.i.gu

Maia S. PART .
Rubem Medinl PFL
Simão Sessirl PPB
Valdeci Pai/a PSL
Vivaldo BarJosa PDT
Wanderley M1rtlns PSB

São Paulo
Alberto Goljman PSDB
Aldo Rebelo pedoS
Aloizio Mer:adante PT
André Benas~i , PSDB
Angela Guadlgnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kan,:Iir PSDB
Arnaldo FarLa de Sá PPB
Arnaldo Mad,üra PSDB
Ary Kara PPB
Bispo Wande r.val PL
Celso Russolrlanno PPB
Chico Sarde cli PFL
Clovis Volp L •••••••••••••••••••• PSDB
Corauci Sobr.inho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL
Delfim Nett) PPB
Dr. Hélio PDT
Duilio Pisaleschi PTB
Emerson Kap~z PPS
Fernando
Zuppo S.PART.
Gilberto Ka;sab PFL
Iara Bernar·:Ii PT
Ivan Valent ..~ PT
Jair Menegu~lli PT
João Eduard0 Dado '" '" .. PMDB
João Herrma,n Neto PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José Aníbal PSDB
José de Abr~u PTN
José Dirceu PT
José Genoío) PT
José índio '" .. PMDB
José Robert) Batochio PDT
Julio Semeg'ini PSDB
Kincas Matt)s PSB
Lamartine Fosella PMDB
Luciano Zic 1 ...••.••..•••••••••. PT
Luiz Antoni) Fleury PTB
T.lli 7. F.rllli'lrd) Grp.p.nhi'llgh P1'

Luiza Er~ncLna PSB

Marcelo 3arbieri PMDB
MdLCü~ Cintra ~~L

tvledeiros PL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PMU~

Moreira Ferreira .. '" PFL
Nelo Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL
Orlando Fantazzini PT
paulo Kobayashi PSDH
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
~icardo ~erzoini PT
Ricardo Izar PMDB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
Silvio Torres PSDB
Telma de SOUZa PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Rossi PMDB
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSOB

Mato Grosso
Celeita Pinheiro PFL
Lino Rossi PSDB
Murilo Domingos PTB
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Tetê Bezerra PMDB
Welinton Fagundes PSD8
Wilson Santos PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz pedoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Maqela PT
Jorge Pinheiro PMD8
~laria Abadia PSDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Wigberto Tartuce PPB

Goiás
Aldo Arantes PCdo8
Barbosa Neto PMDS
Euler Morais PMDB
Geovan Freitas PMDB
Jovair Arantes PSDB
'Juquinha p~nR

Lidia Quinan PSDB
L0cia Vãnia PSDB
ToIJ; 7. Ri t:-p.nccollrt PMDB
Nair Xavier Lobo PMDB



Norberto Te.xeira PMDB
Pedro Caned ') PSDB
Pedro Chave~ .. o PMDB
Roberto Sal ~stra oo PPB
Ronaldo Cai do o PFL
Vilmar Rochl PFL
Zé Gomes da Rocha o PMDB

Mato Grosso do Sul
Flávio Derz L•••••••••••••••••••• PMDB
João Grandã) PT
Manoel Vitó~io PT
Marçal FiIh) PMDB
Marisa Serr mo PSDB
Nelson 'i'rad, PTB
Pedro Pedro~sian PPB
Walciemir Mo,:a PMDB

Paraná
Abelardo Lulion o ••••• PFL
Affonso Cam~rgo PFL
Airton Roveda PSDB
Alex Canziali. PSDB
Basílio Vil~ani PSDB
Chico da ~rLncesa 0 ••••••••••• PSDB
Dilceu Sperlfico PPB
Dr o Rosinha, .. o PT
Flávio Arns PSD8
Gus tavo Fru'lt PMDB
Hermes Parc_anello PMD8
lris Simóes .. o PTB
Ivanio Guer:a PFL
José Borba., PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene, PPB
Luciano Piz~atto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Ma tOl .•.•••••••••••••••.• PTB
Max Rosenrnalm PSDS
Moacir M~ch'~letto PMDB
Nelson Meur~r PPB
OdUio BaIb_notti PSDB
ali veira Fi _ho o PL
Osmar Serra Jlioo o PMDB
Padre Roque PT
iúcardo Harcos l:'l:'J:l
Rubens Buen') PPS
Santos Filh·) PFL
Werner Wand'.~rer PFL

Santa Catarina
Antônio Car~os Konder Reis PFL
Carlito Mer3S.o l:'T
Edinho Bez PMDB
Edison Andr Lno o PMDB
~ni Volto11~i ~PH

Fernando Cocuja PDT
Gervásio S~~va o., •• PFL
Hugo Biehl PPB

Joào Matos ' .. PMDB
Jo!o Pizzolatti PPB
Luci Chcinacki PT
Faulo Gcuvêa PFL
Pedro Bittencourt PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSD8

Rio Grande do Sul
Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Collares PDT
Ana Cor 50 ••••••••••••••.•••••••. PT
A~gusto Nardes PPB
Cezar Schirmer PMDB
Clovis Ilgenfritz ............•.. PT
Darcisio Perondi PMDB
Edir Oliveira PTB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Ezidio Pinheiro PSB
Fetter Júnior .........•......... PPB
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze ~ PPB
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan ~ PSDB
Nelson Proença .. : PMDB
Orlando Desconsi PT
Osmar Terra PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa .. o. o •••••••••• PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PHS
Telmo Kirst PPB
Waldomiro Barancelli Fioravante.PT
Yeda Cr~sius PSDB



I.

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POlÍTICA RURAL

Bloco (PSDB, PTB)

AntOnio Jorge
Armando Abflio
Carlos Mosconi
Félix Mendonça
Júlio Semeghini

Luiz Ribeiro
Paulo Kobayash
Rose de Freitas

Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Welinton Fagundes
ZHa Bezerra

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Agnaldo Muniz
2 vagas

Fax: 318-2142

Eujácio Simões
Paulo José Gouvêa

Bloco (PL, PSL)

Bloco (POT, PPS)

Dilceu Sperafico (PPB)
Giovanni Queiroz
Pompeu de Mattos

Romel Anlzio (PPB)
Salomão Cruz (PPB) :

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Cesar Bandeira (PFL)
1° Vice-Presidente: Francistõnio Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente: Júlio Semeghini (PSDB)
3° Vice-Presidente:
Titulares

Suplentes

Anivaldo Vale
B.Sá
Carlos Batata
Carlos Dunga
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nilo Coelho
Odflio Balbinotti
Saulo Pedrosa
Xico Graziano

Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
1° Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
2° Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
3° Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
Titulares

Alex Canziani
Átila Ura

José Carlos Martinez
José Militão

Josué Bengtson
Léo Alcântara
Mareio Fortes
Rafael Guerra

Roberto Rocha
Romeu Queiroz

Salvador Zimbaldi
Sérgio Reis

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
Si/as Câmara

Bloco (PFL, PSn

Carlos Alberto Rosado
Gervásio Silva
Jaime Martins

Joaquim Francisco
José Múcio Monteiro

José Rocha
Luiz Dantas

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
KáliaAbreu
Luiz Durão
Paulo Braga
Roberto Balestra (PPB)
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado

PMDB Bloco (PFL, PSn

Confúcio Moura
Igor Avelino
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Themfstocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

Abérico Filho
Alberto Fraga
Ana Catarina

Darclsio Perondi
Jurandil Juarez

Múcio Sá
Olavo Calheiros

3 vagas

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
Francistônio Pinto
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Mário Assad Júnior
Santos Filho
Yvonilton Gonçalves

Adauto Pereira
Ariston Andrade

Francisco Coelho
Gerson Gabrielli
Heráclito Fortes

José Carlos Aleluia
Neuton Lima

Ney Lopes
Paulo Magalhães
Sérgio Barcellos

Adão Pretto
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Padre Roque

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Hugo Biehl
Luis Carlos Heinze
Telmo Kirst

PT

PPB

Babá
Jair Meneguelli
José Pimentel

Orlando Desconsi
Wellington Dias

Almir Sá
Enivaldo Ribeiro

Fetter Júnior
Júlio Redecker
Vadão Gomes

PMDB

Benito Gama
Hermes Parcianello
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Maurflio Ferreira Lima
Nair Xavier Lobo
Nelson Proença
Pinheiro Landim
Ricardo Izar

Gastão Vieira
Gilberto Kassab (PFL)

Gustavo Fruet
João Magalhães

Jonival Lucas Júnior
José Borba

Leur Lomanto
Luiz Bittencourt
RoJand Lavigne

1 vaga

PT

Ezrdio Pinheiro
Kincas Mattos
Márcio Bittar (PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

Eliseu Moura (PPB)
João Tota (PPB)

1 vaga

Ana Corso
Babá
Gilmar Machado
Jorge Bittar
Marcos Afonso

Adão Pretto
Angela Guadagnin

Esther Grossi
Luciano Zica

Paulo Delgado



PPB

Francisco Silva (PL) (Licenciado)

Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Irujo (PFL)
Vic Pires Franco (PFL)
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Ary Kara

Gerson Peres
Nelson Meurer

Wigberto Tartuce

Geovan Freitas
José Priante
Júlio Redecker (PPB)
Mendes Ribeiro Filho
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ronald Lavigne
1 vaga

Michel Temer
Nelo Rodolfo
Osvaldo Reis
Predo Novais
Rita Camata

Themlstocles Sampaio
Wilson Santos

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)
Pimentel Gomes
Vivaldo Barbosa

Geraldo Magela
José Dirceu
José Genolno
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim

PT

PPB

João Paulo
Nelson Pellegrino

Orlando Fantazzini
Professor Luizinho

Waldir Pires

Bloco (PL, PSL)

Aldo Arantes
Aldo Rebelo

lédio Rosa

Ary Kara
Cleonâncio Fonseca

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Wagner Salustiano

Bloco (PL, PSL)
Bispo Wanderval
José Aleksandro

Bloco (POT, PPS)
João Herrmann Neto

Pompeo de Mattos
Wolney Queiroz

Alexandre Cardoso
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

Bloco (P8B, PCdoB)

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

Augusto Farias
Edmar Moreira
Eurico Miranda
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Hackel

Alceu Collares
Fernando Coruja
José Roberto Batochio

Suplentes

Fax: 318-2143

Bispo Rodrigues
José Egydio

Bispo Wanderval
Oliveira Filho

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 (PSDB)
2° Vice-Presidente: Robson Tuma (PFL)
3° Vice-Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo li, Térreo, Ala, Sala 21
Telefone: 318-6922 a 318-6925 Fax: 318-2144

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

André Benassi
Custódio Mattos
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Murilo Domingos
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Nelson Trad
Ricardo Ferraço
Ronaldo Cezar Coelho (Licenciado)

Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Anivaldo Vale
Atila Lira

Bonifácio de Andrada
Edir Oliveira
Edir Oliveira

João Almeida
João Leão

. Léo Alcântara
Luiz Antonio Fleury

Nicias Ribeiro
Odrtio Balbinotti

Ricardo Rique
Sampaio Dória

Presidente: Ana Catarina (PMDB)
10 Vice-Presidente: Tilden Santiago (pn
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 Uns
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 BiUencout
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
Anfbal Gomes

João Colaço
Mauro Lopes



Flávio Derzi
Glycon Terra Pinto
Luiz Bitlencout

Ricardo Izar
Silas Brasileiro
Wagner Rossi

Maria do Carmo Lara Henrique Fontana

PPB

João Paulo
Luiz Alberto
Tilden Santiago

PT

Fernando Gabeira (PV)
Jaques Wagner

Manoel Vitório

Eliseu Moura
Simão Sessim

Djalma Paes

Moacir Micheletlo (PMDB)
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Cornélio Ribeiro

