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CÂ-MARA DOS DEPUTADOS

---------- SUMÁRIO

1 - ATA DA 1228 SESSÃO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, MATU
TINA, DA 21 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁ
RIA, DA 51 8 LEGISLATURA, EM 21 DE JUNHO
DE 2000

J- Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão'

anterior
IJI - Leitura do expediente

MENSAGENS

NA 832/00 - Do Poder Executivo, subme
tendo à elevada deliberação dos membros do
Congresso Nacional, autorização para executar
serviço de radiodifusão comunitária conforme os
atos e entidades que relaciona. 33561

NA 835/00 - Do Poder Executivo, subme-
tendo à elevada deliberação dos membros do

-Congresso Nacional,,-o..texto-do-gl que "Cria car--
gos na Carreira Policial Federal". 33562

NA 836/00 - do Poder Executivo, submeten
do à elevada deliberação dos membros do Con
gresso Nacional, o texto do PL que "Dispõe sobre
a identificação criminal e dá outras providências". . 33562

NA 838/00 - Do Poder Executivo, subme
tendo à elevada deliberação dos membros do
Congresso Nacional, o texto do PL que "Estabe
lece normas gerais de organização e funciona
mento das poliçias civis dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios, nos termos do art. 24,
XVI da Constituição Federal". 33562

OFIcIOS

NA 278/00 - Do Senhor Deputado Aécio
Neves, Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB,
indicando os Deputados do referido Bloco para
integrarem a Comissão Especial destinada ao
estudos das reformas políticas.............................. 33562

Nll 1.284/00 - Do Senhor Deputado Ino
cêncio Oliveira, Líder do PFL, indicando o Depu
tado Pedro Bittencourt para integrar a Comissão
Especial destinada a apreciar e proferir parecer
ao PL nA 1.483/99.................................................. 33562

NA 1.286/00 - Do Senhor Deputado Ino-
cêncio Oliveira, Líder do PFL, indicando o Depu-

tado Nilmar Ruiz para integrar a Comissão Espe
cial destinada a apreciar e proferir parecer ao PL
nA 3.561/97............................................................. 33562

Nll 383/00 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Lider do Bloco Parlamentar
PMDB/PST/PTN, comunicando que o Deputado
Darcísio Perondi passa a integrar a Comissão
Especial destinada a apreciar e proferir parecer
ao PL nIl 2.905/97. 33563

NA 7/00 - Do Senhor Deputado Aloízio
Mercadante, Líder do PT, indicando o Deputado
José Grandão para integrar a Comissão Especial
destinada apreciar o PL nll 4.579/98...................... 33563

NA 217/00 - Do Senhor Deputado Miro Tei-
xeira, Líder do PDT, indicando os Deputados
Celso Jacob e João Sampaio para integrarem a
Comissão Especial destinada a analisar a crise
-por-que-atravessa a-avia~o-eivikio-Pais;-........ ..... ~

N1l218/00 - Do Senhor Deputado Miro Tei-
xeira, Líder do PDT, indicando o Deputado Gio-
vanni Queiroz para integrar a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à PEC nIl 115-A/95.... 33563

N1l219/00 - Do Senhor Deputado Miro Tei
xeira, Líder do PDT, indicando os Deputados Dr.
Hélio e Fernando Coruja para integrarem a Co
missão Especial destinada apreciar e proferir
parecer ao PL nll 203191. 33563

Nll 241/00 - Do 8entTor-fleputa-do João
Herrmann Neto, Lider do PPS, indicando o Deputado
Fernando Gabeira para integrar a Comissão
Especial destinada proferir à PEC nIl 618/98....... 33564

Nll 251/00 - Do Senhor Deputado João
Herrmann Neto, Lider do PPS, comunicando que
reassumirá a Comissão Especial destinada ao
estudo das Reformas Políticas. 33564

Nll 348/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo
Cezar Coelho, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, comuni
cando que a referida Comissão apreciou o PL
nll 1.128-A/95. 33564

Nll 351/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo
Cezar Coelho, Presidente da Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Redação, comunicando
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que a referida Comissão apreciou os Projetos de municando que a referida Comissão apreciou
Lei nlls 1.096-B/95 e 1.950/96, apensado. 33564 o PL nl!. 2.095/99. 33567

Nl!. 353/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo Nll 113/00 - Do Senhor Deputado Almeida
Cezar Coelho, Presidente da Comissão de de Jesus, comunicando o seu afastamento do
Constituição e Justiça e de Redação, -comuni-- mandato de Deputado Federal. 33567
cando que a referida Comissão apreciou o PL REQUERIMENTOS
nl!. 510/99. 33565 _ Do Senhor Deputado Bonifácio de Andra-

Nll 354/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo da e outros, solicitando sessão solene para ho-
Cezar Coelho, Presidente da Comissão de Cons- menagear a memória de Milton Soares Campos,
tituição e Justiça e de Redação, comunicando pelo centenário do seu nascimento...... .......... ....... 33569
qu~ ~ referida Comissão apreciou os Projetos de _ Do Senhor Deputado Edinho Araújo e
LeI n s 561/99 e 907/99, apensado '33565 outros, requerendo convocação de sessão sole-

Nl!. 355/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo ne para homenagear os 50 anos do jornal Diário
Cezar Coelho, Presidente da Comissão de Cons- da Região, de São José do Rio Preto - SP. ......... 33570
tituição e Justiça e de Redação, comunicando O S h O t d F d

& 'd C . - . p' t d - os en ores epu a os ernan oque a relen a omlssao apreCiou os rOJe os eM' J . G' d
L . li 596 A 598/99 d arrom e ose enomo, requeren o a convo-

el n s - e ,apensa o...... 33565 cação de Sessão Solene para homenagear o
Nl!. 416/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo Sport Clube Rio Grande pela passagem de seus

Cezar Coelho, Presidente da Comissão de Cons- cem anos de fundação. 33570
tituição : Justiça ~ de Reda?áo, solicit~ndo a _ Dos Senhores Deputados-Flávio Arns e
apenllsaçao dos Projetos de LeI que relaCIona ao Jutahy Júnior, requerendo a convocação de Sessão
PL n 3.561/97. 33565 Solene para comemorar a Semana Nacional do

Nll 160/00 - Do Senhor Deputado ~nio Excepcional. 33577
Bacci, Presidente da Comissão de Economia, D S h D t d J . M h d
I d • t' C .. . d & 'd - os en ores epu a os ose ac a o
n u~ n~ e om.erclo, co~unJcan o que relen a e Professor Luizinho, requerendo a convocação
Comlssao aprecIou o PL n 2.028/99...... 33565 de Sessão Solene para homenagear o centenário

Nl!. 162/00 - Do Senhor Deputado Enio de existência do Jornal de Piracicaba. .... ..... ........ 33577
Bacci, Presidente da Comissão de Economia, D S h D P t d J . p' t I r
Indú~tri~ e Com.ércio, co~unicando que referida quere~do °a c~~v~~~oud~ ~e~sS:o ~~:~ee pa~~
Comlssao aprecIou o PL n 2.233/99. 33566 comemorar a passagem dos 72 anos de criação

Nl!. 119/00 - Do Senhor Deputado Pedro da Polícia Rodoviária Federal. 33578
Wilson, Presidente da Comissão de Educação, .
Cultura e Desporto, comunicando que referida - Do Senhor Deputado ~mcoln Po~ela e
aprovou, com substitutivo, o PL n1l 1.337/99. ........ 33566 outros, requerendo a convocaçao de Sessao So-

Nl!. 121/00 _ Do Senhor Deputado Pedro Iene p~ra h~menagear o~ 22 anos de fundação

Wil P 'd t d C . - d Ed - da Igreja Universal do Remo de Deus. 33578
I son, resl en e a omlssao e ucaçao,

Cultura e Desporto, comunicando que referida - Do Senhor Deputado Nelson Marchezan,
Comissão rejeitou o PL nll 2.402/00. 33566 solicitando a retirada do PL n1l 2.663/96. 33578

Nl!. 82/00 - Do Senhor Deputado Iberê - Do Senhor Deputado Wilson Braga e ou-
Ferreira, Presidente em exercício da Comissão tros, requerendo a prorrogação de Sessão para
de Finanças e Tributação, comunicando que a homenagem às comemorações do bicentenário
referida Comissão apreciou o PL n1l 3.730-A/97.... 33566 do Padre Ignácio de Sousa Rolim. 33578

Nll 122/00 - Do Senhor Deputado Cleuber PROJETO DE RESOLUÇÃO
Carneiro, Presidente da Comissão de Seguridade Nll 89/00 - Do Senhor Deputado Avenzoar
Social e Família, solicitando rever o despacho às Arruda, que institui CPf destinada a investigar
Emendas do Senado ao PL n1l 1.919-C/91............ 33566 desvio e irregularidade nas aplicações dos recursos

Nll 53/00 - Do Senhor Deputado Jovair do FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador. 33579
Arantes, Presidente da Comissão de Trabalho, RTV Nll 55, DE 2000 (Do Poder Executivo)
de Administração e Serviço Público, comuni- - MENSAGEM Nll 824/00 - Submete à conside-
cando que a referida Comissão apreciou o PL ração do Congresso Nacional permissão para
nIl 429-A/99........ 33567 executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de

Nll 56/00 - Do Senhor Deputado Jovair exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
Arantes, Presidente da Comissão de Traba- freqüência modulada, com fins exclusivamente
lho, de Administração e Serviço Público, co- educativos, conforme Portaria nll 172, de 16 de



PROPOSTAS DE EMENDAS ACONSTITUiÇÃO

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO Nll 258, DE 2000 (Do Sr. Dr.
Hélio e outros) - Dá nova redação ao art. 23, V,
da Constituição Federal. - (À Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Redação.) 33599

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO Nll 259, DE 2000 (Do Sr. Bispo
Rodrigues e Outros) - Dispõe sobre a imunidade
tributária dos gêneros alimentícios de primeira
necessidade. - (A Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação.) 33608

PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUiÇÃO N2 260, DE 2000 (Do Sr. Pom
peo de Mattos e Outros) - Altera o art. 228 da
Constituição Federal, estabelecendo a maioridade
aos dezessete anos. - (Apense-se ã Proposta de
Emenda à Constituição 02171, de 1993). 33615

PROJETOS
PROJETO DE LEI N2 3.212, DE 2000 (Do

Sr. Alexandre Cardoso) - Dispõe sobre a isenção
de estudantes carentes do pagamento de taxas
de inscrição para participar do Exame Nacional
de Ensino Médio - ENEM. - (As Comissões de
Educação, Cultura e Desporto; de Finanças e
Tributação (art. 54); e de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54) - art. 24, fi). 33621

PROJETO DE LEI N2 3.267, DE 2000 (Do
Poder Executivo) - MENSAGEM N2 831/00,
Acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis
do Trabalho, dispondo sobre requisitos de ad
missibilidade para o recurso de revista. 
(Apense-se ao Projeto de Lei n2 168, de 1999.).... 33622

PROJETO DE LEI N2 3.272, DE 2000 (Do
Poder Executivo) - MENSAGEM N2 835/00, Cria
cargos na Carreira Policial Federal. - (As Comis-
sões de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal; de Finanças e Tributação (art. 54); e de
Constituição e Justiça e de Redação (art. 54». .... 33626

PROJETO DE LEI N.Q 3.273, DE 2000 (Do
Poder Executivo) - MENSAGEM Nll 836/00,
Dispõe sobre a identificação criminal e dá outras
providências. - (À Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação). 33630

PROJETO DE LEI N.Q 3.274, DE 2000 (Do
Poder Executivo) - MENSAGEM N2 838/00,
Estabelece normas gerais de organização e fun
cionamento das polícias civis dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do
artigo 24, XVI, da Constituição Federal. - (Apen-
se-se ao Projeto de Lei n24.371, de 1993). 33562
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maio de 2000 - Fundação Educacional São Pedro, executar serviço de radiodifusão de sons e ima-
na cidade de Araguaína, Estado de Tocantins. gens, com fins exclusivamente educativos, na ci-
(As Comissões de Ciência e Tecnologia, Comu- dade de Cachoeiro do Itapemirim - ES. - (Às
nicação e Informática; e de Constituição e Justiça Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunica-
e de Redação (art. 54». 335g2 ção e Informática; e de Constituição e Justiça e

RTV N2 56, DE 2000 (Do Poder Executivo), de Redação (art. 54» .
MENSAGEM N2 824/00 - Submete ã considera
ção do Congresso Nacional permissão para exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de, radiodifusão sonora em
freqüência modulada, éom fins exclusivamente
educativos, conforme Portaria n2 173, de 16 de
maio de 2000 - Fundação Educativa Santa Clara,
na cidade de Canindé, Estado do Ceará. - (As
Comissões de Ciência 'e Tecnologia, Comunica
ção e Informática; e de Constituição e Justiça e
de Redação (art. 54». 33593

RTV N2 57, DE 2000 (Do Poder Executivo)
- MENSAGEM N2 824/00 - Submete à conside
ração do Congresso Nacional permissão, para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, conforme Portaria n2 174, de 16 de
maio de 2000 - Fundação Nacional da Cultura
Negra e Miscigenações Brasileiras, na cidade de
Capanema, Estado do Pará. - (Às Comissões de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informáti
ca; e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54». 33594

RTV N2 58, DE 2000 (Do Poder Executivo)
- MENSAGEM N2 827/00 - Submete à aprecia
ção do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 2 de junho de 2000, que outorga con
cessão à Fundação Educativa e Cultural João
Soares Leal Sobrinho, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclu
sivamente educativos, na cidade de Teófilo Otoni
- MG. - (As Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática; e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54». 33595

RTV N2 59, DE 2000 (Do Poder Executivo)
- MENSAGEM N2 827/00 - Submete à aprecia
ção do Congresso 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 educativos, na cidade de
São Luís - MA. - (Às Comissões de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art. 54»..... 33596

RTV N2 60, DE 2000 (Do Poder Executivo)
- MENSAGEM N2 827/00, Submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante do De
creto de 2 de junho de 2000, que outorga con
cessão à Fundação Cultural Santa Bárbara, para

33549

33598



33653

33653

33655

33656

33654

33656

33657

33659

RICARDO FERRAÇO (BlocoIPSDB - ES) 
Ações empreendidas pelo Governo Federal para o
fortalecimento das microempresas e a ampliação
de sua participação no comércio internacional. .......

JOS~ CARLOS ELIAS (Bloco/PTB - ES) 
Transcurso do centenário da Fundação Oswaldo
Cruz - FIOCRUZ. Realizações do médico sanita-
rista brasileiro ..

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Ato da
Presidência sobre criação de Comissão Especial
para exame da Proposta de Emenda à Constituição
nlI. 308-A, de 1996 .

JOÃO GRANDÃO (PT - MS) - Outorga do
Prêmio Prefeito Criança 2000 aos Prefeitos Mu
nicipais de Caarapó e Ribas do Rio Pardo,
Estado de Mato Grosso do Sul. Prioridade dada
à educação pelas administrações petistas ..

1~D10 ROSA (BlocoIPMDB, RJ) - Aprovação
do projeto de lei sobre pagamento da primeira par
cela do 1311. salário no mês anterior ao aniversário
natalício do trabalhador. Defesa de extensão do
benefício aos servidores públicos .

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Generali
dade das reclamações contra a atuação de em
presas privatizadas no Pais. Propósito de criação
de Comissão Parlamentar de Inquérito para apu
ração de práticas da concessionária telefônica
Telemar, lesivas aos direitos dos consumidores...

ALOlzlO SANTOS (Bloco/PSDB - ES) 
Reiteração de pedido de destinação, pela Com
panhia Vale do Rio Doce, de prédio desativado
de sua propriedade para sede do Poder Judiciá
rio do Município de Cariacica, Estado do Espírito
Santo. Recorde alcançado pela Estrada de Ferro
Vitória-Minas no transporte de cargas. Constru
ção pela USINOR - Usinas Siderúrgicas do Nor
deste, empresa acionista da Companhia Side
rúrgica de Tubarão, de laminadora a frio no Mu
nicípio de São Francisco do Sul, Estado de Santa
Catarina .

ADÃO PREITO (PT - RS) - Inconformis
mo com a não-divulgação, pelo jornal Zero Hora,
de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, de estudo
denominado "Evolução e Perspectivas da Morta
lidade Infantil no Brasil", realizado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica 
IBGE, revelador do Rio Grande do Sul como es
tado detentor do menor indice de mortalidade in
fantil no Brasil. Motivação politico-ideológica da
linha editorial adotada pelo Zero Hora no tocante
à atuação do Governo sul-rio-grandense ..