PPB

Celso Russomanno
José Borba (PMDB)

Cunha Bueno
José Janene João Sampaio

Bloco (POT, PPS)

Pedro Eugênio

Inácio Arruda
Paulo Baltazar

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais
Vanessa Grazziotlin

Bloco (PL, PSL)

Socorro Gomes (PCdoB) Uncoln 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 (POT, PPS)

Ollmpio Pires

Bloco PL, PSL
Valdeci Paiva

PV

Nilmário Miranda (PT) Marcos Afonso (PT)

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, Sala 150
Telefones: 318-6929 a 318-6935 Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSOB, PTB)

André Benassi
Antonio Carlos Pannunzio

Juquinha
Lúcia Vânia

Mário Negromonte
Ricardo Rique

Suplentes

Laura Carneiro
Moroni Torgan

3 vagas

Danilo de Castro
Fernando Gabeira (PV)

Inaldo Leitão
3 vagas

Bloco (PFL, PST)

Airton Roveda
Eduardo Barbosa
Flávio Arns
Nelson Trad
Sebastião Madeira
1 vaga

Jaime Martins
Marcondes Gadelha
Neuton Uma
Nice Lobão
Reginaldo Germano

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Nelson Pellegríno (PT)
1° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
2° Vice-Presidente: lédio Rosa (PSB)
3° Vice;Presidente: Regis Cavalcante (PPS)
Titulares

Suplentes

Adolfo Marinho
Edir Oliveira
João Castelo
João Leão
Marinha Raupp
1 vaga

Presidente: Djalma Paes (PSB)
1°Vice-Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
2° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
ntulares

Luisinho
Mauro Fecury
Paulo Oclário
Sérgio Barcellos
Sérgio Novais (PSB)

Cesar Bandeira
Jorge Pinheiro (PMDB)

Luiz Durão
Pedro Fernandes

Roberto Pessoa

Antônio do Valle
Jorge Pinheiro
Lamartine PoseUa
Rita Camata
1 vaga

PUOB
Aleeste Almada

Freire Júnior
Maurflio Ferreira Lima

2 vagas

Euler Morais
Gustavo Fruet
José Chaves
José fndio
1 vaga

PUOB

Asdrubal Bentes
João Mendes

Jorge Tadeu Mudalen
Marcelo Teixeira

Norberto Teixeira

Luiz Eduardo Breenhalgh
Nelson Pellegrino
Padre Roque

PT

Marcos Ro/im
Nilmário Miranda

Orlando Fanlazzini

PPB

Clovis IIgenfritz
Iara Bernardi

PT

Dr. Rosinha
Fernando Ferro

Arnaldo Faria de Sá
José Unhares

2 vagas



Secretária: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 27
Telefones: 318-7024a318-7026 Fax: 318-2148

Agneto Queiroz
tédio 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 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 185
Telefone: 318·8285 Fax: 318-2170

Cabo Júlio Oliveira Filho
Presidente: Wallrido Mares Guia (PTB)
1° Vice-Presidente: Átila Lira (PSDB)
2° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Titulares

Bloco (PSOB, 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 (PSOB, PTB)

AJex Canziani
Arthur Virgflio
Léo Alcântara
Mareio Fortes
Sérgio Barros
ZHa Bezerra

Bloco (PFL, PST)

Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Marcos Cintra
Rubem Medina
1 vaga

PMOB

Antônio do Valle
Edison Andrino
Jurandil Juarez
Múcio Sá
1 vaga

PT

Suplentes

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

Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Dino Fernandes
Eduardo Seabra
Flávio Arns
Marisa Serrano
Walfrido Mares Guia

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

Gastão Vieira
João Matos
Nelo Rodolfo
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

Eslher Grossi
Ivan Valente
Professor Luizinho

Pastor Amarildo
Tânia Soares (PCdoB)
1 vaga

Fernando Gonçalves
Lldia Quinan

Marcus Vicente
Nelson Marchezan

Osmânio Pereira
Paulo Mourão

Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PFL, PST)

Divaldo Suruagy
Ivan Paixão (PPS)

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Santos Filho

PMOB
Jonival Lucas Junior

Maria Elvira
Milton Monti

Osmar Serraglio
1 vaga

PT
Gilmar Machado

Iara Bernardi
Padre Roque

PPB
Antonio Joaquim Araújo

Eurico Miranda
José linhares

Divaldo Suruagy (PST)
Jaques Wagher
Virgflio Guimarães

Aloizio Mercadante
Carlito Merss

Ricardo Berzoini
Agnelo Queiroz
Miriam Reid

Bloco (PSB, PCdoB)

Djalma Paes
Evandro Milhomen

PPB
Delfim Netto Augusto Nardes
João Pizzolatti Luiz Fernando

Bloco (POT, PPS)

Wolney Queiroz Clementino Coelho

Bloco (PSB, PCdoB)

Givaldo Carimbão Herculano Anghinetti (PPB)

Emerson Kapaz
Enio Bacei

Bloco (POT, PPS)

João Sampaio
Rubens Bueno

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvêa Luciano Bivar

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 170

Telefones: 318-6900 a 690517011/7012 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 (PSOB, PTB)
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E CONTROLE

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, 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 (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcos de Jesus (PL)
3° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

PMOB

Deusdeth Pantoja
José Carlos Coutinho

Luisinho
Mário Assad Júnior

Ursicino Queiroz

Bloco (PFL, PST)

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 Monti
Pedro Novais

PT

Carlito Merss
João Coser
José Pimentel
Ricardo Berzoini

Euler Ribeiro
Expedito Júnior
Gilberto Kassab

Marcos Cintra
Medeiros (PFL)

Moreira Ferreira
Nica Lobão

. Osvaldo Coelho

Benito Gama
João Henrique
José Lourenço

4 vagas

Clovis IIgenfritz
Geraldo Magela

Ivan Valente
José Dirceu

Dr. Helena
Manoel Salviano
Maria Abadia
Max Mauro
Rommel Feijó
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

Affonso Camargo
Expedido Júnior
João Caldas (PL)
Wigberto Tartuce (PPB)
1 vaga

Fernando Diniz
João Magalhães
Luiz Fernando (PPB)
Wagner Rossi
1 vaga

PT
João Magno
Waldomiro Banancelli Fioravante
Wellington Dias

PPB

João Almeida
João Leão

Márcio Matos
Nelson Trad

Zenaldo Coutinho
1 vaga

Antônio do Valle
João Matos

Salatiel Carvalho
Saraiva Felipe

1 vaga

João Grandão
Milton Temer

Virgflio Guimarães

Bloco (PSB, PCdoB)

PPB

Edinho Bez (PMDB)
Enivaldo Ribeiro
Fetter Júnior
João Mendes (PMDB)

Delfim Netto
Eni Voltolini

Francisco Dornelles
Salomão Cruz

Iberê Ferreira
1 vaga

1 vaga

Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Corrêa

Sérgio Miranda

2 vagas

Miro Teixeira
Pedro Eugênio

Bloco (PSB, PCdoB)

Gonzaga Patriota
1 vaga

Bloco (POT, PPS)

Emerson Kapaz
Rubens Furlan

Bloco (POl, PPS)

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Marcos de Jesus
Fernando Zuppo (S. Partido)!

Regis Cavalcante

Medeiros
1 vaga

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Francisco Silva (licenciado)

Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro

Local: Anexo 11, 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 (PSDB)
1° Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
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 Abilio
Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
UdiaQuinan
Lúcia Vânia
Osmânio Pereira
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Bloco (PFL, PST)

Custódio Mattos
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)

Elíseu Resende
José Carlos Fonseca Jr.

Lael Varella
Pedro Bitlencourt

Yvonlton Gonçalves

PMOB

Almerinda de Carvalho
Ariston Andrade
Cleuber Carneiro
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcos Gadelha
Remi Trinta
Ursicino Queiroz

PMOB

Celeita Pinheiro
Costa Ferreira

IIdefonso Cordeiro
Ivanio Guerra

João Caldas (PL)
José Mendonça Bezerra

Kália Abreu
Ronaldo Caiado

Wilson Braga

Bloco (PSB, PCdoB)

José Carlos Aleluia (PFL) Jandira Feghali

Bloco (POT, PPS)

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

Anrbal Gomes
Edinho Bez
Flávio Derzi

Jorge Wilson
Salatiel 'Carvalho

Avenzoar Arruda
Jorge Bittar
Luiz Alberto

Hadoldo Lima (PcdoB)
Romel Anizio

Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Darcfsio Perondi
Jonival Lucas Júnior
Jorge Alberto
Rita Camata
Salomão Gurgel (PDT)
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Angela Guadagnin
DI. Rosinha
Henrique Fontana
Orlando Desconsi
Orlando Fantazzini

Antonio Joaquim Araújo
Dr. Benedito Dias
Eni Voltolini
José Linhares

PT

PPB

Euler Morais
Jonival Lucas Júnior

Jorge Pinheiro
Marcelo Castro
Waldemir Moka

3 vagas

AnaCorso
Luci Choinacki

Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Teima de Souza

Ezidio Pinheiro (PSB)
Iberê Ferreira

Mirian Reid (PSB)
Pastor Amarildo

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMrUA

Presidente: Laura Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: José Linhares (PPB)
2° Vice-Presidente: Angela Guadagnin (PT)
3° Vice-Presidente: Vicente Caropreso (PSDB)

Bloco (PL, PSL)

José Aleksandro Phílemon Rodrigues

Secretária: Oamaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11. Térreo. Ala C, Sala 56
Telefones: 318-6944 a 318-6946 Fax: 318-2137

Airton Dipp
Clemenlino Coelho

Olimpio Pires
Pedro Pedrossian (PPB) Bloco (PSB, PCdoB)

Eber Silva (PST) Agnelo Queiroz
Jandira Feghali Luiza Erundina

Bloco (PDT, PPS)

Ivan Paixão Alceu Collares
Serafim Venzon Or. Hélio

Bloco (PL, PSL)

Elias Murad (PSDB) Marcos de Jesus
José Egydio Oliveira Filho

Sem Partido
1 vaga 1 vaga

Secretário: Elofzio Neves Guimarães
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, Sala 155
Telefones: 318-7016 a 7021 Fax: 318-2156



COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Freire Júnior (PMDB)
10 Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2" Vice-Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
30 Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
TItulares Suplentes

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 Feijó

Silas Câmara
Silvio Torres

Vittorio Medioli
2 vagas

Bloco (PSDB, PTB)

PT

PPB

PMDB

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Simão Sessim

Telmo Kirst

Cabo Júlio
João Tota (PPB)

Pedro Valadares
1 vaga

Giovanni Queiroz
João Sampaio

Pedro Celso
João Coser
Luiz Sérgio

Nilson Moura

Glycon Terra Pinto
Hermes Parcianello

Igor Avelino
João Magalhães

José Chaves
Marcos Lima
Osmar Terra

1 vaga

Affonso Camargo
Antônio Carlos Konder Reis

Francistônio Pinto
Milton Barbosa
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

2 vagas

PT

PPB

PMOB

Bloco (PFL, PST)

Airton Cascavel
Lael Varella (PFL)

Albérico Filho (PMDB)
Almir Sá
Ary Kara
Asdrubal Bentes (PMDB)

Bloco (PSB, pedoB)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PDT, PPS)

Gonzaga Patriota
Wanderley Martins

Carlos Santana
Manoel Vitório
Nelson Pellegrino
Teima de Souza

Damião Feliciano
João Henrique
Marcelo Teixeira
Mauro Lopes
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Pedro Chaves
1 vaga

Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Neuton Lima
Oscar de Andrade
Pauo Gouvêa
Pedro Fernandes
Raimundo Santos

Philemon Rodrigues
Robério Araújo1 vaga

Eduardo Campos
1 vaga

Eur(pedes Miranda

Arnaldo Faria de Sá
Odelmo Leão

. 1 vaga

Arthur Virgflio
Bonifácio de Andrada

Dino Fernandes
José Carlos Elias

Lúcia Vânia
Nárcio Rodrigues

Nelson Marquezelli

Carlos Santana
João Magro

Waldomiro Fioravante

Coriolano Sales
Edinho Bez

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Nair Xavier Lobo
Osvaldo Biolchi

Bloco (PFL, PST)

Almerinda de Carvalho
Damião Feliciano (PMDB)

João Ribeiro
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PSB, pedoB)

Herculano Anghinetti
Jair Bolsonaro
Pedro Corrêa

José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Pedro Celso (PT)
Ricardo Barros (PPB)
Wilson Braga
1 vaga

Evandro Milhomen
Vanessa Grazziotin

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim

Vivaldo Barbosa

Freire Júnior
João Tota (PPB)
Laire Rosado
Uno Rossi (PSDB)
Zé Gomes da Rocha

Alexandre Santos
Candinho Mattos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Luiz Antonio Fleury
Pedro Henry
Ricardo Rique

Medeiros

1 vaga
PTN

COMISSÃO. DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

José de Abreu

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 a 318-6976 Fax: 318-2153

Presidente: Eurfpedes Miranda (PDT)
10 Vice-Presidente: Airton Cascavel
20 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)

Suplentes

Airton Roveda
Alex Canziani

Bloco (PSDB, PTB)
Basilio Villani
Chico da Princesa

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, Sala 46
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007 FAX: 318-2152

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Philemon Rodrigues (PL)
10 Vice-Presidente: Robério Araújo (PL)
20 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
30 Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Titulares



Titulares

Bloco (PSDB, PTB)
Antonio Feijão
Danilo de Castro
Josué Bengtson
Luiz Fernando (PPB)
Ricardo de Freitas
Sérgio Carvalho

Bloco (PFL, PSn
Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco

PMOB

Alceste Almeida
Elcione Barbalho
Freite Júnior
Jurandil Juarez
Mauro Lopes

PT
Babá
Manoel Vitório
Marcos Afonso

PPB

Suplentes

Anivaldo Vale
Badu Picanço

Haroldo Bezerra
João Castelo
Márcio Matos

Marinha Raupp

Euler Ribeiro
João Ribeiro
Kátia Abreu

Luisinho
Sérgio Barcellos

Asdrubal Bentes
Confúcio Moura

Mário de Oliveira
2 vagas

Avenzoar Arruda
Tilden Santiago
Wellington Dias

Feu Rosa
Itamar Serpa
José Carlos Martinez
José Teles
Luiz Carlos Hauly
Marcus Vicente
Paulo Kobayashi
Paulo Mourão
Vitt6rio Medioli

Bloco (PFL, PST)
Alceste Almeida (PMDB)
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
Joaquim Francisco
José Thomaz NonO
Mário de Oliveira (PMOB)
Werner Wanderer

PMOB
Alberto Fraga
Elcione Barbalho
Eunlcio Oliveira
Hélio Costa
Jorge Wilson
José Lourenço
Leur Lomanto
Maria Elvira
Maria Lúcia

Antonio Kandir
Dr. Heleno

Manoel Salviano
Murilo Domingos

Nelson Otoch
Rodrigo Maia

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

Abelardo Lupion
Aldir Cabral

Aracely de Paula
João Carlos Bacelar

Jorge Khoury
Luciano Castro

Luciano Pizzatto
Robson Tuma
Vilmar Rocha

Edison Andrino
Eunlcio Oliveira
Fernando Diniz

Germano Rigolto
Laire Rosado

Lamartine Posella
Marcelo Barbieri

Paulo Lima
Renato Vianna

Dr. Benedito Dias Pastor Amarildo
Salomão Cruz 1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Socorro Gomes Evandro Milhomen
Vanessa Grazziotin José Antonio Almeida

PT
Aloizio Mercadante
Fernando Gabeira (PV)
Milton Temer
Paulo Delgado
Waldir Pires

PPB

José Genolno
Luiz Eduardo Greenhalgh .

Marcos Rolim
Nilmário Miranda
Tilden Santiago

Bloco (POT, PPS)

Eurlpedes 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)
10 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PMDB)
20 Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDT)
30 Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoS)

Titulares

José Aleksandro

Fax: 318-2145

Suplentes

Aldo Rebelo
Haroldo Lima
Pedro Valadares

João Herrmann Nelo
Neiva Moreira
Rubens Furlan

Cabo Júlio
De Velasco

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

Alexandre Cardoso
Delfim Netto (PPB)
Wanderley Martins

Airton Dipp
Fernando Coruja
Salomão Gurgel

Matlos Nascimento
Robério Araújo

Bloco (PSOB, PTB)
Antonio Carlos Pannunzio
Amon Bezerra

Alberto Goldman
Antonio Feijão

Secretária: Walbia L6ra
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° 53,
DE 1999, QUE "ALTERA O INCISO V DO ART.

163 E O ART. 192 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, E O CAPUTDO ART. 52

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" Secretária: Maria Terezinha Donati

Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140Proposição: PEC n° 53/99 Autor: Senado Federal

Salomão Gurgel

Eujácio Simões

Milton Temer (PT)

Bloco (PL, PSL)

PV

Neiva Moreira

Ronaldo Vasconcello

Wellington Dias (PT)

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

Autor: Ubiratan Aguiar
e Outros

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoin; (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Rubem Medina (PFL)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

AntOnio Kandir
Danilo de Castro
Félix Mendonça
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Bloco (PFl, PST)

Gerson GabrieJli
Marcos Cintra
Paes Landim
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Rubem Medina

PMOB

Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
João Mendes
Paulo Lima
Pedro Novais

PT

Aloisio Mercadante
Orlando Desconsi
Ricardo Berzoini

PPB

Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro
Fetter Júnior

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnelo Queiroz
Alexandre Cardoso

Bloco (POT, PPS)

Pedro Eugênio

Suplentes

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia

Edir Oliveira
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Xico Graziano
Zíla Bezerra

Adauto Pereira
Chico Sardelli

Francisco Coelho
Jairo Carneiro

Pedro Irujo
1 vaga

6 vagas

Geraldo Magela
João Coser

José Pimentel

Eliseu Moura
Iberê Ferreira

João Pizzofatti

2 vagas

Emerson Kapaz

Proposição: PEC 0076/99

Presidente: Rommel Feij6 (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luciano Castro (PFL)
2° Vice-Presidente: Babá (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Laire Rosado (PMDB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Adolfo Marinho
Antônio Jorge
B.Sá
Carlos Batata
Manoel Salviano
Maria Abadia
Marisa Serrano
Rommel Feij6

Ana Catarina
Anfbal Gomes
Antonio Feijão (PSDB)
Armando Monteiro
Damião Feliciano
Laire Rosado
Luiz Bittencourt

PFL

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho

PT

Avenzoar Arruda

Suplentes

Anivaldo Vale
Eduardo Seabra

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Juquinha
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Pedro Chaves
6 vagas

César Bancleira
Francisco Coelho

Gerson Gabrialli
José Thomaz Nonõ

Luiz Durão
Ronaldo Caiado

Vilmar Rocha

Jorge Bittar



Babá
José Pimentel
1 vaga

Cleonânio Fonseca
Salomão Cruz
Wigberto Tartuce

Enio Bacc;

Inácio Arruda

Eujácio Simões

Agnaldo Muniz

3 vagas

PPB

Roberto Balestra
Yvonilton Gonçalves (PFL)

1 vaga

POT

Serafim Venzon

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

João Hermann Neto

PV

KátiaAbreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado

Confúcio Moura
João ~olaço

José Indio
Moacir Micheletto
Roland Lavigne
Silas Brasileiro

Adão Pretto
João Grandão
Luci Choinacki

Dilceu Sperafico
Salomão Cruz
Vadão Gomes

Agnelo Queiroz
Ezfdio Pinheiro

PMOB

PT

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Barcellos
2 vagas

6 vagas

3 vagas

Eliseu Moura
João Tota

1 vaga

2 vagas

Clementino Coelho (PPS) Pedro Eugênio (PPS)
Bloco (POT, PPS)

PHS

Hugo Biehl (PPB) 1 vaga
Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318·7060 Fax: 318-2140

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11- Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE lEI COMPLEMENTAR N<> 167, DE
2000, QUE "INSTITUI O NOVO ESTATUTO DA

TERRA, QUE DISPÕE SOBRE A POlÍTICA
FUNDIÁRIA E AGRíCOLA, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"

Agnaldo Muniz
Airton Dipp

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Márcio Bittar
1 vaga

Bispo Rodrigues

Proposição: PLP 167/00 Autor: Xico Graziano
Presidente: Carlos Batata (PSDB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Kátia Abreu (PFL)

Titulares Suplentes

AnívaJdo Vale
AntOnio Jorge
Carlos Batata
Paulo Mourão
Sérgio Barros
Welinton Fagundes
Xico Graziano
Zila Bezerra

Bloco (PSOB, PTB)

Carlos Dunga
Chiquinho Feitosa
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Saulo Pedrosa

Sérgio Reis
. 2 vagas

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 222-A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 145, 11,

E § 2° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)

Proposição: PEC nO 222/00 Autor: Juquinha e outros
Presidente: Gervásio Silva (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Ribeiro (P8DB)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Osmar Serraglio (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Abelardo Lupion
Francisco Coelho
Jaime Fernandes

Bloco (PFL, PST)

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa

Reginaldo Germano

Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro

Jovair Arantes
Saulo Coelho

Sérgio Carvalho
5 vagas



Márcio Matos Proposição: PEC 254/00 Autor: Senador Federal e
Paulo Feijó Outros
Sérgio Barros Presidente: Pedro Chaves (PMDB)

Bloco (PFL, PST)
1° Vice-Presidente: Jaime Fernandes (PFL)
~ Vice-Presidente: Avenzoar Arruda (PT)

Cleuber Carneiro Costa Ferreira 3° Vice-Presidente: Pastor Amarildo (PPB)
Gervásio Silva Expedito Júnior Relator: João Castelo (PSDB)
Gilberto Kassab Neuto lima Titulares Suplentes
Ivanio Guerra Osvaldo Coelho
Santos Filho Pedro Bittencourt
Werner Wanderer Pedro Irujo Bloco (PSOB, PTB)

PMOB Antônio Jorge João Leão (PPB)
Anrbal Gomes Norberto Teixeira B.Sá Uno Rossi
Damião Feliciano 5 vagas Chiquinho Feitosa Ricardo Rique
Edison Andrino João Castelo Ricarte de Freitas
Marcelo Teixeira José Teles 4 vagas
Osmar Serraglio Murilo Domingos
Roland Lavigne Nilo Coelho

Paulo Mourão

PT

Fernando Ferro Henrique Fontana
Bloco (PFl, PST)

Luciano Zica Jorge Bittar Ariston Andrade Cleuber Carneiro
Padre Roque Luiz Sérgio Jaime Fernandes Costa Ferreira

João Ribeiro Jairo Carneiro

PPB Osvaldo Coelho Kátia Abreu
Ronaldo Caiado Paes Landim

Dilceu Sperafico Hugo Biehl Wilson Braga Vilmar Rocha
Eni Voltolini Salomão Cruz
Márcio Reinaldo Moreira 1 vaga PMOB

Bloco (PSB, PCdoB) Marcelo Castro
Murilio Ferreira Lima

José Antonio Almeida Gonzaga Patriota Osvaldo Reis
Tânia Soares 1 vaga Pedro Chaves

Teté Bezerra

Bloco (POT, PPS)
1 vaga

Airton Dipp Ivan Paixão
João Herrmann Neto João Sampaio

Avenzoar Arruda

Bloco (PL, PSL)
João Grandão
Wellington Dias

Ronaldo Vasconcellos José Aleksandro

PTN Enivaldo Ribeiro

José de Abreu 1 vaga Pastor Amarildo
Roberto Balestra

Euler Morais
Igor Avelino

Jonival Lucas Júnior
Múcio Sá (PTB)

2 vagas

PT

Fernando Ferro
José Pimentel
Manoel Vitório

PPB

Eliseu Moura
Iberê Ferreira (PTB)

Mário Reinaldo Moreira

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local: Serviço Comissões Especiais - Anexo /I - Sala 165-8
Telefone: 318-7064/318·7060 Fax: 318·2140

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 254-A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA O ART.