33648

33651

33650

33649

33650
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PROJETO DE RESOLUÇÃO NII. 96, DE DR. EVILASIO (Bloco/PSB - SP) - Inexis-
2000 (Do Sr. Alexandre Santos e Outros) - Insti- tência, no Plano Nacional de Segurança Pública,
tui Comissão Parlamentar de Inquérito destinada de medidas de combate às causas da violência. .. 33652
a investigar a violência no Rio de Janeiro, ao lon-
go dos últimos três anos. - (Às Comissões de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art. 54)}..... 33641

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 21/06/200
PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Anúncio de reali

zação, pela Frente Parlamentar por uma Cultura
de Paz e pela UNIPAZ, do encontro "Infância e
Juventude - Um Novo Olhar". 33647

IV - Breves Comunicações
JAIR BOLSONARO (PPB - RJ) - Audiên

cia do orador com o Ministro Geraldo Quintão, da
Defesa, para exame do problema da defasagem
salarial dos militares. Ofício encaminhado ao
Ministro da Defesa sobre equívoco de projeto de
reajuste de soldos com relação aos cadetes da
Força Aérea Brasileira - FAB e da Academia Mili
tar das Agulhas NegraOs - AMAN e aos aspirantes
da Escola Nava!...................................................... 33647

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
AM) - Situação do Brasil na classificação divul
gada pela Organização Mundial de Saúde sobre
a qualidade da assistência à saúde em 191
paises. Importância da aprovação, pelo Senado
Federal, da proposta de emenda à Constituição
sobre vinculação de recursos orçamentários para
a área da saúde .

DR. HELENO (Bloco/PSDB - RJ) - Visita
aos Municipios de Magé e Belford Roxo, na Bai
xada Fluminense, Estado do Rio de Janeiro.
Realizações do Prefeito Municipal de Duque de
Caxias, José Camilo Zito dos Santos Filho.
Investimentos na infra-estrutura básica do Bairro
das Luzes, no Município de Belford Roxo .

BETINHO ROSADO (PFL - RN) - Realiza
ção da 28 Exposição de Tecnologia Agropecuá
ria, em Brasilia, Distrito Federal. Contribuição da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
para o desenvolvimento econômico do Pais.
Implantação, pela EMBRAPA, de Centro de
Tecnologia de Agricultura Irrigada na Chapada
do Apodi, Estado do Rio Grande do Norte. Extensão
das ações da entidade ao Estado ..

EUR!PEDES MIRANDA (PDT - RO) - Efei
tos negativos da privatização de empresas esta
tais. Contrariedade à desestatização do setor
elétrico brasileiro ..

VALDIR GANZER (PT - PA) - Domínio do
mercado brasileiro de sementes por empresas
multinacionais. Revisão das Leis de Patentes e
de Cultivares .



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 33551

33675

33674

33674

33669

33672

33667

33672

33668

BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP) 
Anúncio de apresentação de projeto de lei sobre
exigência da destinação de 25% do valor do
empréstimo contraído por pessoas jurídicas em
bancos oficiais para o esforço de criação de em-
pregos no País ..

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG) 
Enaltecimento das iniciativas do Governo Fede
ral e de Parlamentares da Casa no combate ao
tabagismo .

MÁRCIO MATOS (PT - PR) -Inconstituci
onalidade de dispositivo' da Lei nll 9.317, de
1996, sobre vedação dos benefícios do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribu
ições das Microempresas e Empresas de Peque
no Porte - SIMPLES a segmentos formados por
profissionais liberais. Defesa de rápida aprova
ção de projeto de lei restabelecedor do direito de
acesso ao Simples pelas creches e pequenas
escolas , ..

MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB - CE)
- Contemplação do Instituto Dr. José Frota, de
Fortaleza, Estado do Ceará, com o Certificado

33665

33666

33664

33663

33661

'33662

·33664

WANDERLEY MARTINS (PDT - RJ) 
Considerações sobre o Plano Nacional de Se
gurança Pública. participação do'Congresso Nacional'
na resolução do problema da violência e da cri-
minalidade no País '

ARY KARA (PPB - SP) - Realização, pela
Comissão Especial sobre aplicação do' Código
de Trânsito Brasileiro, de exposição sobre educa
ção e segurança de trânsito. Apresentação de

RUBENS BUENO (PPS - PR) - Penaliza
ção da faixa mais carente de consumidores pela
empr17~a de energia el~trica Copel, do Estado do
Parana .

EDUARDO JORGE (PT - SP) - Classifica
ção atribuida ao Brasil, entre os países do mundo,
em recente relatório da Organização Mundial da
Saúde. Deficiências do sistema de saúde pública
brasileiro ..

FERNANDO ZUPPO (PDT - SP) - Neces
sidade de enérgica fiscalização, pelo Poder Exe
cutivo, para contenção de práticas criminosas
como adulteração do produto, sonegação fiscal e
roubo no setor de distribuição e revenda de
combustíveis no País :..

BABÁ (PT - PA) - Dificuldades enfrentadas
por segurados da Previdência em conseqüência
da insensibilidade do Governo em relação à gre
ve dos servidores públicos federais, há quase
seis anos sem reajuste salarial. Estado de degra
dação da Universidade Federal do Pará como
exemplo do descaso governamental com o setor
educacional brasileiro. Presença em Brasflia, a
partir do dia 26 do mês corrente, de delegação
de funcionários públicos de todo o País para
realização de vigília na Esplanada dos Ministé
rios. Apoio da sociedade brasileira à luta dos
servidores públicos federais ..

EDINHO ARAÚJO (PPS - SP) - Conveniên- . projeto de lei sobre proibição da instalação de
cia de aprovação, pelo Senado Federal, do Projeto equipamentos eletrônicos de controle de trânsito.

de Lei nll 63, de_1999, sobre regulamentação dos ANDRÉ. BENASSI (Bloco/PSDB _ SP) _
fundos de pensa0. 33660 Programas sociais implementados pelo Governo

CARLOS DUNGA (Bloco/PMDB - PB) - Mário Covas em busca da superação do atual
Relevância turística dos festejos juninos do Muni- quadro de crise social e seus reflexos nos indi-
cipio de Campina Grande, Estado da Paraíba..... : 33660 ces de violência no Estado de São Paulo. Parce

la de responsabilidade dos estados e municípios
na implantação de ações coadjuvantes, no âmbi
to do plano de combate à violência anunciado
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso.......

RICARDO BERZOINI (PT - SP) - Desca
bimento da autorização, pela Agência Nacional
de Telecomunicações - ANATEL. de reajuste nas
tarifas telefônicas, diante da falta de correção da
tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física e
da defasagem generalizada dos salários dos tra
balhadores e servidores públicos brasjleiros, con
forme boletim "Mandato Cidadão", apresentado
pelo orador .

FERNANDO CORUJA (PDT - SC) - Má
qualidade dos serviços de telefonia no País. Abu
sos nos aumentos tarifários praticados pelo se
tor. Apoio à sugestão de criação de Comissão
Parlamentar de Inquérito em busca de solução
para o problema ..

FERNANDO FERRO (PT - PE) - Degra
dação dos serviços e injustificado aumento tarifá
rio como indicadores do fracasso do processo de
privatização do setor energético brasileiro. Razões
da inviabilidade da privatização da Companhia
Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF. ..........

HENRIQUE FONTANA (PT - RS) - Defa
sagem da tabela de remunerações do Sistema
Único de Saúde - SUS. Insuficiência dos recursos
orçamentários destinados ao setor de saúde........

CARLlTO MERSS (PT - SC) - Assinatura,
pelo Presidente da República, do Decreto nll

3.513, sobre exibição mínima obrigatória de fil
mes brasileiros. Realização, em Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, do 111 Congresso
Nacional do Cinema Nacional. .
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de Centro Colaborador para a Qualidade de bem como das cooperativas. na geração de em-
Gestão e Assistência Hospitalar, em solenidade pregos....................................... 33687

rea!izada pela Organização ~~n-Ameri~na de JUQUINHA (Bloco/PSDB - GO) - Classifi-
Saude, com a,~resença do Mlmstro Jose Serra, cação do Brasil]1o ranking mundial de assistên-
da Saude :.; : :............. 33676 eia à saúde em rec,ente relatório da Organização

NELSON MARCHEZAN (Bloco/PSDB -.:.. Mundial de Saúde. I 33687

RS) ,- ~plauso ao anúncio,' p,e]o ,Pres;d~nte', 4.~ , ANTONIO ~ALOCCI (PT - SP) - Solidarie-
Republrca. d~ I~nçamento do Plano NaCional de dade às família~ de crianças falecidas em decor-
Segurança Publrca. 33677 rência de incêndio no Município de Uruguaiana,

CAIO RIELA (BlocolPTB - RS) - Manifes- Estado do Rio Grande do Sul. Questionamento
tação de revolta e tristeza com o falecimento de sobre os critérios adotados pela Organização
crianças em decorrência de incêndio no Municíp,io Mundial de Saúde para a classificação do Brasil
de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul. no ranking mundial de assistência à saúde. ........ 33688

Matér!as publica?aS pelo, ~orreio do Povo a CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB - RO)
respeito do OCOrrido..Repudlo à atuação do G~- _ Implantação de Faculdade de Medicina pela
verno Federal. Candidatura do orador à Prefel- Fundação Universidade Federal de Rondônia _
tura Municipal de Uruguaiana................................ 33677 UNIR. 33689

CELSO J~~OB (PD! - RJ).- Có~quista NILSON MOURÃO (PT - AC) - Falecimento
pelo atleta braSileiro Rodngo de Lima Silva de da Primeira-Dama do Município de Tarauacá
Medl.alhda de 0M~r~ no M411.0pen ~e Tae-Kwen-Dto'l Estado do Acre : 33690
rea Iza o no eXlco. alar apoIo govemamen a
ao esporte amador..... 33682 MARCOS AFONSO (PT - AC) - Crítica a

acordo firmado entre a Bioamazônia e a empresa
WELLlNGTON DIAS (PT - PI) - Relevân- suíça Novartis para exploração da biodiversidade

eia social do Movimento Nacional de Meninos e d·· - .
Meninas de Rua. Contrariedade à pretendida ter- a reglao amazomca. 33690

ceirização dos Serviços Especializados em CORIOLANO SALES (BlocoIPMDB - BA) -
Engenharia de Segurança e em Medicina do Tra- Implementação da reforma agrária para o efetivo
balho - SESMT, com a alteração da Norma Re- combate à pobreza e à miséria reinantes no País.
gulamentadora nll 4 do Ministério do Trabalho e Apoio do Govemo Federal ao cooperativismo agrá-
Emprego. Apoio à e~tinção da prática de terceiri- rio. Cumprimento do disposto no Estatuto da Terra. 33691

zação de serviços públicos.................................... 33682 PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Con-
EDUARDO CAMPOS (BlocoIPSB - PE) _ vocação .dos Parlamentares ao plenário para

Homenagem ao Instituto Matemo-Infantil de Per- apreciação da Ordem do Dia................................. 33692

nambuco ao ensejo do transcurso do 400 aniver- ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP - Pela
sário de fundação. 33684 ordem) - Solicitação à Presidência de aciona-

SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB _ CE) _ mento das ~mpainhas e de imediato início da
Classificação atribuída à qualidade da saúde no Ordem do Dia. 33692

Brasil, entre os países do Globo. pela Organização PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Aten-
Mundial da Saúde....... 33685 dimento à solicitação do Deputado Aloizio Merca-

JOÃO MENDES (Bloco/PMDB - RJ) - Elo- dante........... 33692

gio à atuação do Prefeito Luís Paulo Conde, do . SERAFIM VENZON (PDT - SC) - Trans-
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Cons- curso do' 5E aniversário de atividade da Rede
trução da Vila Olfmpica da Rocinha, na Zona Sul Vida, da Igreja Católica. Enaltecimento do traba-
da cidade. 33685 lho social e religioso desenvolvido pela emissora. 33692

{

LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP) - EUNfcIO'OLlVEIRA '(Bloco/PMDB - CE) -
Gravidade do, quadrp brasileiro nos setores, de, Artigo "Convite à reflexão", do' Ministro Carlos
eduCação, saúde e prestação de,serviçQs: ......" •.•1 .. a3686 Veifoso, PreSidente dO"Supremo Tribunal Federal,

AUGUSTO NARDES (PPB _ RS) ,'7~con~~; publicado no'jomal Folha de S.Paulo, em defesa
niência de medidas facilitadoras da inclusão de dos\magistrados brasileiros...... 33693

pequenas e microempresas no sistema de'arre- NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB -
cadação Simples. Existência de 1 bilhão de de- SP) - Discriminação praticada pelo Ministério
sempregados no mundo, conforme levantamento Público, Fiscais do Trabalho e entidades sindica-
da Organização Internacional do Trabalho. is contra cooperativas de trabalho. Protesto de
Importância das pequenas e microempresas, cooperativistas contra a pretendida revogação,
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PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Dis
cussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nll 244-A, de 1999, que aprova o texto
de Emenda, por Troca de Notas, ao Anexo do
Acordo sobre Transportes Aéreos, de 4 de julho
de 1947, celebrada entre a República Federativa
do Brasil e a República do Chile, em Brasília, em
3 de dezembro de 1998 .

PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Encer-
ramento da discussão. .. '

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
WALTER PINHEIRO, PAUDERNEY AVELlNO,
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pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado MENDES RIBEIRO FILHO, JOSÉ ANTONIO
Federal, de dispositivo da Consolidação das Leis ALMEIDA. . 33706

do Trabalho. - ~~T, sobre o vínculo empregatício ' DR. HÉLIO (Pela ordem.) - Orientação da
do contrato mdlvldual de trabalho........ 3;:3694 respectiva bancada. Realização do Fórum "A

V - Ordem do dia Paz no Planeta". 33708

_PRESIDENTE. (?onzaga P~triota) - ~is; PRESIDENTE (Gonzaga Patriota)
cussao, em turno umco, do Projeto de Lei n Razões da ausência de integrantes da Mesa
2.785, de 1997, que cria cargos de Procurador Diretora ao evento. 33708
da República, na carreira do Ministérío, Público
Federal. 33702 Usaram da palavra para orientação das

respectivas bancadas os Srs. Deputados
PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Vota- DANILO DE CASTRO PEDRO EUGt=NIO

ção de requerimento para retirada da matéria da DUILlO PISANESCHI. .' : 33708
Ordem do Dia :........................................... 33702

. ' PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Apro-
Usou da palavra para encammhamento da vação do projeto e da redação final. 33709

votação o Sr. Deputado RICARDO BARROS. ...... 33702
Encaminhamento da matéria ao Senado

Usaram da palavra para orientação ~aÉs Federal. 33709
respectivas bancadas os Srs. Deputados J0S -

---ANIQNIOALMEIDA MENDES RIBEIRO FILHO, PAUDERNEY AVELI~O (Pela ordem.) -
ROMEL 'ANlzIO'" ALOIZIO--MERCÃ'DANJE~ eonsiderações-st?bre-reclamaçãe-'de partido-pelí-
JOSÉ ANfONIO ÀLMElDA PEDRO EUGt=NIO" tico acerca' do funcionamento do Cóngressó Na-
ROMEL ANlzlO, ALOIZIO MERCADANTE. l.: .. : .. : 33703 cional. ,posicionamento do Partido da Frente Li-

. beral favorável à tramitação qualitativa das leis.
PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Retirada, Excelência do desempenho do Poder Legislativo

de oficio, da matéria da Ordem do Dia :... 33704 no primeiro semestre de 2000. Apoio ao esta-

ALOIZIO MERCADANTE (Como líder.) - belecimento, pelo conjunto dos partidos políticos
Perspectiva de esvaziamento do Congresso Naci- da Casa, de pauta para o segundo semestre do
onal em decorrência das eleições municipais pre- co'!~!l!e_ªno~......................................................... 33709

vistas para o segundo semestre. Crise social bra- PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Dis-
sileira. Anúncio de lançamento, pelo Partído dos cussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Trabalhadores, de campanha nacional para divul- Legislativo n2 390-A, de 2000, que aprova o texto
gação de proposituras de relevante interesse na- do Acordo entre o Governo da República Federa-
cional. Protesto contra a usurpação, pelo Poder tiva do Brasil e o Governo da República Coope-
Executivo, das prerrogativas constitucionais do rativista da Guiana sobre o Exercício de Ativida-
Congresso Nacional quanto à iniciativa das leis. des Remuneradas por Parte de Dependente do
Defasagem entre o número de medidas provisóri- Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e
as editadas e as apreciadas pelo Congresso Naci- Técnico, celebrado em Brasília, em 20 de maio
onal. Elogio à atuação parlamentar dos Deputa- de 1999.................................................................. 33710
dos Synval Guazzelli e Elias Murad. Urgente regu-
lamentação, pejo Congresso Nacional, do uso de PRESIDENTE-(Gonza-ga Patriota) - Encer- ..
medidas provisórias. Conveniência da elaboração, ramento da discussão. 33710

pelas Lideranças do Congresso Nacional, de pau- Usaram da palavra para orientação das
ta com matérias de relevante interesse nacional.... 33704 respectivas bancadas os Srs. Deputados

WALTER PINHEIRO, PEDRO EUGt=NIO, JOSÉ
ANTONIO ALMEIDA, DR. HÉLIO, MENDES
RIBEIRO FILHO, PAUDERNEY AVELlNO,
DUILlO PISANESCHI............................................ 33710

PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Vota-
ção e aprovação do projeto e da redação final. .... 33710

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. 33711

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Pela ordem) 
Anúncio de apresentação de requerimentos de
informações ao Ministro da Ciência e Tecnologia,
sobre possibilidade de fechamento do Centro
Brasileiro de Pesquisas Físicas; e ao Ministro da



33725

33725

33724

33726

33727

33728

MARÇAL FILHO (BlocoIPMDB - MS) 
Classificação dos Municípios sul-mato-grossenses
de Caarapó e Ribas do Rio Pardo entre os vinte
semifinalistas do Prêmio Prefeito Criança 2000,
instituído pela Fundação ABRINQ pelos Direitos
da Criança ..

CARLOS DUNGA (Bloco/PMDB - PB) 
Convite aos Parlamentares e servidores da Casa
para comparecimento aos festejos juninos em
Municípios do Estado da Paraíba ..

JOSÉ RONALDO (PFL - BA) - Transcurso
do 12711 aniversário de emancipação política do
Município de Feira de Santana, Estado da Bahia
-16 de junho .

JOSÉ PIMENTEL (PT - CE) - Aprovação,
pela Comissão de Finanças e Tributação, de pro
posta sobre inclusão das creches e pré-escolas
no Sistema Integrado de Pagamento de Impos
tos e Contribuições das Microempresas e Empre-
sas de Pequeno Porte - SIMPLES ..

SÉRGIO BARROS (Bloco/PSDB - AC) 
Realização, pela Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária - EMBRAPA, da 11 Exposição Brasi
leira de Tecnologia Agropecuária - Ciência para a
Vida. Apresentação no evento de processos tec
nológicos desenvolvidos pela EMBRAPA-Acre e
outros relacionados ao desenvolvimento sustenta-
do da região amazônica .

BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP) 
Oportunismo político-eleitoral, do lançamento de
plano nacional de segurança pública centrado no
combate apenas aos efeitos do fenômeno. Falta
de efetiva atuação do Executivo, na área social
como principal causa do crescimento da violência
no País .

ARNON BEZERRA (Bloco/PSDB - CE) 
Excelência da atuação da Funda~o Nacional de
Saúde - FUNASA. Transcurso do aniversário de
emancipação político-administrativa do Município
de Crato, Estado do Ceará, e da conquista do tri
campeonato mundial de futebol pelo Brasil. Pro
moção, pela Prefeitura Municipal de Quixelô,
Estado do Ceará, de festival de quadrilhas com o
uso de temas alusivos a questões sociais e políticas
do País......................... . 33728

JORGE BITIAR (pr':: RJ) - Protesto con
tra a interrupção, pela Empresa Brasileira de
Telecomunicações - EMBRATEL, do sinal de
transmissão da TV Cultura, de São Paulo, Esta
do de São Paulo. Perplexidade ante a decisão do
Ministro Pimenta da Veiga, das Comunicações,

33720
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Fazenda, sobre condições de funcionamento da ça 2000. Solicitação aos Parlamentares de apoio
Delegacia da Receita Federal de Natal, Estado a projeto de lei sobre redução da jornada diária
do Rio Grande do Norte. Esclarecimentos do Go- de trabalho dos rodoviários para 6 horas. ........ ..... 33723
vernador João Alberto Capiberibe, do Amapá,
acerca de denúncias de Parlamentares sobre
desvio de recursos do Fundo de Desenvolvimen-
to e Manutenção do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério - FUNDEF alocados
para o Estado. 33711

VI - Encerramento
2 - ATA DA 1238 SESSÃO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, DA 2lI SESSÃO LEGISLATNA
ORDINÁRIA, DA 518 LEGISLATURA, EM 21
JUNHO 2000

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

sessão anterior.
11I - Leitura do expediente
IV - Pequeno expediente
PAULO ROCHA (PT - PA) - Transcurso do

1Qll aniversário de criação do Estatuto da Criança
e do Adolescente. Erradicação do trabalho infan
til no Brasil e no mundo. Recebimento, por admi
nistrações petistas, do Prêmio Prefeito Criança
2000. Implementação pela Prefeitura Municipal
de Belém, Estado do Pará, de política de prote
ção à criança e ao adolescente. Agradecimento à
Associação Brasileira de Fabricantes de Brin
quedos - ABRINQ pelas ações desenvolvidas
em favor de menores. 33719

MÁRCIO BITIAR (PPS - AC) - Despropó
sito da pretendida imposição ao proprietário ou
possuidor de imóvel rural com área de floresta na
tiva natural, primitiva ou regenerada, ou outra for
ma de vegetação nativa, da obrigatoriedade de re
composição da reserva legal. Anúncio de apre
sentação de emenda à medida provisória sobre o
tema para disciplinamento do atendimento da exi-
gência pelos pequenos proprietários rurais .

MAX MAURO (Bloco/PTB - ES) - Aumen
to do índice de violência no Estado do Espírito
Santo após o pedido de exoneração do Secretá
rio de Segurança Pública, José Rezende, e do
Secretário de Justiça, Luiz Sérgio Aurich. Atua
ção do crime organizado no Estado. Indiferença
do Governo Federal com a escalada da violência
e da criminalidade no País. Protesto contra atitu
de discriminatória do Governo Federal de
não-alocação, no Plano Nacional de Segurança
Pública, de recursos para intensIficação do po
liciamento ostensivo na Região Metropolitana 'de
Vitória, Espirito Santo. 33721

BABÁ (PT - PA) - Congratulação ao Prefeito
Edmilson Brito Rodrigues, de Belém, Estado do
Pará, pelo recebimento do Prêmio Prefeito Crian-
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33750

33741

33745

33749

33742

33739

33741

NILTON CAPIXABA (Bloco/PTB - RO) 
Propósito de ativa participação do orador nos es
forços envidados pelo Instituto de Defesa Agr~s

silvopastoril de Rondônia - IDARON, presidido
pelo médico veterinário Irineu Barbieri, para erra-
dicação da febre aftosa no Estado I.

ARTHUR VIRGILlO (Bloco/PSDB, AM) 
~xito do trabalho desenvolvido pela Petrobras na
Amazônia .

V - Grande expediente
WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Crítica ao

processo de privatização do setor de telecomuni
cações brasileiro. Contrariedade à privatização
do setor de energia elétrica .

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE 
Pela ordem) - Redução dos investimentos go
vernamentais na agricultura brasileira. Fatores
determinantes do empobrecimento do setor

AGNALDO MUNIZ (PPS - RO) - Descaso
governamental com a questão da defesa e ex
ploração do patrimônio genético brasileiro, em
especial a biodiversidade da floresta amazônica.
Alerta sobre campanha internacional de contes
tação à soberania nacional em relação à ama
zônia. Complacência do Banco Central do Brasil
diante da má gestão de recursos financeiros por
instituições financeiras. Subordinação da polí
tica monetária e cambial adotada pelo Banco
Central do Brasil ao ordenamento financeiro
internacional. .

33738

33738

33734

PAULO PAIM (PT - RS) - Aplauso à inicia
tiva da Delegacia Regional do Trabalho e Empre
go do Rio Grande do Sul de criação da Central
de Atendimento ao Trabalhador com HIV/AIDS....

JORGE ALBERTO (Bloco/PMDB - SE) 
Cumprimento aos Prefeitos sergipanos José
Trindade, de Boquim, pela conquista do prêmio
Prefeito Criança 2000, concedido pela Fundação
ABRINQ pelos Direitos da Criança; e Theotônio
Neto, de Carmópolis, pela inauguração do Con
vento do Carmo e de estátua de Nossa Senhora
do Carmo ..

SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE) 
Contrariedade à anunciada venda de ações da
PETROBRAS. Críticas ao modelo neoliberal de
privatização vigente no País ..

WELLlNGTON DIAS (PT - PI) - Anúncio
de encontro de representantes das Comissões
Negras Rurais de Quilombolas para discussão
de estratégia para ajuizamento de ação contra a
Unilo com vistas à regularização das terras dos
negros remanescentes de quilombos no Pais.
Louvor à anulação, pela Presidência do Tribunal

de anúncio, nos Estados Unidos da América, da de Justiça do Piauí, de contratações ilegais na-
faixa de freqüência da Banda C do sistema de quela corte. Satisfação com o depoimento do
telefonia celular brasileiro. 33730 Prefeito Firmino Filho, de Teresina, Piauí, contrá-

DR. EVILÂSIO (Bloco/PSB _ SP) _ Elogio rio à pretendida ~rivatiz~ção, pel? ~ovemo Fe-
ao Centro de Proteção à Infância e Matemidade deral, ~as Centrais ~'étncas do P,aUl -: CEPISA.
_ CEPIM, de Taboão da Serra, Estado de São ~egozlJo com .a Ca~l~hada da Frate~n1dade, rea-
Paulo pelas ações sociais desenvolvidas no Mu- hzada na CapItal plaUlense, em apoIo aos porta-
. . ' dores do vírus HIV. Retrospectiva da atuação do

n1cípIO. .. 33730 orador em prol da implantação de Unidade de

PEDRO EUG~NIO (PPS - PE) - Outorga, Tratamento Intensivo no Hospital de Doenças
pela Fundação ABRINQ pelos Direitos da Crian- Infecto-Contagiosas de Teresina. Necessidade
ça, do prêmio Prefeito Criança 2000 ao Município de funcionamento, no nosocõmio, de unidade de
de Camaragibe, Estado de Pernambuco. Prejuí- exames para medição de carga viral, com vistas
zo das áreas sociais em decorrência do acentua- à adequação da medicação aos portadores do
do crescimento da dívida pública brasileira no vírus HIV. Apoio à proposta de emenda à Consti-
Governo Fernando Henrique Cardoso. Rejeição tuição vinculativa de recursos para o setor de
da proposta de privatização da Companhia Hidro saúde pública ..
Elétrica do São Francisco - CHESF. 33731 WILSON SANTOS (Bloco/PMDB _ MT _

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Rejeição, Anúncio de apresentação de proposta de emenda
pela Câmara Municipal de Itaberaba, Estado da à Constituição sobre ampliação das atribuições
Bahia, de projeto de privatização dos serviços das Guardas Municipais .
municipais de abastecimento de água e sanea- SEVERINO CAVALCANTI (PPB _ PE) _
mento. Crítica à proposta do Governo da Bahia
de privatização da Empresa Bahiana de Aguas e Falecimento de Salomão Correia Brasil, líder

político do Município de Ribeirão, Estado de
Saneamento S.A. - EMBASA. 33732 Pernambuco .

GILMAR MACHADO (PT- MG) - Alterações
na Lei Pelé aprovadas pelo Congresso Nacional..... 33733

VANESSA GRAZZIOTIN (BlocolPCdoB -
AM) - Anúncio de ajuizamento de ação judicial
para cancelamento de acordo celebrado entre a
organização social BIOAMAZONIA e a empresa
multinacional Novartis Pharma AG........................ 33733
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agrlcola nacional. Concessão, pelo Governo na votação, pelo Senado Federal, da proposta
Federal, de anistia de débitos de pequenos de emenda à Constituição pertinente'ao assun-
produtores rurais junto ao Banco do Nordeste do to. .. .. 33761
Brasil. 33754 NILSON MOURÃO (PT- AC) - Natureza

CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB - BA inescrupulosa da ocupação, por lideranças po-
- Pela ordem) - Defesa de concessão de rea- IIticas do Estado do Acre, de área nobre situa-
juste salarial aos servidores públicos. Conse- da entre os Municípios de Rio Branco e Sena-
qüências sobre os trabalhadores brasileiros do dor Guiomard, oriundas de desapropriação,
cumprimento, pelo Governo Federal, das deter- pelo Instituto Nacional de Colonização e Refor-
minações do Fundo Monetário Internacional - ma Agrária -INCRA, para fins de reforma agrá-
FMI. 33755 ria. 33762

JOSÉ ALEKSANDRO (Bloco/PSL - AC) - PEDRO CELSO (PT- DF - Pela ordem) -
Agradecimento aos Governadores e aos Presi- Carta aberta do Sindicato dos Jornalistas Profis-
dentes das Assembléias Legislativas dos Esta- sionais do Distrito Federal, apoiada pelo Comitê
dos do Amazonas e de Roraima pelo apoio pres- de Defesa da Revolução Cubana - COR, sobre
tado à Comissão Parlamentar de Inquérito desti- destruição do busto de Ernesto Che Guevara ex-
nada à investigação da ocupação de terras públi- posto na Praça dos Buritis, em Brasília, Distrito
cas na Amazônia. Elogio ao Deputado Walter Pi- Federal. 33762

nheiro pelo pronunciamento. Apoio ao Plano Na- NELSON MARCHEZAN (Bloco/PSDB -
clonal de Segurança Pública. Repercussão de vi- RS) - Aprovação, pela Comissão de Economia,
olência ocorrida no Rio de Janeiro, Estado do Indústria e Comércio, da Casa, de parecer do
Rio de Janeiro. Razões determinantes do quadro Deputado Luiz Mainardi favorável a projeto de
de violência e insegurança pública reinante no lei, de autoria do orador, sobre programa de de-
País. Declaração do Presidente da República so- senvolvimento da região da fronteira sul do Esta-
bre a exclusão social. Situação das instituições do do Rio Grande do Sul. Correspondência envi-
policiais brasileiras. Fortalecimento de unidades ada ao Presidente da República pela Federação
militares responsáveis pelos serviços de frontei- das Associações Comerciais do Rio Grande do
ra. Realização de concurso público para preen- Sul - FEDERASUL, em conjunto com a Federa-
chimento de vagas na Policia Federal. Abertura ção da Agricultura do Estado do Rio Grande do
de vagas e liberação de recursos para o sistema Sul - FARSUL e com a Federação das Indústrias
penitenciário brasileiro. Criação de penitenciárias do Estado do Rio Grande do Sul - FIERGS, so-
agrícolas no País. .. 33756 bre a necessidade de adoção de medidas de in-

VI _ Proposições centivo ao desenvolvimento da Metade Sul do
Apresentação de proposições: ARY KARA Estado. 33765

E DUILlO PISANESCHI; JAIR MENEGUELLI; TELMA DE SOUZA (PT ~ SP - Pela or-
RUBENS BUENO; PASTOR VALDECI PAIVA E dem) - Correspondência enviada pelo Delegado
AÉCIO NEVES; CELSO GIGLlO; L1NCOLN da Receita Federal em Natal, 'Rio Grande do
PORTELA; CLEMENTINO COELHO; BISPO Norte, à Superintendência Regional da institui-
WANDERVAL; MOREIRA FERREIRA; DINO ção, ilustrativa do desmonte da estrutura de fis-
FERNANDES E SRS. LIDERES; DINO
FERNANDES E AÉCIO NEVES; FERNANDO calização federal e do descaso governamental
ZUPPO E SILVIO TORRES; JOSÉ ANTONIO com o serviço público. 33766

ALMEIDA; DR. HELENa; ALBERTO FRAGA; AGNELO QUEIROZ (Bloco/pedoB - DF) -
CUNHA BUENO; WILSON SANTOS E OUTROS; Contentamento com a aprovação, pela Comissão
VANESSA GRAZZIOTIN; NILSON MOURÃO; de Constituição, Justiça e Cidadai li 1, do Senado
AGNELO QUEIROZ; EULER RIBEIRO. 33760 Federal, do pedido de cassaçãõ) Cu mandato do Se-

VII- Comunicações Parlamentares nador Luiz Estevão. Cor i.õiiça nR efetivação, pelo
WALDIR PIRES (PT - BA) - Reflexos da Plenário daquela Casa le/()I~tl·-·~. da cassação indi-

politica socioeconômica do Governo Federal na cada e na devolução ao~" ores públicos dos valo-
escalada da violência no Pais. Apoio à obriga- res ilicitamente subtraídos pelo Parlamentar. 33767

toriedade de vinculação de receita orçamentá- SERAFIM VENZON (PDT - SC) - Associ-
ria de Estados e Municlpios para o setor de sa- ação ao pronunciamento do Deputado Agnelo
úde pública. Conotação política da morosidade Queiroz. Encerramento, no mês em curso, do
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33799

33799

33792

33792

33923

33925

33923

33924

33923

33919

b) Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle, nl! 03, em 21.06.00 .

c) Comissão de Minas e Energia, nll 11, em
21.06.00 ..

d) Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público nlls 11 e 12, em 21.06.00...