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
PRORROGANDO, POR DEZ ANOS, A

APLICAÇÃO, POR PARTE DA UNIÃO, DE
PERCENTUAIS MíNIMOS DO TOTAL DOS

RECURSOS DESTINADOS À IRRIGAÇÃO NAS
REGiÕES CENTRO-OESTE E NORDESTE"

Bloco (POl, PPS)

Clementino Coelho
Neiva Moreira

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota
Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

PHS
Pauderney Avelino (PFL)

Regis Cavalcante
Wolney Queiroz

2 vagas

Marcos de Jesus

1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 308-A, DE 1996,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO
~ DO ART. 17 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(ACUMULAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO)
Proposição: PEC 30S-Al96 Autor: Jandira Feghali

e Outros

Bloco (PMDB, PST. PTN)

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO 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 TCU)

Proposição: PEC 281/00 Autor: Senado Federal

Presidente: Aédio Rosa (PMDB)
1° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSD8)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Átila Lins (PFL)
Relator: Nelson Meurer (PPB)

Titulares Suplentes

1 vaga

1 vaga

Adolfo Marinho
Fernando Gonçalves

Feu Rosa
Jovair Arantes

Luiz Antonio Fleury
Sampoio Dória
Sérgio Guerra

1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)

PPS

Agnaldo Muniz

PHS

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

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão
João Castelo
José Carlos Martinez
Lúcia Vânia
Maria Abadia
Roberto Jefferson

Suplentes

Almerinda de Carvalho
Moroni Torgan

Ney Lopes
Robson Tuma
Wilson Braga

1 vaga

6 vagas

PFL

Bloco (PSDB, PTB)

Antonio Carlos Pannunzio
Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feij6
5 vagas

lédio Rosa
Laire Rosado
Luiz Dantas
Pedro Irujo (PFL)
Remi Trinta
1 vaga

AntOnio Jorge
Dr. Heleno
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
José Teles
Ricardo Rique
2 vagas

Átila Lins
Claudio Cajado
Jairo Carneiro
José Múcío Monteiro
Luciaf\O Castro
Mário Assad Júnior

PT

Avenzoar Arruda Agnelo Queiroz (PC do B)
Dr. Rosinha 3 vagas
Manoel Vit6rio
Vanessa Grazziotin ( PC do B)

PPB

lédio Rosa
Mauro Benevides
Osmar Serraglío
Pinheiro Landim
Renato Vianna
Ricardo Izar

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Cezar Schirmer
Laire Rosado

4 vagas

Bloco (PSB, pedoB)

Almir Sá
Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

João Sampaio

Jandira Feghali

POT

Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

1 vaga

Olimpio Pires

1 vaga

Atila Lins
Chico Sardelli
Jairo Carneiro
José Carlos Coutinho
Paulo Marinho
Vilmar Rocha

PFL

PT

Cleuber Carneiro
KátíaAbreu
Lael Varella
Paulo Braga

Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes

Philemon Rodrigues

Bloco (PL, PSL)

José Aleksandro

Carlilo Merss
Geraldo Magela
Waldir Pires
1 vaga

João Paulo
3 vagas



PPB

Eni Voltolini
Luiz Fernando
Nelson Meurer

POT

José Roberto Batochio

Bloco (PSB. PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PSL)

Marcos Cintra (PFL)

PPS

Agnaldo Muniz

PFL

Or. Benedito Dias Claudio Cajado Gervásio Silva
Edmar Moreira Euler Ribeiro José Carlos Coutinho

1 vaga Francisco Rodrigues José Mendonça Bezerra
Gerson Gabrielli Luis Barbosa
Moreira Ferreira Milton Barbosa
Sérgio Barcellos Paulo Marinho

Fernando Coruja 1 vaga Zezé Perrella

PT

1 vaga Adão Pretto João Grandão
Fernando Ferro Marcos Afonso
Padre Roque 2 vagas
1 vaga

Eujácio Simões
PPB

Cleonâncio Fonseca Augusto Nardes

Regis Cava/cante Oilceu Sperafico Jonival Lucas Júnior (PMOB)
Hugo Biehl 1 vaga

PHS
POT

Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

1 vaga
Pompeo de Mattos Fernando Coruja

Bloco (PSB, pedoB)

PPS

Pastor Valdeci Paiva

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

1 vaga

Fax: 318-2140

Fernando Gabeira (PV)

Vanessa Grazziotin

PHS

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Paulo José Gouvêa

Walfrido Mares Guia (PTB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-7061

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)

Proposição: PEC 618/98 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerson GabrieJli (PFl)

1° Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PMDB, PST, PTN)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
~ 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotlo (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-PreSidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

TItulares Suplentes

Bloco (PSOB. PTB)

B.Sá
Fernando Gonçalves
Ddllio Balbinotli
Max Mauro
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Carlos Dunga
Francistônio Pinto (PFL)
Glycon Terra Pinto
Luiz Bittencourt
Remi Trinta
Saraiva Felipe
1 vaga

Félix Mendonça
Feu Rosa

Léo Alcântara
Rafael Guerra

Renildo Leal
3 vagas

Elcione Barbalho
Moacir Micheletlo

5 vagas

Eliseu Resende
Jorge Khoury

PFL

Carlos Alberto Rosado
Cleuber Carneiro



Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Branl (Licenciado)
Ronaldo Caiado

Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

10 Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
20 Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
30 Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PL. PST. PMN. PSD, PSL)

Eujácio Simões Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11. Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNICA

PMOB

Antônio do Valle Barbosa Nelo
Armando Monteiro Edinho Bez
Germano Rigotto 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 Basflío 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
Fetter Júnior Eliseu Moura
João Pizzolatti Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio Gerson Peres
Sampaio Dória (PSDB) 1 vaga

prB

Félix Mendonça Eduardo Paes (Licenciado)
Wallrido Mares Guia 1 vaga

POT
Eurfpedes Miranda Enio Bacci
1vaga Fernando Zuppo

Giovanni Queiroz Eurfpedes Miranda

Bloco (PSB. PCdoB)
Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
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
ACBF EA NIKE

Suplentes

2 vagas

João Tota
Salomão Cruz

Expedito Júnior
Oscar Andrade

Sérgio Barcellos

Badu Picanço
Max Rosenmann

Nicias Ribeiro
Nilton Capixaba

Autor: Aldo Rebelo e Outros

PT

José Aleksandro

PHS
Francisco Rodrigues (PFL)

por

PPB

Bloco (PL, PSL)

PFL

Bloco (PMDB, psr, PTN)

Jorge Costa (PT)
Osvaldo Reis

1 vaga

Bloco (PSOB. PTB)

Presidente: Aldo Rebelo (PcdeB)
1° Vice-Presidente: Nela Rodolfo (PMDB)
2" Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
3° Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Silvio Torres (PSOB)

Titulares

Proposição: RCP 3199

Josué Bengtson
Nilson Pinto (Licenciado)
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Almir Sá
Luiz Fernando

Renildo Leal (PTB)

Alceste Almeida
Confúcio Moura
Asdrubal Bentes

Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro

Robério Araújo

Babá
Nilson Mourão

Sérgio Miranda

Bloco (PSB, PCdoB)

Eduardo Campos

Proposição: RCP 2/99 Autor: Sérgio Carvalho e Outros Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Luciano Castro (PFL) A/ex Canziani Basflio VilJani



Alexandre Santos
Iris Simões
Léo Alcântara
Max Rosenmann
Silvio Torres

Fernando Gonçalves
Juquinha

Pedro Canedo
Raimundo Gomes de Matos

Veda Crusius

Presidente: Damião Feliciano (PMDB)
1° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
2° Vice-Presidente: João Coser (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Anivaldo Vale (PSDB)

Darcrsio Perondi
Geovan Freitas
Jurandil Juarez
Nelo Rodolfo
Ricardo Izar

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Antônio do Valle
João Magalhães

Jorge Pinheiro
José Borba

Pedro Chaves
Ricardo Izar

André Benassi
Anivaldo Vale
Nelson Otoch
Sérgio Reis

Bloco (PSDB, PTB)

Augusto Franco
Clovis Volpi

Eduardo Seabra
Ronaldo Cezar Coelho

Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Mendonça Bezerra
José Rocha
José Múcio Monteiro

PFL

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Roberto Pessoa
Ronaldo Vasconcellos (PL)

Chico Sardelli

Bloco (PFL, PST)
Carlos Alberto Rosado
Francisco Garcia
Roberto Pessoa

PMDB
Damião Feliciano
João Matos
Norberto Teixeira

Cleuber Carneiro
Luiz Moreira

1 vaga

João Henrique
2 vagas

PT PT
Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Dr. Rosinha
Pedro Celso

PPB

Eurico Miranda
José Janene

POT

Olimpio Pires

Geraldo Magela
José Genorno

Tânia Soares (PCdoS)

Herculano Anghinetti
José Janene

João Sampaio

João Coser
José Pimenlel

Augusto Nardes
Luiz Fernando

Paulo Baltazar

Avenzoar Arruda
Waldomiro Barancelli Fioravante

PPB

2 vagas

Bloco (PSB, pedoB)

Djalma Paes

Aldo Rebelo

Luciano Sivar

Bloco (PSB, pedoB)

Eduardo Campos

Bloco (PL, PSL)

Paslor Valdeci Paiva

Regis Cavalcante

Magno Malta

Geraldo Magela (PT)

Bloco (PDT, PPS)

Gióvanni Queroz

Bloco (PL, PSL)
Lincoln Portela

PV
Tânia Soares (PCdoB»

Rubens Furlan

PPS

Regis Cavalcante

Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-8786 Fax: 316-2182

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo 11- Sala 151-8
Telefones: 318-8430 /7064/7055

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO
ESTUDO DAS REFORMA pOLíTICAS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR AS POSSíVEIS
IRREGULARIDADES ATENTATÓRIAS AOS

PRINCípIOS CONSTITUCIONAIS DA
LEGALIDADE, DA MORALIDADE

ADMINISTRATIVA E DA ECONOMICIDADE,
NAS OBRAS INICIADAS E NÃO CONCLUíDAS

E NOS BENS IMÓVEIS QUE NÃO
ESTÃO SENDO UTILIZADOS,

OU UTILIZADOS INADEQUADAMENTE,
PELA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL"

Bloco (PSOB. PTB)