6 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

a) Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, nll 04, em 21.06.00.......

b) Comissão de Minas e Energia, nl! 03,
em 21.06.00 ..

7-MESA
8 - LíDERES E VICE-LíDERES
9 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
10 - COMISSÕES

a) Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, 35a Reunião (Ordinária), em 21.06.00..

b) Comissão de Fnariças e Tributação, 20a

Reunião (Ordinárria), em 21.06.00 .

c) Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, Termo de Reunião, em
21.06.00 ..

4 - PARECERES - PEC nl! 349-A100,
Projetos de Lei, nl!s 1.333-C/95, 1.554-B/96,
1.693-B/96, 1.714-B/96, 2.408-B/96,
2.654-A196, 2.9~0-A197, 261-B/99, 272-B/99,
322-B/99, 535-B/99, 566-B/99, 855-B/99,
871-B/99, 878-B/99, 890-B/99, 1164-B/99,
1.426-A199, 1428-B/99, 1.516-B/99,
1.790-B/99, 1868-8/99, 1936-B/99, 2030-Al99,
2.114-Al99, 2.aOa-AlOO; Projetos de Resolução
nl!s ao-AlOO, e 81-AlOO .

5 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Ciência e Tecnologia, Co

municação e Informática, nl!s 11 e 12 em
21.06.00 .

33771

33772

33773

prazo para candidatura às eleições municipais. VIII - Encerramento
Comemoração do 105° aniversário de instalação COMISSÕES

da Igreja Adven~ista ~o. 7° Dia ~o ~rasil. Trans- 3 _ ATAS DAS COMISSÕES
curso do 5° anlversano de cnaçao da Rede
Vida de Televisão - 20 de junho. 33769

JOSUÉ BENGTSON (Bloco/PTB - PA 
Pela ordem) - Agentes causadores da escassez
mundial de água potável. Importância de criação
da Agência Nacional de Aguas para preservação
dos mananciais hídricos brasileiros............ 33770

PAES LANDIM (PFL - PI) - Artigo do jor
nalista Antônio Carlos Pereira sobre a situação
da Força Aérea Brasileira - FAB. Fortalecimento
das Forças Armadas .

JÚLIO DELGADO (Bloco/PMDB - MG) 
Clamor da sociedade brasileira pela urgente rea
dequação da política nacional de segurança pú
blica. Apoio ao posicionamento do Presidente da
OAB, Seção de São Paulo, Rubens Approbato
Machado, acerca das medidas anunciadas pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso para
contenção da escalada da violência e da crimina
Iidade no País. Resultado positivo de ações de
senvolvidas por municípios brasileiros em favor
da criança e do adolescente. Anúncio, pelo ora-
dor, de visita a municípios míneiros .

EULER RIBEIRO (PFL - AM - Como lí
der) - Aumento da temperatura planetária. Con
veniência da adoção de mecanismos econômi
cos de flexibilidade para diminuição das emis
sões de gases na atmosfera, com vistas à redu
ção do chamado efeito estufa, conforme reco
mendado pelo Protocolo de Kyoto, Japão, resul
tante de decisões tomadas durante a realização
da Conferência Internacional sobre o Meio Ambi
ente (Rio-92). Potencial das florestas tropicais
para a normalização climática. Procedência da
proposta governamental de alteração do Código
Florestal Brasileiro, com vistas à preservação da
Amazônia Legal. Estratégia brasileira para o
aproveitamento florestal. ..

Ata da 1221 Sessão, Extraordinária, Matutina, em 21 de junho de 2000

Presidência dos Srs.: Gonzaga Patriota, 4!2 Suplente de Secretário Dr. Hélio,
Arlindo Chinaglia, Fernando Coruja, Caio Riela, Marcio Matos, Rainel Barbosa,

§ 2/J do artigo 18 do Regimento Interno.

As 9 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
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Pará

BABA PT
JORGE COSTA PMDB

VALDIR GANZER PT
Presentes de Pará: 3

Acre

NiLSON MOURAO PT
Presentes de Acre: 1

Maranhão

PEDRO FERNANDES PFL

PEDRO NOVAIS PMDB

Presentes de Maranhão: 2

Ceará

ANTONIO CAMBRAIA PSD8

JOSE UNHARES PPB

SERGIO NOVAIS PSB

Presentes de Ceará: 3

Piauí

GESSIVALDO ISAIAS PMDB

Presentes de Piauí: 1

Rio Grande do Norte

BETINHO ROSADO PFL
Presentes de Rio Grande do Norte: 1

Pernambuco

CLEMENTINO COELHO PPS

FERNANDO FERRO PT



Juhho de '2000

Bahia

DIÁRIo DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PEDRO EUGENIO

Presentes de Pernambuco: 3

LEUR LOMANTO

WALTER PINHEIRO

Presentes de Bahia: 2

PPS

PFL

PT
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Minas Gerais

HELIO COSTA

LAEL VARELLA

L1NCOLN PORTELA

PHILEMON RODRIGUES

ROMEL ANIZIO

SERGIO MIRANDA

Presentes de Minas Gerais: 6

Espírito Santo

ALOIZIO SANTOS

MAX MAURO

RICARDO FERRACO

Presentes de Espírito Santo: 3

Rio de Janeiro
DR. HELENO

IEDrO ROSA

JAIR BOLSONARO

PASTOR VALDECI PAIVA

PAULO FEIJO

WANDERLEY MARTINS

Presentes de Rio de Janeiro: 6

São Paulo

ARLINDO CHINAGLlA

ARYKARA

DR. EVILASIO

DR. HEt,.IO

EDINHO ARAUJO

EDUARDO JORGE

FERNANDO ZUPPO

RICARDO BERZOINI

PMDB

PFL

PSL

PL

PPB

PCdeS

PSDB

PTS

PSDB

PSDS

PMDB

PPB

PSL

PSDB

PDT

PT

PPB
PSB
PDT

PPS
PT

PDT

PT
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Presentes de São Paulo: 8

Goiás

·PEDRO WILSON

Presentes de Goiás: 1

Mato Grosso do Sul

JOAO GRANDAO

Presentes de Mato Grosso do Sul: 1

Paraná

AFFONSO CAMARGO

CHICO DA PRINCESA

DILCEU SPERAFICO

WERNER WANDERER

Presentes de Paraná: 4

Santa Catarina

ENI VOLTOLlNI

FERNANDO CORUJA

JOAOMATOS

VICENTE CAROPRESO

Presentes de Santa Catarina: 4

Rio Grande do Sul

ADAOPRETIO

HENRIQUE FONTANA

PAULO PAIM

Presentes de Rio Grande do Sul: 3

PT

PT

PFL
PSD8

PPB
PFL

PPB
PDT

PMDB
PSDB

PT

PT

PT



111 - EXPEDIENTE

11 - LEITURA DA ATA

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

o PRESIDENTE (Dr. Hélio) -A lista de presença
registra o comparecimento de 52 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.
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1- ABERTURA DA SESSÃO 6 - Portaria nQ 146, de 25 de abril de 2000 -
Associação Comunitária e Cultural São João Bosco
da Região das Alterosas, na cidade de Betim - MG;

7 - Portaria nQ 147, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária Samaúnia, na cidade de Ca
coal- RO;

8- Portaria nQ 152, de 25 de abril de 2000 - Fun
dação de Saúde e Ação Social Pautila Jordão 
FUSASO, na cidade de Bonito - PE;

9- Portaria nll 154, de 25 de abril de 2000 - Asso
ciação Paz e Bem, na cidade de Itambacuri - MG;

10 - Portaria nll 155, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária da Comunidade São José,
na cidade de Juazeirinho - PB;

11 - Portaria nll 156, de 26 de abril de 2000 - Asso
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura "Comuni
dade em Ação", na cidade de Muzambinho - MG;

12 - Portaria nQ 160, de 12 de maio de 2000
Associação Comunitária Vale do Uatumã, na cidade
de Presidente Figueiredo - AM;

13 - Portaria nQ 161, de 12 de maio de 2000
Associação Rádio Comunitária Boas Novas, na cida
de de Goiana - PE;

14 - Portaria nll 162, de 12 de maio de 2000
Associação Beneficente 7 de Outubro, na cidade de
Itaiçaba - CE;

15 - Portaria nQ 163, de 12 de maio de 2000
Associação Comunitária Rádio Club FM "A Voz de
Nazaré", na cidade de Manacapuru - AM;

16 - Portaria nll164, de 12 de maio de 2000 - Rá
dio Comunitária Excal FM, na cidade de Alpercata - MG;

17 - Portaria nll 165, de 12 de maio de 2000
Associação Pró-Cidadania - APC, na cidade de
Guaxupé - MG;

18 - Portaria nQ 166, de 12 de maio de 2000
Associação Comunitária de Radiodifusão Amigos do
"Rio Santa Rosa", na cidade de Araioses - MA;

19 - Portaria nQ 167, de 12 de maio de 2000
Associação Comunitária A Voz de Bebedouro, na ci
dade de Maceió - AL;

20 - Portaria nll 168, de 12 de maio de 2000 
Associação Comunitária de Radiodifusão de Maragogi
- AL, na cidade de Maragogi - AL;

21 - Portaria nll 169, de 12 de maio de 2000
Associação Comunitária, Ecológica, Educativa e
Cultural, na cidade de Alcinópolis - MS;

o SR. DR. EVILÁSIO, servindo como 2Q secre
tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente,
a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Passa-se à
leitura do expediente.

O SR. EURípEDES MIRANDA, servindo como
111 Secretário procede à leitura do seguinte

Mensagem nll 832

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 Exposições de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria nQ 140, de 25 de abril de 2000 
Associação Comunitária e de Radiodifusão Neves 
ACORAN, na cidade de Riachão das Neves - BA;

2 - Portaria nll142, de 25 de abril de 2000 - Rádio
Comunitária Guarany FM, na cidade deAbaetetuba - PA;

3- Portaria nQ 143, de 25 de abril de 2000 - Asso
ciação Metropolitana Cultural e Artlstica "Dom AloIsio
Roque Opperman", na cidade de Uberaba - MG;

4 - Portaria nll 144, de 25 de abril de 2000 - Asso
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura Ribama
rense, na cidade de São José de Ribamar - MA;

5 - Portaria nll 145, de 25 de abril de 2000 
Associação de Difusão Comunitária de Nlsia Floresta,
na cidade de Nlsia Floresta - RN;



Publique-se.
Em 21-6-00, Michel Temer, Presiden-

Defiro, Publique-se.
Em 21-6-00, Michel Temer, Presiden-

te.

Do Senhor Deputado Inocêncio Oliveira, Líder
do PFL, nos seguintes termos:

Ofício nº 1.284-L-PFUOO
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

te.
Ofício n9.1.286-L-PFU2000
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos DeputadÇls
Nesta

Brasília, 14 de junho de 2àoo

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado Pedro
Bitlencourt para integrar, como membro suplente, a
Comissão Especial destinada a apreciar e proferir pa
recer ao Projeto de Lei nQ 1.483, de 1999, do Senhor
Deputado Dr. Hélio, que "institui a fatura eletrônica e a
assinatura digital nas transações de "comércio eletrô
nico', e apensado", em substituição ao Deputado Joel
de Hollanda.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

Brasília, 14 de junho de 2000

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência a D'eputada Nilmar
Ruiz para integrar, como membro suplente, a Comis
são Especial destinada a apreciar e proferir parecer
ao Projeto de Lei nº 3.561, de 1997, do Senhor Depu
tado Paulo Paim, que "dispõe sobre o Estatuto do Ido-
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22 - Portaria nº 170, de 12 de maio de 2000 - Rommel Feijó, Salvador Zimbaldi, João Almeida, SiI-
Associação Comunitária Regional da Mata para o De- vio Torres, Josué Bengston e Roberto Jefferson,
senvolvimento Social, Cultural e Artístico - como membros titulares, e os Deputados Aldir Ca-
ASCOREM, na cidade de Rolim de Moura - RO. bral, Dino Fernandes, André Benassi, Zulaiê Cobra,

Brasília, 20 de junho de 2000. - Presidente Sebastião Madeira, Anivaldo Vale, Renildo Leal e
Fernando Henrique Cardoso. Eduardo Paes, como membros suplentes, para inte-

Do Poder Executivo, nos seguintes termos: grarem a Comissão Especial destinada ao estudo das

M o 835 reformas políticas.ensagem n-
Atenciosamente, Deputado Aécio Neves, Líder

Senhores Membros do Congresso Nacional, do Bloco PSDB/PTB.
Nos termos do artigo 64, § 12 , da Constituição

Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências o texto do projeto de lei que "Cria cargos
na Carreira Policial Federal".

Brasília, 20 de junho de 2000. - Presidente
Fernando Henrique Cardoso.

Mensagem nº 836

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 64, § 1º, da Constituição

Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências o texto do projeto de lei que "Dispõe so
bre a identificação criminal e dá outras providências".

Brasília, 20 de junho de 2000. - Presidente
Fernando Henrique Cardoso.

Mensagem nº 838

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 64, § IQ, da Constituição

Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado da Justiça, o texto do pro
jeto de lei que "Estabelece normas gerais de organiza
ção e funcionamento das polícias civis dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 24,
XVI, da Constituição Federal", Brasília, 20 de junho de
2000. - Presidente Fernando Henrique Cardoso.

OFíCIOS

Do Sr. Deputado Aécio Neves, Líder do Bloco
Parlamentar PSDB/PTB, nos seguintes termos:

DF. PSDB/PTB/I/Nº 27812000

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

Brasília, 21 de junho de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os
Deputados Pedro Canedo, Bonifácio de Andrada,



Brasflia, 14 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Em atenção ao oficio nll 400-SGM/P, indico a

Vossa Excelência os Senhores Deputados Celso Ja
cob e João Sampaio, para integrarem na qualidade
de Titular e Suplente, respectivamente, a "Comissão
Especial destinada a analisar a crise por que atraves
sa a aviação civil do paIs."

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço. - Deputado Miro Teixeira,
Lfder do PDT

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

Publique-se.
Em 21 de junho de 2000. - Michel Te

mer, Presidente.

OfIcio n!! 218/2000-PDT

Brasflia, 14 de junho de 2000

Senhor Presidente,

Em atenção ao oficio nll 494-SGM/P, indico a
Vossa Excelência o Senhor Deputado Giovanni Quei
roz, para integrar na qualidade de Titular a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nll 115-A, de 1995, do Senhor
Deputado Gervásio Oliveira e outros, que "modifica o
parágrafo quarto do artigo 225 da Constituição Fede
ral, incluindo o cerrado na ralação dos biomas consi
derados patrimônio nacional", e apensadas.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço. - Deputado Miro Teixeira,
Uderdo POT.

Publique-se.
Em 21 de junho de 2000. - Michel Temer,

Presidente.

Oficio n1l 219/2000-PDT

Brasflia, 14 de junho de 2000.

Senhor Presidente,
Em atenção ao offcio nll 400-SGM/P, indico a

Vossa Excelência os Senhores Deputados Dr. Hélio ete.
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so e dá outras providências", e ao apensado, em Do Senhor Deputado Miro Teixeira, Líder do
substituição ao Deputado Joel de HoJlanda. PDT, nos seguintes termos:

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira, Ofrcio n!! 217/2000-PDT
Uderdo PFL.