André Benassi
Anivaldo Vale

Dino Fernandes
Fernandes Gonçalves

Júlio Semeghini
Maria Abadia

Roberto Jefferson
Proposição: RCP 15195 Autor: Augusto Nardes e outros

Presidente: Olavo Calheiros (PMDB)
1° Vice-Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anrzio (PPB)
Relator: João Almeida (PSOB)

Titulares

Bonifácio de Andrada
Custódio Mattos
Eduardo Seabra
João Almeida
Josué Bengston
Marisa Serrano
Pedro Canedo

Suplentes



Rommel Feijó Sebastião Madeira
Salvador Zimbaldi Vicente Caropreso
Xico Graziano Zulaiê Cobra

Bloco (PFL, PST)

Affonso Camargo Aldir Cabral
Aracely de Paula José Rocha
Cláudio Cajado Mário Assad Júnior
Corauci Sobrinho Neuton Lima
Gilberto Kassab Reginaldo Germano
Paulo Octávio Vic Pires Franco
Rubem Medina 2 vagas
Vilmar Rocha

PMOB

Coriolano Sales Gastão Vieira
João. Colaço Jorge Pinheiro
Jorge Alberto Laire Rosado
Jorge Wilson Mário de Oliveira
Mendes Ribeiro Filho Osmar Serraglio
Nair Xavier Lobo Paulo Lima
Olavo Calheiros 2 vagas
1 vaga

PT

João Paulo Dr. Rosinha
José Dirceu Geraldo Magela
Milton Temer José Genolno
Nilmário Miranda Virgflio Guimarães

PPB

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)
30 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares Suplentes

ARTIGO, QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE
EMPRESAS JORNALfSTICAS E DE

RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E
IMAGENS", E APROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUiÇÃO N° 455, DE 1997, "QUE DÁ

NOVA REDAÇÃO AO ART. 222 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

APENSADA ÀQUELA

Antonio Joaquim Araújo
Gerson Peres
Romel Anizio
Wagner Salustiano

Nelson Meurer
Simão Sessim

2 vagas

PFL

Arolde de Oliveira
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
Santos Filho
Vic Pires Franco
José Carlos Fonseca Jr.

PMDB

Henrique Eduardo Alves (Ucenciado)
Jorge Pinheiro
Luiz Biltencourt
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia

Luciano Pizzatto
Pedro Pedrossian

Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

1 vaga

Maria Elvira
5 vagas

Bloco (PSB, pedoB)

Haroldo Lima Aldo Rebelo
José Antonio Almeida Alexandre Cardoso

Bloco (PDT. PPS)

João Sampaio Dr. Hélio
Márcio Bittar Rubens Bueno

PSDB

Anivaldo Vale
Ayrton Xarêz (PPS) (Licenciado)
José Thomaz Nonô (PFL)
Luisinho (PST)
Roberto Brant (PFL) (Licenciado)
Viltorio Medioli

PT

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

PHS
Roberto Argenta Régis Cavalcante (PPS)
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 2° DO REFERIDO

Bispo Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

Bloco (PL, PSl)

Bispo Wanderval
Lincoln Portela

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

PPB

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho (PSDB)
Wagner Salustiano

PTB

José Carlos Martinez
1 vaga

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

José Janene
Robério Araújo (PL)

1 vaga

Iris Simões
Murilo Domingos



Bloco (PSB, PCdoB)

Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali

Neiva Moreira

POT

Agnaldo Muniz (PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Valadares Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
De Velasco Lincoln Portela

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

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"

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSl)

Bispo Rodrigues Bispo Wand,erval

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165·B
Telefone: 318·7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS Proposição: PLP 9/99 Autor: Poder Executivo

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
PFL

AntOnio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Vilmar Rocha

1 vaga

Cesar Bandeira
Claudio Cajado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
Joel de Hollanda
Kátia Abreu
Paes Landim

PFL

PMOB

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Luis Barbosa
Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

2 vagas

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

Gilberto Kassab
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

Suplentes

Albérico Filho
Freire Júnior
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgflio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
Zulaiê Cobra

Geraldo Magela
João Paulo
Professor Luizinho
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Linhares

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

José Roberto Batochio

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Adolfo Marinho
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Luiz Carlos Hauly

Gilmar Machado
José Genolno
Paulo Delgado

Virgllío Guimarães

3 vagas

Walfrido Mares Guia

Fernando Coruja

Gustavo Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Max Rosenmann
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

Dr. Rbsinha
Fernando Ferro
Gilmar Machado
1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
Enivaldo Ribeiro
Nilton Baiano (Licenciado)

Max Mauro

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

Albérico Filho
João Colaço

4 vagas

José de Abreu (PTN)
Maria Abadia

Paulo Mourão
3 vagas

Ângela Guadagnin
Jair Meneguelli

Márcio Matos (S. Par!.)
1 vaga

Pastor Amarildo
Robério Araújo (PL)

Yvonilton Gonçalves (PFL)

Chico da Princesa (PSDB)



1 vaga

Alceu Collares

Walfrido Mares Guia

POT

Dr. Hélio

Wellington Dias

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

PPB
Milton Temer

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Marcos de Jesus Remi Trinta

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11. 5/169-B
Telefone: 318-7060 .

Sérgio Miranda

Pompeo de Mattos

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

PTB

POT

Bloco (PSOB, PTB)

Secretário: Silvio Sousa ela Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, 8/165-B
Telefone: 318-7061

Djalma Paes

Enio Baccí

Eduardo Paes (Licenciado)
Rodrigo Maia

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 277-A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA OS

ARTS. 149 E 177 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (COMBUSTíVEIS)

Proposição: PEC 277/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
l Q Vice-Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Basflio Villani (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Eujácio Simões Ronaldo Vasconcellos (S. ParI.)

Bloco (PSB, PCdoB)

Suplentes

Corauci Sobrinho
João Carlos Bacelar

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim

Robson Tuma

PFL

Bloco (PSB, PC do B)

Pedro Eugênio (PP5)Djalma Paes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Oanílo de Castro (P50B)
1° Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMOB)
TItulares

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

PMOB

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi

Freire Júnior
Milton Monti

Airton Roveda
Badu Picanço
Basflio Villani
Candinho Mattos
Clovis Volpi
Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson
Viltório Medioli

Fernando Gonçalves
Jovair Arantes

Rodrigo Maia
5 vagas

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Geraldo Magela
João COser
Ricardo Berzoini

PSDB Bloco (PFL, PST)
Adolfo Marinho
Jovair Arantes Chico Sardelli lldefonço Cordeiro

Luiz Carlos Haul'J Eliseu Resende Lufs Barbosa
Nilo Coelho Gervásio Silva Mussa Demes

Sampaio Dória Joel de Hollanda Paulo Marinho
Xico Graziano José Carlos Coutinho Paulo Octávio

Ricardo Fiúza Werner Wanderer

PT

Carlos Santana PMOB
João Grandão
José Pimentel Antônio do Valle Edinho Bez



Fernando Diniz
Flávio Derzi
José Borba
José Priante
Waldemir Moka

Gastão Vieira
4 vagas

PT

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
2 vagas

PMOB

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Carlos Santana
Jaques Wagner
Luciano Zica

José Janene
Pedro Pedrossian
Vadão Gomes

Fernando Ferro
2 vagas

PPB

Almir Sá
Roberto Balestra

Romel Anfzio

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PSOB

PT

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

4 vagas 4 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

Haroldo Lima
Miriam Reid

2 vagas

PPB

Airton Dipp
Pedro EUgênio

Bloco (POT, PPS)

João Hermann Neto
Olimpio Pires

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

Bloco (PL. PSL) PTB

Bispo Rodrigues Eujácio Simões Nelson Marquezelli
1 vaga

Max Mauro
Nilton Capixaba

Fernando Gabeira

PV

1 vaga
Enio Bacci

POT
Coriolano Sales (PMDB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7052 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALfNEA

"E" DO INCISO" DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 374/96 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (P5DB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PRB)
Relator: Nauton Lima (PFL)
Titulares Suplentes

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDÊNCIA DE

MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL
Proposição: RCP 22/96 Autor: Fátima Pelaes e Outros
Presidente: Fátima Pelaes (PSOB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
2° Vice·Presidente: Iara Benardi (PT)
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relalor: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

Djalma Paes

Eduardo Barbosa
Flávio Arns

Marisa Serrano
Veda Crusius

Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)

Bloco (P50B, PTB)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bloco (P5B, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bispo Wanderval

Fátima Pelaes
lidia Quinan
Maria Abadia
Marinha Raupp

Celcita Pinheiro
Cesar Bandeira

Kátia Abreu
Marcondes Gadelha

Nice Lobão
Robson Tuma

1 vaga

PFL

Almerinda de Carvalho
Átila Lins
Courauci Sobrinho
Gervásio Silva
lldefonço Cordeiro
Luis Barbosa
Neuton Uma



PT

PFL

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

Almerinda de Carvalho
Kátia Abreu
Nice Lobão

Angela Guadagnin
Iara Bernardi '

1 vaga
Dr. Benedito Dias

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo

1 vaga

Celcita Pinheiro
Laura Carneiro

1 vaga

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
DL Rosinha

PPB

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

POT

Vilmar Rocha Aoland Lavigne (PMDB)
Zezé Perrella 1 vaga

PMDB
Ana Catarina Hermes Parcianello
Anrbal Gomes João Mendes
Igor Avelino 4 vagas
João !V1agalhães
José Indio
Norberto Teixeira

PSOB

Antonio Feijão Fátima Pelaes
Nicias Ribeiro Maria Abadia
Nilo Coelho Max Rosenmann
Rafael Guerra Nilson Pinto (L.icenciado)
Romeu Queiroz 2 vagas
Zulaiê Cobra

PT

Wellington Dias 4 vagas
3 vagas

Miriam Aeíd Dr. Hélio

Jandira Feghali

Bloco (PSB, PCdoB)

Teima de Souza (PT)

Bloco (PL, PSL)

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

PPB

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

Robério Araújo Philemon Rodrigues PTB

PPS
Max Mauro
1 vaga

Renildo Leal
1 vaga

Ivan Paixão Regis Cavalcante POT

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7066/318-7055

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
PR0f:l0RCIONAL À POPULAÇÃO)

Proposição: PEC 89/95 Autor: Nicias Ribeiro e Outros
Presidente: Rafael Guerra (P5DB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: João Pizzofatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)

T~~~ S~~~

Eber Silva Pompeo de Maltos

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Remi Trinta

Airton Cascavel (PPS)

Autor: Fernando Zuppo
e Outros

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 98, DE 1999, QUE "ALTERA
O ART. 30 PARA ACRESCENTAR INCISO

CONFERINDO COMPETÊNCIA AO MUNiCípIO
PARA DETERMINAR ATRIBUiÇÕES

DE VICE-PREFEITO"
ProposiçãO: PEC 98/99

Regis Cavalcante (PPS)

Bloco (PL, P5T, PMN, PSO, P5L)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PV

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li. Sala 168·A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

Francisco Rodrigues
Jaime Martins

Kátia Abreu
Moreira Ferreira

Paulo Marinho

PFL

Aldir Cabral
José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos



Bloco (PMDB. PST, PTN)
Armando Abllio
Arnon Bezerra

Eduardo Barbosa
José Coimbra

Julio Semeghini
Lidia Quinan
Renildo Leal

Rose de Freitas

Bloco (P5DB. PTB)

COLETA, O TRATAMENTO, O TRANSPORTE E
A DESTINAÇÃO DOS RESíDUOS DE

SERViÇOS DE SAÚDE", E APENSADOS.
Proposição: PL 203/91 Autor: Senado Federal
Presidente: José índio (PMDB)
1° Vice-Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
2° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Emerson Kapaz (PPS)

Titulares Suplentes

Carlos Mosconi
Clovis Volpi
Iris Simões
Luiz Antonio Fleury
Max Rosenmann
Rafael Guerra
Ricarte de Freitas
Vicente Caropreso

Suplentes

Cezar Schirmer
5 vagas

Bloco (PSDB. PTB)
Antonio Carlos Pannunzio

Danilo de Castro
Iris Simões

José Carlos Elias
Jutahy Junior

Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Silvio Torres

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Nair Xavier Lobo
2 vagas

Alex Canziani
Augusto Franco
José Teles
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis
2 vagas

Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente: Alex Canziani (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)

Titulares

Aracely de Paula
Euler Ribeiro
Francistônio Pinto
Joaquim Francisco
Paulo Braga
Vic Pires Franco

Avenzoar Arruda
Márcio Matos (S. ParI.)
2 vagas

PFL
Adauto Pereira

Gilberto Kassab
Kátia Abreu

Pedro Pedrossian
Zila Bezerra

1 vaga
PT

4 vagas

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Joaquim Francisco
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Santos Filho

Bloco (PFL, PST)

Cleuber Carneiro
Gilberto Kassab

Jaime Fernandes
José Carlos Aleluia

Laura Carneiro
Mário Assad Júnior

PMDB

PPB
Antonio Joaquim Araújo
Simão Sessim
Telmo Kirst

PDT

3 vagas

Darclsio Perondi
Flávio Derzi
José índio
Ricardo Izar
Rita Camata
Saraiva Felipe

José Borba
5 vagas

Fernando Zuppo Eber Silva
PT

Bloco (PSB, PCdoB)

Haroldo Lima 1 vaga

Ivan Valente
Luciana Zica
Marcos Afonso

Dr. Rosinha
Henrique Fontana

Jaques Wagner

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado) Marcos Cintra (PFL)

PPS

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Benedito Dias
Eni Voltolini

PPB

Celso Russomanno
2 vagas

Rubens Furlan Agnaldo Muniz
Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais

PV

1 vaga

Alexandre Cardoso
Sérgio Novais

Paulo Baltazar
1 vaga

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-8
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

Bloco (PDT, PPS)

Dr. Hélio Fernando Coruja
Emerson Kapaz Pedro Eugênio

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI N° 203, DE 1991, QUE

"DISPÕE SOBRE O ACONDICONAMENTO, A

Bloco (PL, P5L)

Ronaldo Vasconcellos José Egydio



Rubens Furlan (PPS)

PHS

Regis Cavalcante (PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida Aldo Rebelo

Proposição: PL 634/75 Autor: Poder Executívo
Presidente: João Castelo (PSOB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Titulares Suplentes

Secretária: Leila Machado
Local: Anexo li, pavimento superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8431 Fax: 31802140

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"

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Lincoln Portela João Caldas

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 NO 1.483, DE 1999, QUE
"INSTITUI A FATURA ELETRÔNICA E

A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"

Proposição: PL 1,483/99 Autor: Or. Hélio
Presidente: ArOlde de Oliveira (PFL)
1° Vice-Presidente: Marçal Filho (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Wigberto Tartuce (PPB)
Relator: Julio Semeghini (PSDB)

Titulares Suplentes

Airton Cascavel

PPS

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Cesar Bandeira
Francisco Garcia

Paes landim
Raimundo Santos
Werner Wanderer

2 vagas

PFL

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
2 vagas

PMOB

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Hermes Parcianello
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Maria Elvira
Nelson Proença
Pinheiro Landim

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
1 vaga

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
loaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

Iara Bernardi
Marcos Rolim
2 vagas

PSOB

PT

Mauro Benevides
Nair Xavier Lobo

4 vagas

André Benassi
Feu Rosa

José Mílitão
Nelson Otoch

2 vagas

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

Alex Canziani
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia
Salvador Zimbaldi
Walfrido Mares Guia

Bloco (PSOB, PTS)

Augusto Franco
Iris Simões

Mareio Fortes
Maria Abadia

Nelson Marquezelli
Paulo Kobayashi
Romeu Queiroz

lenaldo Coutinho

7 vagas

PFL
Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

PPB

PTS

Celso Russomanno
2 vagas

Fernando Gonçalves
1 vaga

Arolde de Oliveira
Corauci Sobrinho
Gerson Gabrielli
Luciano Pizzatlo
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vic Pires Franco

Francisco Rodrigues
Kátia Abreu

Moroni Torgan
Paulo Marinho
Zezé Perrella

José Carlos Fonseca Jr.
1 vaga

POT PT
José Roberto Batochio Coriolano Sales (PMOB) Jorge Bittar

Professor Luizinho
4 vagas



2 vagas Bonifácio de Andrada Feu Rosa
Carlos Mosconi João Almeida
Luiz Carlos Hauly Marcio Fortes

PPB Maria Abadia Ricardo Ferraço
Paulo Kobayashi Saulo Pedrosa

Cunha Bueno Celso Russomanno
Eliseu Moura Yvonilton Gonçalves PT
Wigberto Tartuce 1 vaga

Gilmar Machado Eduardo Jorge (Licenciado)

POT João Paulo Virgflio Guimarães
José Genolno 2 vagas

Or. Hélio Luisinho Milton Temer

Bloco (PSB, pedoB)

Sérgio Novais 1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Marcos Cinlra (PFL) Pastor Valdeci Paiva

Cunha Bueno
Felter Júnior
Nelson Meurer

PPB

Augusto Nardes
Júlio Redecker

Nelo Rodolfo (PMDB)

PTB

PPS
Ouilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Fernando Gonçalves
Magno Malta

Emerson Kapaz Pedro Eugênio
POT

PV Neiva Moreira 1 vaga
Fernando Gabeira Marcos Rolim (PT)

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Haroldo Lima

Bispo Wanderval

Bloco (PSB, pedoB)

Pedro Valadares

Paulo José Gouvêa

PV

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 (PSOB)

Titulares Suplentes

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: Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMOB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

1 vagaFernando Gabeira

Benito Gama
Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
lldefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos
José Carlos Fonseca Jr.

PFL

PMOB

AntOnio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto (PMOB)
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

Oarc(sio Perondi . Cezar Schirmer
PFLEdison Andrino Germano Rigolto

Elcione Barbalho Maria Elvira Couraci Sobrinho Luiz Durão
Luiz Biltencourt 3 vagas Joaquim Francisco Wilson Braga
Rita Carnata José Carlos Aleluia 1 vaga
1 vaga

PSOB PMOB
Adolfo Marinho Custódio Maltos

Euler Morais Glycon Terra Pinto



Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Marçal Filho
Mauro Lopes

Rose de Freitas
Saulo Pedrosa
Xico Graziano

Pedro Canedo
Welinton Fagundes

1 vaga

PSDB Bloco (PFL, PST)

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Aroldo Bezerra

PT

Marcos Afonso
Wellington Dias

Vicente
Zulaiê cobra

1 vaga

João Coser
1 vaga

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
José Rocha
Luciano Pizzalto
Mário Assad Júnior

Adauto Pereira
Deusdeltl Pantoja

Jaime Martins
Joaquim Francisco

Paulo Octávio
Pedro Pedrossian (PPB)

1 vaga

PMOB

PPB

Ary Kara
Simão Sessim

Almir Sá
João Tota

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Darcrsio Perondi
Igor Avelino
Moacir Michelelto
Silas Brasileiro

Freire Júnior
José Borba

MarcelO Castro
Osvaldo Reis

Wilson Santos
1 vaga

PTB PT

Ouilio Pisaneschi

PDT

1 vaga Iara Bernardi
João Grandáo
Luiz Eduardo Freenhalgh
Marcos Afonso

Fernando Ferro
Luci Choinacki

2 vagas

Or. Hélio Fernando Zuppo PPB

Bloco (P5B, PCdoB)

Fetter Júnior
Hugo Biehl
Salomão Cruz

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Speralico
Roberto Balestra

Gonzaga Patriota 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Uncoln Portela João Caldas

Secretária: EdJa Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI N° 2.905, DE

1997, QUE "IMPÕE CONDiÇÕES PARA A
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS

GENETICAMENTE MODIFICADOS"

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Carlos Alberto Rosado (PFL)
1° Vice-Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
3° Vice-Presidente: Hugo Biehl (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMOB)

TItulares

Marcos Rolim (PT)

Paulo José Gouvêa

PV

Alceu Collares
Márcio Bittar

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PDT, PPS)

Bloco .(PSB, PCdoB)
Vanessa Grazziotin

1 vaga
Aldo Arantes
Sérgio Novais

Emerson Kapaz
Pompeo de Mattos

Secretária: Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11, pavimento Superior, sala 165-B
Telefone:318-7555 Fax: 318-2140

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"
Proposição: PL 3.561/97 Autor: Paulo Paim
Presidente: Eduardo Barbosa (P5DB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT) (Ucenciado)
3° Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)

Relator: Silas Brasileiro (PMDB)

Fernando Gabeira

Ronaldo Vasconcellos

Suplentes

Elias Murad
José Carlos Elias

José Carlos Martinez
Odflio Balbinotti

Paulo Mourão

Autor: Fernando GabeiraProposição: PL 2.905/97

Carlos Batata
Carlos Dunga
Clovis Volpi
Luiz Ribeiro
Nelson Marquezelli



Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSOB. PTB)

JORGE, FERNANDO GABEIRA E OUTROS,
QUE "DISPÕE SOBRE A SUBSTITUiÇÃO

PROGRESSIVA DA PRODUÇÃO E DA
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE
CONTENHAM ASBESTO/AMIANTO E DA

OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Freire Júnior
Luiz Bittencourt

5 vagas

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Lúcia Vânia
Paulo Mourão

Walfrido Mares Guia
3 vagas

Autor: Eduardo Jorge e
Fernando Gabeira

PFL

Proposição: PL 2.186/96

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
1° Vice-Presidente: lidia Quinan (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (pn
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)

Titulares

Airton Roveda
Jovair Arantes
Juquinha
Udia Quinan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo
1 vaga

Flávio Derzi
Marçal Filho
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
Themfstocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha

Freire Júnior
Osvaldo Biolch;

5 vagas

Suplentes

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Flávio Arns

Nelson Marchezan
Saulo Pedrosa

2 vagas

Carlilo Merss
Geraldo Magela
Wellington Dias

1 vaga

Celcita Pinheiro
Expedito Júnior

Kátia Abreu
Lavoisier Maia

Luis Barbosa
Medeiros (S. Part.)

Roland Lavigne (PMDB)

PT

Darclsio Perondi
Euler Morais
João Matos
Maria Elvira
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Themlstocles Sampaio

PFL

Titulares

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Eduardo Jorge (licenciado)
Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Almerinda de Carvalho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Nice Lobão
Ursicino Queiroz

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Lücia Vânia
Maria Abadia
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno
José Unhares

PPB

PDT

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Benito Gama
João Ribeiro
KátiaAbreu
Lael Varella
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

José Carlos Coutinho
José Mendonça Bezerra

Pedro Pedrossian
Ursicino Queiroz

3 vagas

Fernando Coruja Dr. Hélio

Bloco (PSB, PCdoB)

Djalma Paes Alcione Athayde

Bloco (PL,' PSL)
lincoln Portela Robério Araújo

PPS
1 vaga 1 vaga

PHS
Roberto Argenta 1 vaga

Dr. Rosinha
Jair Meneguelli
Jaques Wagner
João Paulo

Roberto Balestra
Salomão Cruz
Yvonilton Gonçalves (PFL)

PT

PPB

Ivan Valente
João Grandão

Luciano Zica
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

1 vaga

Secretário (a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE lEI N° 2.186, DE 1996,
DOS SENHORES DEPUTADOS EDUARDO

POT

Fernando Coruja Miriam Reid

Bloco (P5B, PCdoB)
Pedro Valadares 1 vaga

Bloco (PL, PSL)
Pastor Valdeci Paiva Marcos de Jesus



Pedro Eugênio

PPS
Emerson Kapaz

PHS
Ronaldo Vasconcellos (S. ParI.)