Brasflia, 21 de junho 'de 2000

Senhor Presidente,
Comunico,a Vossa Excelência que o Deputado

Darclsio Perondi passa a integrar, na qualidade de Titu
lar, a Comissão Especial destinada a apreciar e proferir
parecer ao Projeto de Lei n1l 2.905, de 1997, que "Impõe
condições para a comercialização de alimentos geneti
camente modificados" e apensados, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração.

Deputado Geddel Vieira Lima, Uder do Bloco
PMDB/PST/PTN.

Publique-se.
Em 21-6-00, Michel Temer, Presiden-

te.

Do Senhor Deputado Aloízio Mercadante,
Lider do PT, nos seguintes termos:

OfIcio n!! 007/Plen
Excelentlssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Brasllia, 15 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

a fim de indicar o Deputado João Grandão, PT/MS,
como titular, em substituição ao Deputado Padre Ro
que, PT/PR, que ocupará a vaga de suplente aberta
pelo mesmo, na Comissão Especial destinada aapre
ciar o Projeto de Lei nll 4.579, de 1998, que "Dispõe
sobre o acesso a recursos genéticos e seus produtos
derivados, a proteção ao conhecimento tradicional a
eles associados e dá outras providências Atenciosa
mente, Deputado Aloízio Mercadante, Uder do PT

Defiro. Publique-se.
Em 21-6-00, Michel Temer, Presiden-

Defiro. Publique-se.
Em 21-6-00, Michel Temer, Presidente.

, Do Sr. Deputado Geddel Vieira Lima, Lider do
Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN, nos seguintes
termos:

OF/GAB/IIN!! 383



Publique-se.
Em 21 de junho de 2000. - Michel Temer,

Presidente.

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

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

OF. N2 348-P/2000 - CCJR

Brasflia, 30 de maio de 2000.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen
to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, em 25 de maio do corrente, do
Projeto de Lei nA 1. 128-A/95.

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

Cordialmente, - Deputado Ronaldo Cezar Coelho,
Presidente.

Cordialmente, - Deputado Ronaldo Cezar Coelho,
Presidente.

Publique-se.
Em 21 de junho de 2000. - Michel Temer,

Presidente.

OF. N2 351-P/2000 - CCJR

Brasília, 30 de maio de 2000.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumpri
mento ao art. 58 do Regimento Interno, a aprecia
ção por este Órgão Técnico, em 25 de maio do cor
rente, dos Projetos de Lei nlls 1.096-B/95 e
1.950/96, apensado.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção dos referidos projetos e pareceres a eles ofereci
dos.
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Fernando Coruja, para integrarem na qualidade de Ti- bens Bueno, que passará a ocupar a vaga do PPS
tular e Suplente, respectivamente, a Comissêo Espe- como suplente, em substituição ao Deputado Márcio
cial destinada a apreciar e proferir parecer ao Projeto Bittar.
de Lei nll 203, de 1991, do Senado Federal, que "Dis- Atenciosamente, - Deputado João Herrmann
põe sobre o acondicionamento, a coleta, o transporte Neto, Líder do PPS.
e a destinação dos resfduos de serviços de saúde" e Defiro. Publique-se.
apensados. Em 21 de junho de 2000. - Michel

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência protestos Temer, Presidente.
de consideração e apreço. - Deputado Miro Teixeira,
Llder do PDT.

Publique-se.
Em 21 de junho de 2000. - Michel Temer,

Presidente.

Do Senhor Deputado João Herrmann Neto,
Líder do PPS, nos seguintes termos:

OF/LlD/N2 241 12000

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

Brasflia, 20 de junho de 2000.

Senhor Presidente,
Retificando o OF/LlD/NA 249/00, de 16-6-00, co

munico a Vossa Excelância que reassumirei como ti
tular, a Comissão Especial destinada ao estudo das
Reformas Polfticas, em substituição ao DeputadoRu-

Brasília, 16 de junho de 2000.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Fernan

do gabeira - PV - RJ para integrar como suplente,
em substituição ao Deputado Clementino Coelho, a
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda Constitucional nll.618, de 1998
que" acresce inciso ao art. 20 da Constituição Fede
-ai (inclui entre os bens da Uniêo o Patrimônio Gené
tico).

Atenciosamente, Deputado João Herrmann
Neto, L1der do PPS.

Defiro. Publique-se.
Em 21 de junho de 2000, Michel Temer,

Presidente.

OF/LlD/N2 251 12000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
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OF. Nº 353-P/2000 - CCJR

Brasilia, 30 de maio de 2000

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen
to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Orgão Técnico, em 25 de maio do corrente, do
Projeto de Lei nll 510/99.

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

Cordialmente, - Deputado Ronaldo Cezar Coelho,
Presidente.

Publique-se.
Em 21 de junho de 2000. - Michel Temer,

Presidente.

OF. Nº 354-P/2000 - CCJR

Brasrtia, 30 de maio de 2000.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen
to ao art. 58 do Regimento interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, em 25 de maio do corrente, dos
Projetos de Lei nlls 561/99 e 907/99, apensado.

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

Cordialmente, - Deputado Ronaldo Cezar Coelho,
Presidente.

Publique-se
Em 21 de junho de 2000. - Michel Temer,

Presidente.

OF. NJ!. 355-P/2000 - CCJR

Brasília, 30 de maio de 2000.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumpri
mento ao art. 58 do Regimento Interno, a aprecia
ção por este Órgão Técnico, em 25 de maio do cor
rente, dos Projetos de Lei nlls 596-A/99 e 598/99,
apensado.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção dos refendos projetos e pareceres a eles ofereci
dos.

Cordialmente, - Deputado Ronaldo Cezar Coelho,
Presidente.

Publique-se.
Em 21 de junho de 2000. - Michel Temer,

Presidente.

Of. P. nº 416/2000

Exmº Senhor.
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasilia, 6 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Ten.do em vista a existência de Comissão Espe

cial com a finalidade de proferir parecer ao Projeto de
Lei nll3.561/97, que "dispõe sobre o Estatuto do Idoso
e dá outras providências", solicito a Vossa Excelência
seja providenciada a apensação dos Projetos de Lei
nlls 526-A/95, 1.016-B/95, 4.916/95 e 3.594-A/97
aquele, por motivo de versarem matéria análoga, nos
termos do artigo 142 do Regimento Interno.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
meus votos de estima e consideração.

Atenciosamente, - Deputado Ronaldo Cezar
Coelho, Presidente.

Indefiro, considerando que os Proje
tos de Lei de números 526/95, 1.016/95,
4.916/95 e 3.594/97, tramitando sob o rito
da competência conclusiva das Comis
sões, já contam com aprovação das res
pectivas Comisssões de mérito, portanto
se acham em adiantado estágio de trami
tação, incidindo o disposto no art. 142,
parágrafo único, do RICO. Ademais, não
vislumbro prejudicialidade recíproca en
tre as demais proposições, de modo que
podem tramitar separadas. Registro, por
fim, que determinei a desapensação do
PL nº 3.594/97 do de número 3.561/97 em
decisão de 17-9-99. Oficie-se ao reque
rente e, após, publique-se.

Em 21-6-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Enio Bacci, Presidente da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
nos seguintes termos:

Ofício-Pres nº 160/00

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

Brasília, 24 de maio de 2000

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regi
mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre-
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Brasrlia, 24 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a reje
ição do Projeto de Lei nA 2.402/2000 - do Sr. José
Carlos Coutinho - que "dispõe sobre a qualítidade
máxima de alunos em sala de aula, nas turmas de 111

a 8Asérie do 111 grau", para publicação da referida pro
posição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Pedro Wilson,
Presidente

Publique-se.
Em 21-6-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Iberê Ferreira, Presidente
em exercfcio da Comissão de Finanças e Tribu
tação, nos seguintes termos:

Of.P. nº- 82/2000

Presi-

Brasllia, 24 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regi

~nto Intemo, comunico a Vossa Excelência a aprecia
ção do Projeto de Lei n02.233/99, por este Órgão Técnico.

Solicito aVossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Respeitosamente, - Deputado Enio Bacci, Pre
sidente.

ciação do Projeto de Lei nIl 2.028/99, por este Órgão Oficio nº- P-121/2000
Técnico.

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

Respeitosamente, - Deputado Enio Bacci, Pre
sidente.

Publique-se.
Em 21-6-00. - Michel Temer,

dente.

Oficio-Pres nº 162/00

Publique-se.
Em, 21-6-00. - Michel Temer, Presidente.

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

Ofício nº- P-119/2000

Excelentrssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta.

Brasflia, 24 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
aprovação, com substitutivo, do Projeto de Lei nll.
1.337/99 - do Sr. Ronaldo Cezar Coelho - que "insti
tui Programa de Apoio a Projetos de Atendimento de
Menores em Situação de Risco Social por meio do
Esporte, autoriza a transação de créditos de natureza
tributária e previdenciária por entidades de prática
desportiva e dá outras providências', para publicação
da referida proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Pedro Wilson,
Presidente

Publique-se.
Em 21-6-00. - Michel Temer, Presi

dente

Brasllia, 24 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58, do Regimento Interno, a
apreciação por este Órgão Técnico, nesta data, do
Projeto de Lei nA 3.730-A/97, da S,a Esther Grossi.

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

Cordiais Saudações, - Deputado Iberê Ferreira,
Presidente em exercício.

Publique-se.
Em, 21-6-00. - Michel Temer, Presidente.

I
Do Senhor Deputado Cleuber Carneiro,

Presidente da Comissão de Seguridade Social e
Família, nos seguintes termos:

Ofício nº- 122/2000-P.

Brasília, 2 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Solicito a Vosssa Excelência, nos termos do art.

141 do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados, re
verodespacho aposto às Emendas do Senado ao Projeto
de Lei nO 1.919-C/91, para incluir a Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto, tendo em vista requerimento de
autoria do Relator, Deputado Jorge Costa.

Respeitosamente, - Deputado Cleuber Carneiro,
Presidente.
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Publique-se.
Em, 21-6~00. - Michel Temer, Presi

dente.

Em, 21-6-00. - Michel Temer, Presi
dente.

Brasília, 24 de maio de 2000

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. 2.095, de 1999.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica

ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Jovair Arantes,
Presidente.

Publique-se.
Em, 21-6-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Oficio nl! 56/2000

Brasilia, 21 de junho de 2000

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 56, inciso I, da Constitui
ção Federal, ele artigo 235, inciso IV, do RICO, comu

nico a Vossa Excelência o meu afastamento do man

dato de Deputado Federal, a partir desta data, a fim
de tomar posse no cargo de Secretário Municipal na
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.

Informo, ainda, que opto pela remuneração do

mandato de Deputado Federal, de acordo com o arti

go 56, § 3Jl, da Constituição Federal.

Atenciosamente, - Deputado Federal Almeida
de Jesus, PUCE.

Considere-se afastado a partir des
ta data. Publique-se, nos termos do arti
go 56, inciso I, da CF. clc artigos 235, in
ciso IV, do RICO. Após convoque-se o
respectivo suplente. Ao Senhor Dire
tor-Gerai.

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

Ofício nº 113/2000

REQUERIMENTO
(Do Sr. Jorge Costa)

Defiro. Inclua-se a Comissão de Atenciosamente, - Deputado Jovair Arantes,
.. Educação, Cultura e Desporto no despa- Presidente.

cho dado às Emendas do Senado Federal
ao Projeto de lei nº 1.919/91, a qual de
verá se manifestar antes a Comissão de
Seguridade Social e Família. Oficie-se a
Comissão Requerente e, após, publi
que-se.

Em 21-6-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Requer a distribuição do Projeto de
lei nº 1.919, de 1991 à Comissão de Edu
cação, Cultura e Desporto.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa, nos termos do art. 141 do Re

gimento Interno, a distribuição das Emendas do Se
nado Federal ao Projeto de Lei nI1 1.919, de 1991, que

"cria o Programa Nacional de Atividades de Extensão
Universitária em Saúde, na Amazõnia Legal" para
apreciação da Comissão de Educação, Cultura e

Desporto. Segundo o Regimento Interno, art. 32, inci

so VII, alrnea a, compete a e~sa Comissão analisar
"assuntos atinentes à educação em geral; poHtica e

sistema educacional, em seus aspectos institucionais,
estruturais, funcionais e legais; direito da educação;

recursos humanos e financeiros para a educação".

Sala das Sessões, 1Jl de junho de 2000. - Depu
tado Jorge Costa.

Do Deputa,do Jovair Arantes, Presidente da
Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público, nos seguintes termos:

Oficio nº 53/2000

BrasiJia, 24 de maio de 2000

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
nJl 429-A, de 1999.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação do referido projeto e do parecer a ele ofereci

do.
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TERMO DE POSSE

Junho de 2000
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REQUERIMENTOS

Do'Senhor Deputado Bonifácio de Andrada e outros, nos
. seguint:es"termos:

Excelentissimo Senhor
Presidente da Câmara dos Deputados

Quinta-feira 22 33569

Os deputados infra-assinados vêm pelo presente requerer a V.Exa., na forma
regimental, que seja convocada uma sessão solene, na parte da manhã do dia 17 de
agosto deste ano para homenagear a memória do saudoso homem público,Milton Soares
Campos, ex-Deputado Federa~ ex-Senador, ex-Ministro de Estado e ex-Governador de
Minas Geràis, pelo centenário do seu nascimento.

~ razões deste requerimento buscam.justificativas na conhecida biografia do
eminente homem público brasileiro a quem a democracia e o desenvolvimento nacional
devem o serviço de sua inteligência e dos seus ideais patrióticos.



REQUERIMENTO N°

Requer a convocação de sessão so
lene, a ocorrer em data a ser definida,
para homenagear o Sport Club Rio Gran
de pela passagem de seus cem anos de
fundação.

Defiro. Publique-se.
Em 21 de junho de 2000. - Michel Te

mer, Presidente. '

Senhor Presidente,

Representando um décimo da composição da

Câmara dos Deput~dos, requeremos a V. Exa, com
base no art. 68 do Regimento Interno, a convocação
de sessão solene desta Casa, em data a ser definida
pela Mesa, a fim de homenagear o Sport Club Rio
Grande - clube de futebol mais antigo do Brasil em

atividade - pela passagem de seu centenário em 19
de julho de 2000.

Sala das Sessões, 26 de janeiro de 2000. 
Deputado Fernando Marroni - PT/RS. - Deputado
José Genoíno - PT/SP, Uder do Partido dos Traba
lhadores.

Justificação

REQUERIMENTO

Requer convocação de sessão sole
ne para homenagear os 50 anos do jornal
Diário da Região, de São José do Rio
Preto-SP.
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Do Senhor Deputado Edinho Araújo e ou- O Diário da Região é hoje um verdadeiro patri-
tros, nos seguintes termos: mônio cultural de São José do Rio Preto e região.

Por esses motivos, a Câmara dos Deputados,
ao homenagear os 50 anos dessa publicação, estará
prestando uma homenagem não só ao jornal, na pes
soa do seu Diretor-Presidente, Sr. Norberto Buzzini e
demais funcionários e colaboradores, mas, principal
mente, à população daquela importante porção do

Pafs.
Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2000. 

Deputado Edinho Araújo, PPS/SP - Deputado Jor
ge Alberto, PMDB/SE - Deputado Inocêncio Olivei
ra, PFUPE - Deputado Valdemar Costa Neto,
PL-PSUSP - Deputado João Herrmann Neto,
PPS/SP - Deputado José Roberto Batochio,
PDT/SP - Deputado Silvio Torres, PSDB/SP.

Defiro. Publique-se.
Em 21 de junho de 2000. - Michel Te

mer, Presidente.

Dos Senhores Deputados Fernando Marroni
e José Genoíno, nos seguintes termos:

Senhor Presidente,

Representando um décimo da composição da
Câmara dos Deputados, e com base no art. 68 do Re
gimento Interno, requeremos a V. EXS, ouvido o Ple
nário, seja convocada sessão solene desta Casa
para homenagear a passagem dos 50 anos do Diário
da Região, de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo.

O Diário da Região é uma das principais publi
cações do Estado de São Paulo. Tendo como funda
dor Euphly Jalles, o primeiro número circulou em 23

de julho de 1950, com uma edição de 2 mil exempla
res.

Cinqüenta anos depois, o jornal é lido em 76 ci
dades do interior paulista, com uma tiragem de cerca
de 30 mil exemplares por dia, com mais de 90% de
suas páginas editoriais coloridas. É o segundo maior
jornal do interior de São Paulo.