Rubens Furlan

1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, P50, PSL)

Paulo José Gouvêa
PPS

Rubens Bueno

De Velasco

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo" -Sala 165-B
Telefone: 318·8790 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 4.376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)

Titulares Suplentes

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318·7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO "TO DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

Proposição: PEC 151/95 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 (PMOB)
m~~ ~~~~

PFL
PFL

Gerson Gabríelli
Lavoisier Maia
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina

PMOB
João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
1 vaga

PSOB

Adauto Pereira
Costa Ferreira

Expedito Júnior
IIdefonço Cordeiro

Luis Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira (PSDB)
3 vagas

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
1 vaga

PMDB

Adauto Pereira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Mendes Ribeiro Filho
Synval Guazelli

4 vagas

Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
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 (PSB, PCdoB)
Clemenlino Coelho (PPS)

AnivaJdo Vale
Basilio Villani

PSOBNelson Otoch
Vicente Caropreso

Lino Rossi Antonio FeijãoVeda Crusius
Marcus Vicente Arnon Bezerra1 vaga
Moroni Torgan (PFL) Badu Picanço
Paulo Feijó Feu Rosa

4 vagas Wanderley Martins (PSB) Max Rosenmann
Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho

Almir Sá PT

José Janene
Geraldo Magela Carlos SantanaSimão Sessim
José Dirceu Luiz Eduardo Greenhalgh

2 vagas
Marcos RoJim Nelson Pellegrino
José Genolno Wellington Dias

1 vaga PPB

Arnaldo Faria de Sá Jair Bolsonaro
1 vaga Edmar Moreira 2 vagas

Pedro Corrêa



PTB Kátia Abreu Pauderney Avelino
Moreira Ferreira Pedro Irujo

Luiz Antonio Fleury Roberto Jefferson Paulo Octávio Pedro Pedrossian

POT PMOB

Eurlpedes Miranda Wanderley Martins Jorge Alberto Hermes Parcianello
Mattos Nascimento (PST) José indio
Norberto Teixeira Osvaldo Reis

Bloco (PSB, PCdoS) Paulo Lima 3 vagas
2 vagas

Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL) PSOB

Cabo Júlio

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Paulo José Gouvêa

PPS

Regis Cavalcante

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Alberto Goldman
Carlos Batata
Léo Alcântra

Nelson Otoch
Sérgio Carvalho

1 vaga

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-8
Telefone.: 318-6874

PT

Suplentes

Almeida de Jesus (Licenciado) Cabo Júlio

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bloco (PSB, PCdoS)

Josué Bengtson

4 vagas

Fernando Coruja

Or. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

José Antonio AlmeidaSérgio Novais

José RQberto Batochio

POT

PTB

PPB

1 vaga

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NO 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
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639199 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

PPS

PFL 1 vaga Regis Cavalcante

Alfonso Camargo
Aracely de Paula
Deusdeth Pantoja
José Rocha

Átila Lins
Gervásio Silva

lldefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Secretário: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo li, pavimento superior sala 168-A
Telefone: 318-7062 Fax: 318·2140



Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
1° Vice-Presidente: Basflio Villani (PSDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Titulares Suplentes

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"

Bloco (PL, PST, PMN, P50, P5L)

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

Suplentes

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella
Luiz Durão

Pedro Fernandes
Werner Wanderer

Autor: Poder Executivo

Almeida de Jesus (Licenciado)

1 vaga

1 vaga

PV

Bloco (P5B, PCdoB)

Airton Cascavel

Jandira Feghali

PMOB

PFL

Eujácio Simões

Proposição: PEC 136/99

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 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"

Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice- Presidente:
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares

Ariston Andrade
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
Lufs Barbosa
Mussa Demes
Neuton Lima
Pedro Irujo

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcfsio Perondi
Lamartine PoseUa

Múcio Sá
Ricardo Izar

Alex Canziani
Fell Rosa

Mareio Fortes
Marcus Vicente

Nelson Marchezan
1 vaga

Átila Lins
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
Joaquim Francisco

Luis Barbosa
2 vagas

PFL

PSOB

PMOB

Antônio do Valle
Domiciano cabral
João Henrique
José Borba
Osmar Serraglio
Pedro Chaves

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Sflvio Torres

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Carlos Santana
Pedro Celso
TeIma de Souza
Wellington Dias

Almir Sá
Ary Kara
1 vaga

Dumo Pisaneschi

PT

PPB

PTB

João Coser
Luiz Sérgio

2 vagas

Francisco Silva (PST)
Júlio Redecker

Telmo Kirst

1 vaga

Armando Monteiro
Darcfsio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira (PSDB)
Osmar Serraglio

PSOB

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

Armando Abllio
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas

André Benassi
B.Sá

Fátima Pelaes
Mário Negromonte

Ronaldo Cezar Coelho
1 vaga

Olfmpio Pires

POT

1 vaga

PT
Arlindo Chinaglia (Ucenciado)
José Pimentel

Or. Rosinha
Henrique Fontana



2 vagas

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

PPB

Professor Luizinho
1 vaga

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Léo Alcântara
Raimundo Gomes de Matos
Saulo Pedrosa
Vicente Arruda

PT

Jutahy Júnior
Lino Rossi

Marcus Vicente
Nicias Ribeiro

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

PTB

AntOnio Jorge
Nelson Marquezelli

Geraldo Magela
3 vagas

Henrique Fontana
José Genofno

2 vagas

POT PPB

Fernando Coruja

João Caldas

1 vaga

Bloco (PL. PST. PMN. PSO, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

Hugo Biel ,
Ibrahim Abi-Ackel
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

PTB

Gerson Peres
Romel Anlzio

Yvonilton Gonçalves (PFL)

Jandira Feghali

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Walfrido Mares Guia
1 vaga

POT

Luiz Antonio Fleury
Silas Câmara

PPS Eurlpedes Miranda Fernando Coruja

Pedro Eugênio 1 vaga

Secretário: SIlvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li. Sala 165-8
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, APLICÁVEt 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

PFL

Bloco (PSB, PCdoB)

Alexandra Cardoso Dr. Evilásio (Licenciado)

Bloco (PL, PST. PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado) Paulo José Gouvêa

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

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: Orlando Fantazzini (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)

Titulares Suplentes

1 vaga

Abelardo Lupion
Corauci Sobrinho

PFL

PPS

João Carlos Bacel/ar
José Carlos Fonseca Jr.

1 vaga

José Carlos Coutinho
Luiz Durão
Nice Lobão

Paulo Braga
Robson Tuma
Wilson Braga

1 vaga

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Freire Júnior
MarçaJ Filho

Osvaldo Biolchi
Osvaldo Reis

Philemon Rodrigues (PL)
1 vaga

PSOB

PMOB

Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro

Jaime Martins
João Ribeiro
José Carlos Aleluia
José Thomaz NonO
Kátia Abreu
Luciano Castro
Paes Landim

Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar



José Thomaz NonO Gervásio Silva COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
Laura Carneiro Mário Assad Júnior

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DEMarcondes Gadelha Reginaldo Germano
Moroni Torgan Werner Wanderer EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 294, DE 1995,
Robson Tuma 1 vaga QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 54

PMOB DO ATO DAS DISPOSiÇÕES

João Colaço Alberto Fraga
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

João Magalhães Jorge Pinheiro BATALHÃO SUEZ
Jorge Tadeu Mudalen Nair Xavier Lobo Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Luisinho Philemon Rodrigues Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
Pinheiro Landim 2 vagas 1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
1 vaga 2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)

3° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
P50B Relator: Jorge Wilson (PMDB)

Elias Murad Feu Rosa Titulares Suplentes

Uno Rossi Mário Negromonte PFL
Rafael Guerra Osmânio Pereira Francisco Rodrigues Deusdeth Pantoja

Roberto Rocha Paulo Kobayashi IIdefonço Cordeiro Francisco Garcia

Silvio Torres Sérgio Barros Laura Carneiro Gilberto Kassab

Zulaiê Cobra 1 vaga Rubem Medina Neuton Lima
Sérgio Barcellos Paulo Marinho
Werner Wanderer Ronaldo Caiado

PT 1 vaga 1 vaga

Luiz Eduardo Greenhalgh José Pimentel PMOB
Marcos Afonso Nelson Pellegrino

Alceste Almeida 6 vagasMarcos Rolim Wellington Dias
Orlando Fanlazzini 1 vaga Carlos Dunga (PTB)

Edison Andrino
Jorge Wilson

PPB Marcelo Barbieri
Freire Júnior

Ary Kara Edmar Moreira
Gerson Peres Jair Bolsonaro P50B
Luiza Erundina (PSDB) Oliveira Filho (PSDB)

Dino Fernandes Antonio Carlos Pannunzio
Dr. Helena Bonifácio de Andrada

PTB
Helenildo Ribeiro Saulo Pedrosa
Rommel Feijó 3 vagas

Luiz Antonio Fleury Fernando Gonçalves
Sérgio Reis

Roberto Jefferson José Carlos Martinez
1 vaga

PT
por Adão Preito 4 vagas

Neiva Moreira Wanderley Martins (PFL)
Carlos Santana
Marcos Afonso
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
PPB

Dr. Evilásio (Ucenciado) Jandira Feghalí Almir Sá João Tola
Iberê Ferreira 2 vagas

Bloco (PL, P5r, PMN, PSD, P5L)
Yvonilton Gonçalves (PFL)

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa PTB

Murilo Domingos Nelson Marquezelli

PPS
POT

Emerson Kapaz Ayrton Xerêz (Licenciado) Neiva Moreira Serafim Venzon

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

Paulo Baltazar

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga



Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, SI 165-B
Telefone: 318-7066

Bloco (Pl, psr. PMN, PSD, PSL)

Eujácio Simões Cabo Júlio

PPS
1 vaga Airton Cascavel

Nelson Meurer
Romel Anizio

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

pre

por

Wagner Salustiano
1 vaga

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

SENADO FEDERAL, QUE"ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84 DA
CONSTITUIÇÕES FEDERAL E DÁ OUTRAS

PROVIOÊNCIAS" (REGULAMENTAÇÃO
MEDIDAS PROVISÓRIAS)

Proposição: PEC 472-0/97 Autor: Senado Federal
e Outros

PFL

Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
1° Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice·Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Roberto Brant (PFL) (Licenciado)

Titulares

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 NO

.2.763, DE 2000, QUE "DISPÕE SOBRE A
POLfTICA NACIONAL DE SANEAMENTO, SEUS

INSTRUMENTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Cabo Júlio

Suplentes

Sérgio Miranda

Marcos Rolim (PT)

Fernando Coruja

Affonso Camargo
Cleuber Carneiro

Eliseu Resende
Francisco Garcia

Mário Assad Júnior
Neuton lima

Autor: Sérgio Novais
e Maria do Carmo Lara

Alex Canziani
Antonio Cambraia
Candinho Mattos
Dino Fernandes

Dr. Helena
João Castelo

Julio Semeghini
Ronaldo Cazar Coelho

PV

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PL, psr, PMN, PSD, PSL)

Proposição: PL 2.763/00

Bloco (PSOB, PTB)

Fernando Gabeira

Bloco (pSe, pedoB)

José Antonio Almeida

Oliveira Filho

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

Eber Silva

Adolfo Marinho
Antonio Carlos Pannunzio
Custódio Mattos
José Coimbra
Márcio Fortes
Paulo Kobayshi
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia

Carlos Alberto Rosado
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Luciano Pizzatto
Marcos Cintra
Pedro Fernandes

Suplentes

Jorge Wilson
Múcio Sá

4 vagas

José Genofno
Professor Lu;z;nho

Waldir Pires
1 vaga

Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão

João Almeida
João Castelo
Jutahy Junior

Luis Carlos Hauly

Almerinda de Carvalho
Átila Uns

Costa Ferreira
Gilberto Kassab

Lael Varella
Luciano Castro

Luis Barbosa

PT

PSDB

PMDB

Armando Monteiro
Carlos Dunga
Francistônio Pinto (PFL)
Osmar Serraglio
Ricardo Izar
1 vaga

Affonso Camargo
Paes Landim
Claudio Cajado
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Nelson Otoch
Ricardo Ferraço
Silvio Torres
Veda Crusius

Babá
João Paulo
José Pimentel
1 vaga

Gerson Peres
PPB

Antonio Joaquim Araújo
Benito Gama

PMDB

Hermes Parcianello



Jorge Alberto Jorge Tadeu Mudalen PMOB
José Chaves Marinha Raupp Albérico Filho José Chaves
Leur Lomanto Mendes Ribeiro Filho Eunicio Oliveira José Priante
Milton Monti Salatiel Carvalho João Henrique Marçal Filho
Pinheiro Landim 1 vaga Leur Lomanto Roland Lavigne

Olavo Calheiros 2 vagas
PT Wagner Rossi

Maria do Carmo Lara Henrique Fontana PT

Nilmário Miranda Iara Benardi Jair Meneguelli José Genofno

Professor Luizinho João Magno Ricardo Berzoini Orlando Fantazzini
Teima de Souza Paulo Delgado

PPB
PPB

Eliseu Moura Dr. Benedito Dias
Cunha Bueno Augusto NardesEni Voltolini Felter Júnio

Simão Sassim João Pizzolatti Herculano Anghinetti Pedro Corrêa
Iberê Ferreira Simão Sessim

Bloco (PSB, PCdoB)
Alexandre Cardoso Inácio Arruda Bloco (PSB, PCdoB)Sérgio Novais José Antonio Almeida

Jandira Feghali Eduardo Campos

Bloco (POT, PPS) Pedro Valadares Gonzaga Patriota

Bloco (PL, PSL)
Ronaldo Vasconcellos Philemon Rodrigues

PHS

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"

Proposição: PL 3.846/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchazan (PSDB)
10 Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
20 Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
30 Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Leur Lomanto (PMDB)

José de Abreu 1 vaga
Secretário: Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-6
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"

Airton Cascavel
Dr. Hélio

PTN

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

Bloco (POT, PPS)

Airton Dipp
João Herrmann Neto

Luciano Bivar
1 vaga

Olimpio Pires
Pedro Eugênio

Ivan Paixão
João Sampaio

Dajalma Paes (PSB)

Bloco (PSOB, PTB) Proposição: Autor: Miro Teixeira

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Coriolano Sales Jorge Pinheiro
Osvaldo Biochi Luiz Bittencourt

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Eduardo Seabra
Feu Rosa
Nelson Marchezan
Nelson Trad

Eliseu Resende
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
José Mendonça Bezerra
Paulo Magalhães
Robson Tuma

Alexandre Santos
Antonio Feijão

Fernando Gonçalves
(ris Simões

Léo Alcântara
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza

Vic Pires Franco

Presidente: Reginaldo Germano (PFL)
10 Vice-Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
20 Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
30 Vice·Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Miro Teixeira (POT)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)
Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

Suplentes

Luiz Piauhylino
Marisa Serrano

1 vaga



Suplentes
Raimundo Santos Benito Gama
Reginaldo Germano Costa Ferreira

Inaldo leitão
João Castelo PT
Zuraiê Cobra

Gilmar Machado João Grandão

PPB
Jorge Pinheiro

Luiz 8ittencourt 1 vaga Pastor Amarildo

Aracely de Paula POT
Jaime Martins

Or. Hélio José Roberto Batochio

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga Agnelo Queiroz Tania Soares

PV
Fernando Gabeira Luiz Alberto (PT)

PDT

Miro Teixeira Neiva Moreira

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

Albérico Filho
João Colaço

Suplentes

Narcío Rodrigues
2 vagas

Autor: Gilmar Machado

PFL

1 vaga

Ayrton Xerêz (licenciado)
PP5

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (P5DB, PTB)

Agnelo Queiroz

Proposição:

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DAS OITO

AUDIÊNCIAS PREPARATÓRIAS DA
I CONFERÊNCIA MUNDIAL DE COMBATE AO
RACISMO, XENOFOBIA E INTOLERÂNCIAS

CORRELATAS, A REALIZAR-SE EM
AGOSTO DE 2001, NA ÁFRICA DO SUL"

Uno Rossi
Saulo Pedrosa
João Almeida

Damião Feliciano
Pinheiro Landim

Regis Cavalcante

Presidente: Pinheiro Landim (PMOB)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSOB)
2° Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8782 Fax: 318-2140

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-8
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

Cabo Júlio

Wanderley Martins

Autor: Paulo Octávio

Herculano Anghinettí

POT

PPB

PT

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMOB,P5T,PTN)

PFL

De Velasco

Proposição

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"

PFL

Regina/do Germano laura Camero
Robson Tuma Sérgio Barcellos

PT

Marcos Rolim Ni)mário Miranda

PPB
Luis Carlos Heinze 1 vaga

Bloco (P5B, PCdoB)

Pedro Valadares Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PSL)

Pedro Celso

Carlos Mosconi
Oanilo de Castro
Maria Abadia

Presidente: Paulo Octávio (PFL)
1° Vice-Presidente: Carlos'Mosconi (PSOB)
2° Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Osmânio Pereira (PMOB)

Titulares

Olimpio Pires

Edmar Moreira

Hélio Costa
. Osmânio Pereira (PSD8)

Cleuber Carneiro
( Paulo Octávio



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A. Bloco (PL, PSL)

APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.842, DE Paulo José Gouvea Pastor Valdeci Paiva

1998, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A
RECURSOS GENÉTICOS E SEUS PRODUTOS PPS

DERIVADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" E Emerson Kapaz 1 vaga

AOS PROJETOS DE LEI N°S 4579, DE 1998, PV

4751, DE 1998 E 1953, DE 1999, APESANDOS. Fernando Gabeira Marcos Rolim

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Zezé Perrella (PFL)
1° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)
Titulares

Proposição: PL n° 4.842198

B.Sá
Carlos Batata
Iris Simões
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Autor: SENADO FEDERAL

Suplentes

Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves

UdiaQuinan
Max Mauro

Sérgio Carvalho
3 vaga(s)

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

Freire Júnior
Moacir Micheletto
Pedro Novais
Si/as Brasileiro
Wilton Santos
2 vagas

Bloco (PMOB,PST,PTN)

7 vaga(s)

PFL

Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Ricardo Fiuza
Vilmar Rocha

PMOB

Henrique Eduardo Alves (Licenciado)

PSOB
Euler Ribeiro .
José Thomaz NonO
Luciano Pizzallo
Nauton Uma
Ney Lopas
Zéze Perrella
1 vaga

João Grandão
3 vagas

Dilceu Sperafico
Roberto Balestra
Romel Anizio

Pompao de Mattos

Eliseu Resende
João Carlos Bacelar

José Carlos Fonseca Jr.
José Múcio Monteiro

Roberto Argenta (PHS)
Sérgio Barcellos

Wilson Braga

PT

Marcos Afonso
Padre Roque

TeIma de Souza
1 vaga

PPB

Nelson Meurer
Salomão Cruz

1 vaga

POT

Dr. Hélio

Bonifácio de Andrada
Zenaldo Coutinho

PT

1 vaga

PPB

Ibrahim Abi-Ackel

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
De Velasco
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8430

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

Vanessa Grazziottin

Bloco (PSB, PcdoB)

1 vaga

Proposição:
Coordenador: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Autor: Presidnete



Pompeo de Mattos

Secretário (a): Erles Janner Costa Gorini
Local: Servo Comissões Especiais. Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318·7063

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 Nonô (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)
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)
Philemon Rodrigues (PL)
Pinheiro Landim (PMDB)
Rafael Guerra (PSDB)
Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Regis Cavalcante (PPS)
Ricardo Rique (PSDB)
Robério Araújo (PL)
Roberto Pessoa (PFL)
Roberto Rocha (PSDB)
Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)
Saulo Pedrosa (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)
Sérgio Novais (PSB)
Silas Câmara (PTB)
Teima de Souza (PT)
Ursicino Queiroz (PFL)
Waldir Pires (PT)
Wellington Dias (PT)
Wilson Braga (PFL)
4 vagas
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-6

Telefone: 318-7060

Suplentes

Suplentes

POT

Fernando Gabeira
PV

Aegis Cavalcante
PPS

PPB

PFL

PTB

Cezar Schirmer

PT

PMOB

PSOB
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida

Bloco (PL, PST, PMN, P50, PSL)
Bispo Rodrigues

Titulares

Jaques Wagner

Jaime Martins

Luiz Antonio Fleury

Ibrahim Abi-Ackel

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A TRATAR
DA TRANSPOSiÇÃO DE ÁGUAS DO RIO SÃO

FRANCISCO E REVITAlIZAÇÃO DO SEU
CURSO, BEM COMO APRESENTAR
PROPOSTAS AO ORÇAMENTO QUE

VIABILlZEM ESTAS AÇÕES
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice·Presidente: Mário Negromonle (PSDB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)

Titulares
Albérico Filho (PMDB)
Almeida De Jesus (Licenciado) (PL)
Antônio Jorge (PTB)
Arislon Andrade (PFL)
Armando Abllio (PMDB)
Aroldo Cedraz (PFL) (Licenciado)
Augusto Franco (PSDB)
Avenzoar Arruda (PT)
B. Sá (PSDB)
Carfos Alberto Rosado (PFL)
Carlos Dunga (PMDB)
Cesar Bandeira (PFL)
Ciro Nogueira (PFL)
Clementino Coelho (PPS)
Cleonâncio Fonseca (PPB)
Cleuoor Carneiro (PFL)
Coriolano Sales (PMD6)
Damião Feliciano (PMDB)
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PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura DCD ou D8F s/o porte
Porte de Correio
Assinatura DCD ou D8F c/o porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATUR4
ANUAL

Assinatura DCD ou D8F s/o porte
Porte de Correio
Assinatura DCD ou DSF 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 Empenho. Ordem de Pagamento pelo Banco do
Brasil, Agência 3602-1, conta nO 170500-8, ou recibo de depósito via I<'AX (Oxx61) 224-5450, a favor do
FUNSEEP, indicando a assinatura pretendida, conforme tabela de códigos identificadores abaixo
discriminados:

02000202902001-3 - Subsecretaria de Edições Técnicas
02000202902002-1 - Assinaturas de J)iários
02000202902003-x':" Venda de Editais
02000202902004-8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alienação de Bens (leilão)
02000202902007-2 - Secretaria Especial de Editoração e Publicações

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES SIN° - BRASÍLIA - DF - CEJl70165-9000

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-Financeira/Controle de Assinaturas, com José Leite, Ivanir Duarte Mourão ou Solange Viana
Cavalcante.
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