A seriedade no exercfcio do jornalismo fez com
que o Diário da Região ganhasse o Prêmio Esso na
categoria "Jornal Regional" no ano passado.

O dinamismo e a competência de seus dirigen
tes e o compromisso permanente com os leitores ao
longo de todo esse meio século, tornaram o Diário da
Região fonte obrigatória de informação e cultura em
uma das áreas mais importantes de São Paulo e do

Brasil.

O Diário está presente no cotidiano de seus lei
tores de forma decisiva, levando conhecimento sobre
todos os assuntos, debatendo temas polêmicos, for
mando opiniões, levantando fatos, mantendo, assim,
um canal de expressão da sociedade, acompanhando

seu crescimento, suas preocupações e seus ideais.



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Sport Club RIO GRANDE
Quinta-feira 22 33571

Histórico
Os primeiros movimentos que redundaram na fundação do clube, começam no final do
século passado e alvorecer do atual, eis os fatos: A humanidade vivia em clima de paz e de
otimismo na velha Europa, uma espécie de coexistência pacifica entre as três J)o\:ência~_

econômicas ,da época : Alemanha, Inglaterra, e França. Havia muita euforia no mundo,' com
a .~~pansão-aceferada da economia e com novas descobertas. Germ\na'llam novas idéias e
novos ideai~, no campo do direito, na economia e na sociologia. Os três gigantes dividiam
um mercado próspero e ávido em todos os continentes. O Brasil tinha onze anos de
república e seus portos se agitavam em comérdo intenso com o exterior. A ddade de Rio
Grande , berço da dvilização Rio Grandense I estrategicamente situada no extremo
meridional do Estado do Rio Grande do Sul, era enebrida por intensa atividade portuária e
fabril. Falava-se em pé de igualdade, o Alemão, o Francês e o Inglês com a língua
Portuguesa. A Sociedade Local, era cosmopolita e isto inftuência as artes, as letras e a
cuttura em modo geral. ~ maiores companhias teatrais da época, tinham passagem
obrigatória em Rio Grande, oriundas do velho continente. Os clubes fechados , reuniam os
nacionais de cada pais. Surgiram clubes Alemães, Ingleses, como os tradicionais Clube do
Comércio e Clube de Regatas Rio Grande. O "sport" e na Europa surgiria um modalidade
viril que vinha se tomando o encanto da juventude . Era o "Foot BaU" ,disputa que exigia
muita coragem dos competidores. A notida chegou rápido, e nesse ambiente • um grupo de
Jovens de 20 a 25 anos, resolveram se reunir para organizar um dube esportivo que viesse
a difUndir no safo pátrio , a atraente modalidade. Foi quando Q iovem a\emão )OHANNES
CHRIST1AN MORITZ MINNEMANN nascido em Hamburgo em 17 de julho de 1875, reuniu
alemães , ing'eses portugueses e brasi\eiros com o fito de fundar um dube , nos escritórios
da extinta firma THON5EN & Cía. , JOHANE5 MINNEMANN , além de fundador, foi orador ,
secretário, guarda espOrtes e atleta e consl!4}u\u 'Projetar e rea\\zar a fundação do SPORT
ClUB RIO GRANDE. Ele estava a pouco tempo no Brasil e ainda dominava muito mal o
vernáculo. Como secretário do grupo fundador, ajudou a redigir os documentos inidais no
mais puro alemão. Razão pela qual os registros da fUndação do clube estão escritos neste
idioma • em caracteres góticos. O entusiasmo de Minnemman era contagiante. Assim
programada a reunião inidal marcada para o dia 14 de julho de 1900 t sábado, com inicio
as 20:30 hr, sendo escolhido o local da "Casa dos Atiradores" também conheddo peta nome
germânico de "TIro Alemão". A convocação era também para um "match" • que serta
realizada na mesma manhã, entre ás 9:00 e 10:30 Hrs , com a participação das equipes A
e 8. Prova-se assim, com este documento ondal r que já se praticava o esporte bretão , nos
campos da ddade do Rio Grande. Porém não fai ainda no dia 14 a lavratura da ata de
fundação. Foi marcada então nova data . Seria uma terça-feira , dia 17 de julho, na sede do
dube Germânia, no prédio situado a rua Benjamim Constant esquina Conde de Porto Alegre,
Atualmente Sociedade Cruzeiro do Sul, alteração sofrida em 1952, ao reabrir suas portas,
fechadas com a eclosão da II Guerra Mundial em 1943 . O Clube Germânia, fundado em
1863, era á época, uma sociedade chamada fechada, privada a alta sociedade Alemã e aos
seus familiares .
Assim na noite de 17 de julho de 1900 , houve um protesto de um dos associados, Que não
concordava com a concessão da sede para realização de uma reunião que também
congregava elementos de outras raças. Foi preciso um esforço intenso dos interessados de
nacionalidade alemã para a realização da reunião no sentido de contornar o impasse, sendo
finalmente a mesma sido rea\izada na Quinta-feira, 19 de julho de 1900, no referido ctube
Germânia, quando foi fundado o Sport C(ub Rio Grande. Dessa reumão existe até hoje o
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texto do d\scurso pronunciado por Johannes Minnemann, em língua alemã. Estavam
presentes à reunião, os ddadãos de diversas nacionalidades, que assinaram a ata de
fundação:

R. Schwamerkurg R. KJadt R.Dietiker
6. W. Robinson M. E. castro R. Bemitt

D. Bemitt N. Benz E. Kunz

C. Nieckels F. Reimar H. Volkers

G. Kladt M. Bomhorst E. Lohmann

a. Minnermann Vialter Gerdau _ Boie Schmidt

Arthur Cedi lawson if,VlfIiam R. Ashlin Henriaue 6uhle

O. Bernttt

Assim podemos destacar Johannes Minnemann como líder fundador do SPORT CLUB RIO
GRANDE e seu organizador. Sua vida aqui na Alemanha e em Portugal, sempre foi dedlcaàa
ao esporte em gera'- Sua atividade profissional nunca sofreu prejuízos por esta predileção.
Minnemmann casou~se na cidade de Rio Grande, com a professora Adéfia Marques e teve
dois filhos nascido no Brasil. Quando deixou o país forçado por suas atividades profissionais,
já era testemunha do crescimento do futebol entre nós. Em 12 de julho de 1901, foi
realizado uma Assembléia Geral, ficando na ocasião estabelecido, que as cores do dube
seriam as mesmas da bandeira rio·grandense: verde, vermelho e amarelo. Diga-se de
passagem, que a história do futebol está intimamente a pessoa de Charles Miller, nascido
em São Paulo em 24 de Outubro de 1874. Estudou no Reino Unido, retornando ao Brasil em
18 de Fevereiro de 1894. Foi neste ano que introduziu a prática do futebol no seu clube,
São Paulo ATHlET1C CLUB, que tinha como principal atração o "cricket".
Os pioneiros do futebol nacional, foram os seguintes:
1894 - São Paulo Athfetlc Club ~ São Paulo (Clube de "crtcket" onde CHARLE5 MIlLER, um
de seus sócios, introduziu o futebol no Estado de São Paulo. O Clube fechou o FUTEBOL no
inico do século, voltando às atividades sociais e esportivas, para as quais foi fundado).
1898 - A.A. Mackenzie College - São Paulo (departamento de futebol extinto)
1899 - Sport Club Internacional - São Paulo (extinto)
1899 - s.e. Germânia - São Paulo (departamento de futebol extinto)
1900 - Sport Club Rio Grande - Rio Grande (Clube de Futebol mais antigo em Atlvidade
fundado em 19/07/1900)
1900 - Assodac;ão Atlética Ponte Preta-Campinas - SP (fundado em 11/08/1900)
1901- 27 de Outubro-Salvador ~ BA
1902- 14 de Julho de Santana do livramento ~ R5
1902 - Fluminense Foot Ball Club - Rio Janeiro ~ RJ
1903 - Grêmio Foot Bal! Porto Alegrense - Porto Ab!gre - R5
Curiosamente dos Precursores, restaram como mais antigo, o nosso SPORT CLUB RIO
GRANDE de 19.07.1900 e como segundo mais antigo a Ponte Preta, flJndada em Agosto do
mesmo ano. Os demais foram tragados pelo tempo ou retomaram a suas atividades

--esportivas iniciais, embora tenham sido fundados anteriormente.
A primeira partida contra equipes externas, foi no ano da fundação, contra os marinheiros
do navio inglês "NYMPH" Que visitava a cidade. Na época, o SPORT CLUB RIO GRANDE,
possuía duas equipes, roA" e "B'".
A partir daí, passou a fazer diversas apresentações pelo estado do Rio Grande do Sul. Em
1901 lançou o futebol em Pelotas - RS, 1903 em Porto Alegre, redundando na fundac;ão do
Grêmio Porto - Alegrense em festividade memorável para os porto-alegrense. Em 1906 foi
fazer a sua demonstração na cidade de Bagé - RS.
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Foi ainda o primeiro clube brasileiro, a realizar uma partida internacional, em 1910 contra o
Clube Atlético Estudiantes, da Argentina e em 1911 contra a seleção uruguaia. Em 1912
contra o "scratch" paulista. Em 1919, contra a seleção Argentina, em 1931 contra o
Botafogo F.C. do Rio de Janeiro. Conquistou vários títulos municipais e foi campeão estadual
no ano de 1936. Deve-se salientar que 1905, destacamos a realização de um jogo em
Pelotas - RS, entre o 5PORT CLUB RIO GRANDE e o CLUB INTERNACIONAL, daquela cidade,
formados da, seguinte maneira:
TIME"l"
Ashlin, Bowen, Laudares, Suhle, Rheingantz, Laudares U, A.C. Lawson (captain),
A. Híller, :1. Mínnemann, Legeren e W;gg.
INTERNACIONAL "Ir'
Zambrano, Chapon, Wo/ff, Strauss, Rheingantz, Ernesto Behrensdorf, Haente/,
Csrpena, Kasenfelder, João Chapan e Armênio Cezar.
O -S.C. Rio Grande venceu este jogo por 3 x O, com a magnifica atuação do goleiro
W.A5HUN, cuja a fi1ha militante da crônica esportiva. Estados Unidos, foi entrevistada pel~

"showman" JO SOARES, mais predsamente no dia 25 de junho de 1994, no programa lO
NA COPA direto de Los Angeles. A partir dai, o clube desenvolveu uma trajetória de lutas e
glórias. como todas as entidades esportivas. Durante a década de 60, participou com muito
brilhantismo de vários campeonatos gaúchos da primeira divisão à época dominada, Divisão
Espedal. Ascendeu à essa divisão, no ano de 1963 com um magnifico planteI. Em 1978,
envolto em muitas dificuldades financeiras, já na divisão de ascenso do futebol gaúcho,
resolveu a sua diretoria, traçar um novo rumo, que pudesse perenizar esta glória do futebol
nacional. Foi então vendido o Estádio acanhado de um hectare de área na Avenida BuarQue
de Macedo, denominado Estádio das Oliveiras e adquirida uma majestosa área distando seis
quilômetros da sede munidpal, onde atualmente desenvolve um amplo Centro Esportivo,
com vinte e seis hectares. Já estão conduídos e em plena utilização: quatro campos de
futebol associativo, induindo o principal do estádio, seis campos de futebol de sete
complexo de piscinas, uma térmica e outra descoberta dotada de Toboagua, sala de
musculação e sauna, vestiários coletivos, vasta área arborizada para "camping" dotada de
churrasqueiras, bar e restaurante e uma vasta sede no centro da cidade. Encontra-se em
fase de construção um ginásio coberto, comportando três canchas polívalentes, e a
arquibancada do estádio na parta das _sociais. O gramado do estádio possuem a melhor
praticabilidade do interior do Rio Grande do Sul, mercê de uma perfeita drenagem em
terreno arenoso Que caracteriza a região, com 2 (dois) metros adma do nível do mar.
Possuem um quadro de cerca de SOOO associadosf religiosamente em dia. Atualmente mais
precisamente em 24 de setembro de 1992, criou um fundação de caráter socio-cultural e
esportiva de direito privado.
Sua estrutura administrativa é constituída de cinco poderes, quais sejam; Assembléia Geral,
Conselho de Beneméritos, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, e Diretoria
Administrativa.
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Data de Fundação: 19 de Julho de 1900 (sa Feira)
Idéia de Fundação: Um a'emão nascido em Hamburgo, festejava o seu 25° aniversário
com seus amigos, à Rua Benjamim Constant, 252 em Rio Grande - RS. Seu nome Johannes
Christian Moritz Minemann. Seus melhores amigos: Rlchard Voelcl<.ers e Henrique Buhle.
10 Jogo - entre sócios: Com bola importada da Inglaterra (09/10/1900)
1°Jogo contra adversários: Marujos do navio de gerra ingles "NYNPH". Terminou
empatado em 2x2 (19/05/1901)
Cores do Clube: Verde - Vennelho - Amarelo, as mesma da bandeira do Rio Grande do
Sul. Foram aprovadas no dia 07/09/1903 j

10 exibição em Porto Alegre: 2 horas de jogo, placar OxO no campo da varzea (Parque
Farroupilha), dia 07/09/1903
Dias depois nascia o Grêmio F.B.P.A (15/09/1903)
1° Troféu: Vitória 3xl Grêmio F.B.P.A "Taça Prefeitura de Porto Alegre" - Aconteceu
23/05/1909
Campeão Gaúcho: Temporada 1936 - Finais contra S. C. Internacional (POA).
Foi no estádio de G. E. Força e Luz em POA.
1° Jogo: 17/01/37 - S. C. Rio Grande 3x2 - Souza - Pecce - Emst
2° Jogo: 21f01/37 - S. C. Rio Grande 2x0 - Pecce - Souza
Formação do TIme: Munheca, fruto e Cazuza, Juvencio, Chinez, e Sanguinha (Roberto),
Emst, Carruira, (Caringi), Souza, Marzol e Pecc.e.
"Patrimônio Socai, histórico e desportivo de R. G. do Sul", Nota Oficial FGF: 07/06/i'1
l0 idéia de fundação: Foi no dia 14/07/1900 (Sábado), as 08:30 hs na "Casa dos
Atiradores" (TIro Alemão), para um jogo entre times A e B. Nova reunião para o dia
17/07/1900 (FUNDAÇÃO OFIOAl).
20/11/1904: Oube Adquire da Intendência Munidpal, por concorrênda publica, por CR$
400,00 um terreno para a praça de esportes na Av. Buarque de Macedo.
Julho 1906~ Sódo Luiz Daniel, enc.omenda de uma fábrica da França, distintivos do dube
para vender aos associados.
Fundador Minemann: Casou-se em Rio Grande, com a professora Ade\ia Marques,
Regressou a Hamburgo em 1906. Faleceu em Portugal (Porto) em 18/02/1929.
Hino do Clube: Letra Walter Robinson; Música Madir Britto Neves
23/10/1968: Interventor federal Gen. Armando Cattani, por lei orgânica 1979 art. 62,
denomina "VETERANO S. C. RIO GRANDE", travessa da vila São Paulo e o considera de
utilidade pública.
1~/07/1977: Conselho Deliberativo, aprova 3 estrelas de ouro na bandeira.
1 - Clube mais antigo do Brasil
2 - Introdutor de Futebol do Rio Grande do Sul
3 - Vencedor da Taça Centenário da Independência, 1922 em POA
06/09 - 3xl S. C. RuV Barbosa
08/09 - 4xl Grêmio F.B.P.A
28/07/75: Extinta Confederação Brasileira de Desportos, sucedida pela atual CBF, envia
oficio Pré (SAD) 7281, informando que o clube foi anotado como clube de futebol MAIS
ANTIGO DO BRASIL, assinado pelo Preso Heleno de Barros Nunes e Preso Do S. C. Rio
Grande Jorge Numa.
19 de Julho - "Dla do Futebol Gaúcho"~Aprovado na Assembléia Legislativa do R. G. do
Sul art. 37 parágrafo 5°, decreto lei, sessão em 10/11/76, Preso A. Leg. João Carlos GastaI.
Inidativa da idéia: Adotpho Puggina.
1° Pavilhão SOCial no Estádio: 03/07/1910 - Vitória 3x2 S.C. Pelotas.
Pres. Clube,: Arthur C. Lawson
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Destruído por Incêndio: 03/09/1934
2 0 Pavilhão no Estádio: 19/07/1948 - Preso Clube Ernani R. Lages
19/07/1953:. Construído o monumento 11FUTEBOUSfA" pelo Preso João Luiz Valéria. Foi
destruído em 1979, na mudança do estádio para Av. Itália.
Sede Social do Centro da Cidade - foi inaugurada em 19/0711978, depois de vários locais
alugados. Rua Gen. Bacelar, 197 - Centro. Foi adquirido por CR$ 28.000,00 do Educandário
Coração de Maria. A CBD, pelo Preso Joao Havelange que ajudou com CR.$ 30.000,00. Foi
registrado o imóvel no cartório local, sob n.o 52920 em 27/06/1973.
Centro Esportivo - é uma área de 25 hectares que era propriedade do Dr. Rubens Oliveira
Martins (Pelotas) na entrada da -cidade por CR$ 3.000.000,00 (três milhões), conquistados
com empréstimos junto a caixa Econômica federal. O dube pagou o empréstimo com
venda do terreno (em lotes) do estádio da Av. Buarque de Macedo. Idéias desta transação
foi do Presidente Denis W. Lawson com aprovação do Conselho Deliberativo. Na Av. Itália,
terreno mede, de frente 696 metros para estrada que liga Rio Grande ao Cassino (praia).
Estádio Arthur Lawson - foi inaugurado em 31/08/1985 - 5x2 Grêmio Santanense dentro
do Complexo Esportivo na Av. Itália, 1815. Técnico foi o ex·atacante Nandinho. O árbitro da
FGF foi o nograndino Aimore Silva. Primeiro gol do estádio, jogador do GrêmiO Santanense
Joao Pedro, primeiro gol do S.C.R.G., Baltazar. Era presidente Nelton V.P. Feijo. Jogo váUdo
era terceira divisão do Rio Grande do Sul.
24/09/1992 - É criada a fundação Sócio Cultural Esportiva do Rio Grande - FUNSERG a
qual a partir desta data fica responsável por todo patrimônio da SCRG incluindo
principalmente os imóveis da Av. Itália e Gal. Bacelar e prédio da Sociedade Germânia, esta
última par razões históricas.

OUTRAS DATAS HISTÓRICAS
25/10/1908 - Em Pelotas, inauguração do pavilhão social do E.C. Pelotas no seu estádio
na Av. Bento Gonçalves: 3x2.
24/10/1909 - Primeira derrota que sofre o clube - Em Pelotas - Ox2 E.C. Pelotas.
05/07/1931 - Em Rio Grande; estádio das Oliveiras - Amistoso - S.C. Rio Grande 2x2
Botafogo FR (Rio), gols': Tatu e' Sanguinha.
28/06/1936· Em Rio Grande, amistoso - s.e. Rio Grande lxl Combinado Carioca· gol:
Sanguinha.
26/12/1940 - S.e. Rio Grande, recebe do S.C. São Paulo "metade" da Taça
Confraternização.
24/02/1963 - Na cidade de Pelotas, campo do E.C. Pelotas, S.C. Rio Grande decide com
E.C. São José (POA), quem vai para a divisão Especial da FGF em 63. s.e. R~o Grªndl; coma
vencedor da Divisão de Acesso e o E.C. São José como último colocado da Especial 62.
Venceu S.C. Rio Grande 3x2, gols de Galego, zagueiro com 2 gols e Nico.
Time Bissigo: Aile, Neco (Banguzinha), Izair e Pedrinho - Galego e Gilney - Cidinho, Nico,
Jesus e Garrincha.
Técnico durante todo cetame foi Rolando Avila. Neste jogo final ele não apareceu,
assumindo a função o prot. de ed. física Felipe Tarta Neto.
Números de toda campanha: 18 jogos· 11 vitórias· 3 empates - 4 derrotas· go's 44x33 •
artilheiro Nico, 15 gols.
22/02/1976 - Amistoso em Rio Grande, estádio das Oliveiras: OxO eR Flamengo (Rio).
Vice Campeão Estadual de Futebol da FGF - Em 1941, perdendo a final para se
Internacional (POA).
Quinze vezes campeão da cidade nos anos 1914 - 1919 - 1922 - 1926 - 1934 - 1936 
1941 - 1942 - 1944 - 1949 - 1951 - 1961 - 1962 - 1964 - 1965.
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DETALHES ESPORTIVOS

Junho de 2000

Além do Sport Club Rio Grande, a ddade do SUo Grande I RS, abriga mais dois clubes
de futebol proftsslonal. O Sport Oub S&o Paulo, fundado em 4 de outubro de 1908, por um
cidadão paulista, dai a Innuêntla do nome. É um dube com fortes raizes na col6nla lusitana,
que predomina na zona sul do Estado. Suas cores são o verde e o vermelho da bandeira de
Portugal.

Seu patrono é o Sr. Antonio Aldo Dapuzzo. O outra dube, é o FOOT-6ALl CLU6 RIO
GRANDENSE, fundado em 11 de julho de 1909, originário de uma dlssldênda nas hastes do
5port Club Rio Grande.

REFERÊNCIAS À CIDADE DO RIO GRANDE
No Inldo do século, e da Iplranga em 1931, marco pioneiro do refino de petróleo no

Brasil. Trata-se da ddade mais antiga do Estado do Rio Grande do Sul, primeira capital e
berço da dvlllzaçio rlo-grandense. DIstante 300 quilômetros de Porto Alegre para o SuJo
Está situada às margens do Oceano Atlântico, no desaguadouro da Laguna dos Patos. Possui
o maior porto do extremo sul do pais, e o balneáno do Cassino à 18 quilômetros da Cidade,
considerado em extensão, o maior do mundo, com 223 qullõmetros de praia utilizável.
Possui ainda a biblioteca Rlo-Grandense, a mais completa e antiga do Estado. O Museu
OCeanográlico, com as espécies mannhas mais raras do mundo. Foi ainda a ddade berço da
fundação da VARIG - Viação Aérea Rlo-Grandense, no inicio do século. Fazem parte de sua
arquitetura urbana, vários prédios hlstóncos, como a catedral de São Pedro e a Alfândega.

A História

Consta que o lntrodutor do futebol no Brasil, foi Chartes MiMer, paulista educado na Inglaterra. que
reunindo alguns amigos, quase todos ingleses. funcionários da Cia de Gás. deu início a prátIca de
futebol no Brasil.

.'
O primeiro time de futebol fundado em nosso país de que se tem noticia, foi Mackenzte, fundado por
Mlller. por volta de 1895 e que teve vida efêmera. Charles Mlller. morreu em 1953. com Idade de 78
anos. Um outro clube brasileiro. o Ponte Preta, de Campinas, 510 Paulo, até há algum tempo atrás,
talvez por Ignorar a data de fundaçllo do S.C. Rio Grande, declarava-se o time mais velho do Brasil,
entretanto, ao serem comparadas as datas de fundação dos dois clubes, tomou-se evidente que o S.C.
Rio Grande. é realmente, o v0v6 do nosso futebol. Este foi fundado em 19 de Julho de 1900 e o Ponte
Preta. 11 de Agosto do mesmo ano. saBentando-se que o clube paulista, teve no remo o seu primeiro
esporte, vindo a praticar o futebol somente a alguns anos após. Deve aqui ser lembrado. que antes da
fundação, a 19 de julho, a agremIaçAo esportiva Río-Grandlna, era conhecida como FUSSBAL Embora
desde 1897 os seus fundadores praticassem o "jogo da bola- em um terreno baldio. hoje pertencente à
Viação Férrea. situado defronte ao cemitério católico. na cidade do Rio Grande. conforme contava um
dos fundadores, o Sr. Oscar Schlmldt. Os primeiros acertos para fundação do S.C Rio Grande. tiveram
lugar no escntório da hoje exlInta firma Thonson&Cla., da mesma Cidade, por iniciativa dos funcionános
daquela firma. 81'S•• Rlchard VOelllCk8rs e Johannes Mlnnemannm, os quais foram auxiliados na redação
do primerlo estatuto e regulamentos do jogo, em vernáculo. por Mose Bomhorst. o único que conheCia
os três idiomas, dominantes na nossa associação (português, alemlo e inglês), além do Sr. Walter
Gerdau, que também era funcionário da firma. Um detalhe digno de destaque é o de que as primeiras
atas do clube, eram escritas, ora em alemlo, ora em Inglês, ora em português, dependendo da
nacionalidade do secretário em exerclclo. Foram seus fundadores os SIS., Alfredo KJadt. Amadeu
Shlmldt. Atthur Cecil Lawson. BoJc Shlmldt, carlos Bomhont, Gustavo Poock Jr., Hennque Buhle.
J.M1nnemann, Manoel de Castro, Mose Bomhont. Oscar Shlmldt, e R. Kladt. Obviamente. no inicio nlio
havia adv8fSáltos, por Isso, os sbclos fonnaram duas equipes: A e B, ou seja, brancos e cores. No
primeiro tempo, a falta de adversários era sempre um problema. Certa feita. foi organizado um torneio no
qual tomaram parte dois quadros: um constituldo de sócios brasileiros natos e outro de sócios vindos do
estrangeiro. Venceram os brasileiros e receberam bonitas medalhas de prata, confecaonadas na
Europa. Relemblando os velhos tempos, contava o fundador Oscar Shimidt, que tendo sido o futebol
IntrodUZido por elementos da elite na época, prestigiava as partidas, comparecendo'e '8plaudlndo com
entusiasmo os lances dos craques. DIsse-nos ainda, ter sido em uma daquelas tardes-esportivas, que
conheceu a sua esposa. O S.C. Rio GraJlde, com suas equipes: branco e cores, excUlsionaram por
diversas cidades do Rio grande do Sul, divulgando a nova prática do esportiva. Em 7 de setembro de
19Q3. chegou a Porto Alegre, tendo viajado pelo vapor Humaltá, para um campo improvisado. no atual
Parque Farroupilha, fazer uma demonstração aos Porto-Alegrenses que assim peja .primeira vez, viram
na prática do esporte que virfa a se tomar nacional. É interessante lembrar que as partidas. naquele
tempo duravam duas horas e nAo havia o "goal average- e o escanteio contava pontos. As bolas e as
medalhas eram trazidas da Europa por estudantes brasileiros que lá cursavam universidades. Seria
cansativo enumerar todos os feitos gloriosos do Veterano Sport Club Rio Grande em seus 96 anos de
existência, nos quais devemos sallenlar, ao nosso enlendar. como feito mais brilhanle. o campeonato
estadual, obtido no ano de 1936.



REQUERIMENTO

REQUERIMENTO N!!

Dos Senhores Deputados José Machado e
Professor Luizinho, nos seguintes termos:

Requer a convocação de Sessão
Solene da Câmara dos Deputados para o
dia 24 de agosto de 2000, às 10:00 horas.

Justificação

Em 4 de agosto de 1900 era lançada a primeira
edição do Jornal de Piracicaba, um periódico que re
gistrou a história da cidade, de São Paulo e do Brasil
neste longo período. No momento em que o município
iniciava um vigoroso processo de mudanças que iria
transformá-lo na forma e no conteúdo, nascia uma ins
tituição que transcenderia o simples papel de testemu
nha. Muito além de assistente passivo, o JP foi agente
ativo na construção da Piracicaba moderna.

Influenciado desde seu nascimento pelo ideário
liberal emergente da Primeira República, o JP tem
sua gênese marcada pelas tintas da política, muito

Requer a convocação de sessão so
lene da Câmara dos Deputados para o
dia 08 de agosto de 2000, às 10:00h.

Senhor Presidente,

Representando um décimo da composição da
Câmara dos Deputados, requeremos a V. Exª, com
base no Art. 68 do Regimento Interno e ouvido o Ple
nário, a convocação de sessão solene desta Casa
para õ-dia 8 de agosto do corrente ano, às 10:00, a fim
de homenagear o centenário de existência do Jornal
Piracicaba, conforme justificativa anexa.
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Dos Senhores Deputados Flávio Arns e Ju- embora, desde sempre, procurasse afirmar seu perfil
tahy Júnior, nos seguintes termos: independente, de modo a não tomar partido na dispu

ta entre as facções locais.

Da Primeira República, passando pela Revolu
ção de 30, pelo Estado Novo, pelo Movimento Consti
tucionalista de 32, pela Revolução de 30, pela prima
vera democrática de 45 a 64, pelo período das trevas
do regime militar, pela democratização, pela Nova Re
pública até os dias atuais, o JP tem sido um cataloga
dor de nossa história. Mas não só dos grandes fatos,
dos acontecimentos de envergadura nacional. Nas
páginas do JP está registrada boa parte da história de
Piracicaba, valorizadas as tradições de um município
culturalmente forte e cioso de suas virtudes, do qual
tive a honra de ser prefeito de 1989 a 1992.

Se é verdade que a imprensa desempenhou um
papel extraordinário como registro histórico, no leito
do debate político este papel evidenciou-se ainda
mais. Já na virada do último século, as diferentes con
cepções urbanísticas, os mais variados interesses
econômicos e as múltiplas tendências políticas en
contraram nos jornais um de seus principais instru
mentos de debate e persuasão.

No caso particular do Jornal Piracicaba, esta

verve política sempre cintilou. Tanto pela influência de
seus fundadores, quanto pelo fato de Piracicaba ter

dado uma enorme contribuição à política nacional,

fornecendo um vasto elenco de líderes. Nunca é de

mais lembrar que Prudente de Moraes, o primeiro

presidente civil da República, tenha se projetado a
partir de sua liderança política local.

Pois foi nesse cenário pai ítico por excelência

que o JP veio para ficar. É, hoje, uma instituição mo

dernizada, que goza de prestígio e respeito, que infor
ma e forma opinião. Perto da marca de 35.000 edi

ções diárias, tido por milhares de pessoas de diferen

tes idades, este século de existência do Jornal Pira

cicaba também é o registro vivo de uma cidade que

sempre se notabilizou pela efervescência política e

pelo pioneirismo cultural. E esta rica história de Piraci

caba teve destacada participação do JP, um jornal
ativo, de opinião, ator permanente nas principais defi

nições dos rumos da cidade.

A partir da década de 30 deste século, o JP pas
sou ao comando da família Losso, com quem perma

nece até os dias atuais. É hoje uma empresa jornalís-

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência a convocação
de Sessão Solene desta Casa para o dia 24 de agosto
de 2000, (Quinta-feira) às 10:00 horas, a fim de co
memorar a Semana Nacional do Excepcional.

Sala de Sessões, 17.de agosto de 1999. - Deputado
Flávio Ams, PSDB/PR - Deputado Jutahy Júnior, Vi
ce-Líder do PSOB.

Defiro. Publique-se.
Em 21-6-00. - Michel Temer, Presi

dente.



Do Senhor Deputado Nelson Marchezan,
nos seguintes termos:

Defiro..Publique-se.
Em 21-6-00. - Michel Temer, Presi

dente.
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tica verdadeiramente moderna tem um sofisticado ' Do Senhor Depa:,fado Lincolft Portela e outros,
, '. ,

parque gráfico, é totalmente digitalizado - referência nos seguintes termos: .

para Piracicaba e tantas,outras cidades da região. REQUERIMENTO .

Os tempos mudam e as instituições também. Requ'er a convocação d~ sessã,o so-
O Jornal de Piracicaba continua sendo um marco Iene da Câmara dos Deputados para o
informativo indispensável e além disso, também dia 8 de agosto de 2000, às 10 horas.
tem investido pesadamente como um órgão pres- S h P d
tador de serviços - perfil este louvável no sentido ,en ar resi ente, ,
de contribuir para a ampliação dos direitos dos cida- Representando um décimo da ,composição da
dãos. ,Câmarados Deputados, requeremos a Vossa Exce-

O sucesso do Jornal de Piracicaba nesses 100 lência, com base no art. 68 do Regimento Interno e
ouvido o Plenário,' a coilVocação de sessão solene

anos está relacionado a vários aspectos: à perseve- desta Casa para o dia 8 de agosto de 2000 (às 10:00
rança de seus dirigentes, à credibilidade conquistadà

horas), a fim de homenagearmos os 22 anos de fun-
junto aos eleitores, ao caráter pluralista de sua linha dação da Igreja Universal do Reino de'Deus: .
editorial, aos serviços prestados à comunidade, ao
papel atento de fiscalizador do Poder Público, ao Sala ~,as Sessões, 11 de maio de 2000.,- D~putado
compromisso com a informação.' InOcênciO Oliveira', Líder do PFUPE - Deputado Lin-

Por tudo isso, esta homenagem ao Jornal de coln Portela, Líder do PSUMG. - Deputado Bispo
Ro'drigues, PlIRJ. - Deputado Bispo Wanderval,

Piracicaba é não só oportuna como justa. . PUSP.
Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. 

Deputado José Machado - Deputado Professor
Luizinho, Vice-Líder do PT.

Defiro. Publique-se.
Em 21-6-00. - Michel Temer, Presi-

dente. .

Do Senhor Deputado José Pimentel, nos
seguintes termos:

REQUERIMENTO

Requer a convocação de. sessão
solene da Câmara dos Deputados para o
dia 10 de agosto, às 10 horas.

Senhor Presidente,

Representando um décirt:l0 da composição da
Câmara dos Deputados, requeremos ~ V. Ex!, .co~
base no art. 68 do Regimento Interno, e ouvido oPle
nário, a convocação de sessão solene desta Casa
para o dia 10 de agosto de 2000, às 1~ horas, a fim de
comemorarmos a passagem dos ~etenta e' dois anos
de criação da Polrcia Rodoviária Federal.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2000. -, DeputadO
José Pimentel, VICe-Líder do PT.

Defiro. Publique-se.
Em 21-6-00. - Michel Temer, Presi-

dente. '

REQUERIMENTO

Solicita a' retirada do Projeto de Lei
n2 2.663, de 1996.

Senho,r presideJite,

Requeiro á Vossa ·Excelência, 'nos termos do
art. 104, caput, do Regi'me'nto Interno, a retirada do

, ' I •

Projeto de L~i nQ'2.663} de ~.996, que "Concede .~~H-
mulos à constit~ição de novas e~tidades fechadas de
previdênci~ p.rivada". .

. . sala das Sessões;13de jun~o de 2000....:. Deputado
Nelson Marchezan.

Defiro. Publique-se.
Em 21-6-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Senhor Deputado Wilson Braga e outros,
nos seguintes termos:

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos D,eputados,

Nos termos do Regimento Interno da Câmara
dos Deputa~os, requeremos a Vossa Excelência que
seja prorrogada a sessão do dia 7 de agosto do an,o



Justificação. ,

O Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, cria-
do pel~ Lei n!! 7.998/90, destinado ao custeio do se·
guro desemprego, ao pagamento do abono salarial,
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em curso em homenagem às' comemorações do Bi- financiamento de programa de desenvolvimento eco-
centenário do Padre Ignácio de Sousa Rolim, cogno- nômico e qualificação profissional, é alvo de várias
minado "O Anchieta do Nordeste" que será comemo- denúncias sobre desvios de recursos e distorções
rado na Paraíba no dia 22 de agosto do corrente ano. nos critérios de distribuição dos mesmos por unidade

Nestes termos, pedimos deferimento. da Federação.
Sàla das Sessões, 23 de maio de 2000.- Deputado Hoje o FAT possui um patrimônio de

Wilson Braga, PFUPB - Deputado Efraim Morais, R$47.000.000,00 (quarenta e sete bilhões de reais)
PFUPB - Deputado Marcondes Gadelha, PFUPB _ depositado no Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico, Banco do Brasil, Caixa Econômica Fe-
Deputado Ricardo Rique, PSDB/PB - Deputado deral e Banco do Nordeste.
Inaldo Leitão, PSDB/PB - Deputado Armando
Abílio, PMDB/PB - Deputado Adalto Pereira, É fundamental investigar todas as aplicações
PFUPB - Deputado Carlos Dunga, PMDB/PB _ De- dos recursos do FAT para se esclarecer os resulta-

dos obtidos pelo BNDS, BB, CEF e BNB, especial-
putado Domiciano Cabral, PMDB/PB - Deputado mente'no que diz respeito às taxas de juros cobra-
Damião Feliciano, PMDB/PB - Deputado Alvaro das e a remuneração paga ao fundo.
Neto, PFUPB -' Deputado Avenzoar Arruda, Como se não bastasse as aplicações duvidosas

PT/PB. dos recursos do FAT nos processos de privatização,
Do senhor Deputado Avenzoar Arruda e outros, as parcerias com entidades sindicais, fundações e

"nos segointes termos: ONG, se transformaram em um escândalo nacional.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 89, DE 2000 Cursos fantasmas, alunos fantasmas, instruto-
(Do ~r. Avenzoar Arruda e outros) res sem qualificação, tudo isto está ocorrendo no Pla-

Institui Comissão Parlamentar de no de Qualificação Profissional- PLANFOR.
Inquérito destinada a investigar desvios Uma auditoria solicitada por nós ao Tribunal de
e irregularidades nas aplicações dos re- Contas da União - TCU, conclui pela existência de di-
cursos do FAT - Fundo de Amparo ao versas irregularidades no Planfor, destacando as par-
Trabalhador. cerias com a Força Sindical e a Fiesp.

A Câmara do Deputados resolve: O dinheiro do FAT também está sendo utilizado
Art. Iº Fica instituída Comissão Parlamentar de para o pagamento de diárias aos membros do Conse-

Inquérito destinada a investigar irregularidades na lho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador
aplic~ção dos recursos do FAT - Fundo de Amparo ao _ CODEFAT, que não são servidores públicos.
Trabalhador - nos últimos lO (dez) anos.

Além disso, o jornal Correio Braziliense de 21
Art. 2º A Comissão será constituída por 23 (vinte e de março de 2000, publicou extensa matéria mostran-

três) membros e igual número de suplentes, com prazo do desvios de recursos do FAT no Distrito Federal e
de 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis até a metade posso assegurar que, pelo levantamento que temos
para conclusão dos seus trabalhos.

feito, as irregularidades denunciadas pelo Correio
Art. 3º Os recursos administrativos e assessora- Braziliense acontecem em quase todo o País (segue

mento necessário ao funcionamento da comissão se- em anexo cópia da reportagem).
rão providos pelo departamento de comissões e pela

Em razão de tudo o que foi exposto anteriormente,
consultoria legislativa, respectivàmente.

solici.to o apoio de todos os membros desta Casa para
Art. 4º As despesas decorrentes do funciona- que os fatos sejam apurados eos responsáveis punidos.

mento da comissão de que tra!aíesta resolução corre-
rão à conta de recursos do orçamento da Câmara dos Sala de Sessões, 23 de março de 2000.- Deputado
Deputados. Federal Avenzoar Arruda, PT/PB.

Nos termos do art. 35, caput e § 28 do
RICO, devolva-se a proposição ao autor.
Oficie-se e, após, publique-se.

Em 21-6-00. - Michel Temer, Presi
dente.
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PTB
PT

PMOB
PSDB
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PPS
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PSB
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PSB
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PDT
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PSB
PT
PTB
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PPS
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PSB
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PT
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PT
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PedaB
PSDB
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PT
PT
PT
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PMDB
PT
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POT
PT
PT
PMOS
PSL
PSB
PTB

~B

PT
PSOB
PT
POT
PFL
PTB
PMOB
PSOB
PMOB
PMOB
PSL
PT
POT
PTB
PT
PT
PSB
PT
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PT
PL
PT
PT
PT
PFL
POT
PT
PTB
PT
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PT
PDT
PSDB
PMDB
PMDB
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P1B
PT
PSL
PSB
PT
PMOB
PFL
PT
PT
PSOB
PT
PPS
PSB
PT
PL
POT
PT
PMOB
PPS

PST
PTB
PT
PSOB
PMOB
PHS
PPS
PPS
PSOB
POT

PSOB
PSOB
PSB'
PT
PMOB
PSDB
PT
PT
PCdoS

PT
PSOB
POT
PMOB
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WALDIR PIRES
WALDOMIRO FIORAVANTE
WALFRIDO MARES GUIA
WAlTER PINHEIRO
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WELLINGTON DIAS
ZAIRE REZENDE
ZULAII: COBRA

PT
PT
PTB
PT
POT
PT
PMDB
PSOB

Do Sr. Deputado Affonso Camargo, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma do § 49 do art. 102 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
na 89/00 que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari
dades nas aplicações dos recursos de- Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço. - Deputado Affonso Ca
margo

Defiro. Publique-se.
Em 30-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Moreira Ferreira, nos se
guintes termos:

Brasília, 30 de maio de 2000

Senhor Presidente,

Requeiro, na forma do § 49 do art. 102 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assioatura aposta aO'Projeto de Resolução
n2 89, de 2000, que "institui Comissão Parlamentar de

• I

Inquérito destinada a investigar desvios e, irregulari-
dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
protestos de consideração e apreço. - Deputado Fe
deral Moreira Ferreira, PFUSP.

Defiro. Publique-se.
Em 30-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Badu Picanço, nos seguintes
termos:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma do § 49 do art. 102 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
n2 89/00 que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari
dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço. - Deputado Badu Picanço

Defiro. Publique-se.
Em 31-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Betinho Rosado, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma do § 49 do art. 102 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
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de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
nQ 89/00 que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari
dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço. - Deputado Betinho Rosado

Defiro. Publique-se.
Em 31-5-00. Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Coriolano Sales, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma do § 4º do art. 102·do ~egi

menta Interno da Câmara dos Deputados, a retIrada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
nº 89/00 que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari
dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço. - Deputado Coriolano Sales,
PMDB/BA.

Defiro. Publique-se.
Em 31-5-00. Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado De Velasco, nos seguintes
termos:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, na forma do § 4º do art. 102 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
nº 89/00 que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari
dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço. - Deputado De Velasco

Defiro. Publique-se.
Em 31-5-00. Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Domiciano Cabral, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma do § 4º do art. 102 do ~egi

menta Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução

nº 89/00 que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari
dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço. - Deputado' Domiciano
Cabral, PMDB/PB.

Defiro. Publique-se.
Em 31-5-00. Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Eduardo Paes, nos seguintes
termos:

REQUERIMENTO

'Senhor Presidente,
Requeiro, na forma do § 4º do art. 102 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minlía assinatura aposta ao Projeto de Resolução
nº 89/00 que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari
dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço.

Deputado Eduardo Paes

Defiro. Publique-se.
Em 31-5-00. Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Expedito Júnior, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma do § 4º do art. 102 do ~egi

menta Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
nº89/00 que "institui Comissão P~rlam~ntar de.Inqué
rito destinada a investigar deSVIOS e Irregularidades
nas aplicações dos recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço. - Deputado Expedito Júnior

Defiro. Publique-se.
Em 31-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Da Sf'! Deputada Fátima Pelaes, nos seguintes
termos:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, na forma do § 4º do art. 102 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada



Senhor Presidente,
Requeiro, na forma do § 4º do art. 102 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução'
nº 89/00 que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari
dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".-

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço. - Deputado José Carlos
Martinez

Do Sr. Deputado lédio Rosa, nos seguintes
termos:
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de'minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução Do Sr. Deputado José Carlos Matinez, nos
.1l~·89lQ..Qque"institui Comissão Parlamentar de Inqué- seguintes termos: .

ritó destinada a investigar desvios e irregularidades REQUERIMENTO
nas aplicações dos recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT)".

~a oportunidade, renovo a Vossa Excelência

manifestações de apreço. - Deputada Fátima Pelaes

Defiro. Publique-se.
Em 31-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, na forma do § 4º do art. 102 do Regi

mento Int~rno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
nº 89/00 que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari

dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a Vossa ::::xcelência

manifestações de apreço. - Deputado lédio Rosa

Defiro. Publique-se.
Em 31-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Inaldo Leitão, nos seguintes
termos:

REQUERIMENTO

Defiro. Publique-se.
Em 31-5,-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Luiz Antônio Fleury, nos
seguintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Senhor Luiz Antônio Fleury Filho)

Solicita retirada de assinatura aposta
ao Projeto de Resolução nl! 89/00.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do § 4º, art. 102,

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a
retirada de minha assinatura aposta ao Projeto de Re
solução nº 89/00 que "institui Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a investigar desvios e irregula
ridades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a V. Exª minhas mani
festações de apreço. - Luiz Antônio Fleury Filho,
Presidente.

, Senhor Presidente,

, Requeiro, na forma do § 4º do art. 102 do Regi
mento·lnterno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
nº89/00 que "institui Comissão Parlamentar de Inqué
rito destinada a investigar desvios e irregularidades
nas aplicações dos recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência

manifestações de apreço. - Deputado Inaldo Leitão

Defiro. Publique-se.
Em 31-5-2000. - Mic"'el Temer, Presi

dente.

Defiro. Publique-se.
Em 31-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.
Do Sr. Deputado Laíre Rosado, nos seguintes

termos:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, na'forma do § 4º do art. 102 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada'
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
nº89/00 que "institui Comissão Pariamentar de Inqué
rito destinada a investigar desvios e irregularidades
nas aplicações dos recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT)".



REQUERIMENTO

Defiro. Publique-se.
Em 31-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Paulo Octávio, nos seguintes
termos:

Senhor Presidente,

Requeiro, na forma do § 4l1. do art. 102 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
nA 89/00 que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari
dades nas aplicações ~os recursos,do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço. - Deputado Paulo Octávio

Defiro. Publique-se.
Em 31-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Sérgio Carvalho, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, na forma do § 4° do art. 102 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
nA 89/00 que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari
dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço. - Deputado Federal Sérgio
Carvalh~

REQUERIMENTO
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Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência da de minha assinatura aposta ao Projeto de Reso-
manifestações de apreço.- Deputado Laíre Rosado lução nll. 89/00 que "institui Comissão Parlamentar

Defiro. Publique-se. de Inquérito destinada a investigar desvios e irregu-
Em 31-5-2000. - Michel Temer, Presi- laridades nas aplicações dos recursos do Fundo de

dente. Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Do Sr. Deputado Marcos Cintra, nos seguintes Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
termos: manifestações de apreço. - Deputado Oswaldo Reis

REQUERIMENTO Defiro. Publique-se.
Em 31-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Senhor Presidente,

Requeiro, na forma do § 4Ado art. 102 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, a retira-

Senhor Presidente,

Requeiro, na forma do § 411 do art. 102 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
nll. 89/00 que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari
dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço. - Deputado Marcos Cintra

Defiro. Publique-se.
Em 31-5-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Oliveira Filho, nos seguintes
termos:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, na forma do § 411 do art. 102 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
nll. 89/00 que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari
dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço. - Deputado Oliveira Filho,
PSDB/PR, GAB. 635.

Defiro. Publique-se.
Em 31-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Oswaldo Reis, nos seguintes
termos:
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Do Sr. Deputado Sérgio Guerra, nos seguintes
tennos:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma do § 411 do arl 102 do Regimento

Interno da Cêmara dos Deputados, a retirada de minha as
sinatura aposta ao Projeto ele Resoluçao nlI89/00 que "insti
tui ComissAo Parlamentar de Inquérito destinada a investi
gar desvios e irregularidades nas aplicações dos recursos
do Fundo ele Amparo ao Trabalhador (FAT)".

. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço. - Deputado Sérgio Guerra

Defiro. Publique-se.
Em 31-5-2000. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Themfstocles Sampaio,
nos seguintes termos:

. REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma do § 4A do art. 102 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de
minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução n' 89/00
que "institui Comissão Par1amentarele inquérito destinada a
investigar desvios e irregularidades nas aplicações dos re
cursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)".
. . Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço. - Deputado Themistocles
Sampaio

Defiro. Publique-se.
Em 31-5-00. - Michel Temer. Presidente.

Do Sr. Deputado Walfrido Mares Guia, nos
seguintes termos:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma do § 4A do art. 102 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
nA 69/00 que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari
dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço. - Deputado Walfrido Mares
Guia

Defiro. Publique-se.
Em 31-5-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Josué Bengtson, nos se
gull1tes termos:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente.
Requeiro, na forma do § 4A do art. 102 do Regi

mento Interno da Cêmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
nll 89/00 que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari
dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço. - Deputado Josué Beng
tson

Defiro. Publique-se.
Em 31-5-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Antônio Jorge, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma do § 4A do art. 102 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
nll 89/00 que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari
dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço. - Deputado Antônio Jorge

Defiro. Publique-se.
Em 1lL6-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Ayrton Xerez, nos seguintes
termos:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma do § 4A do art. 102 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
nA 89/00 que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a Investigar desvios e irregulari
dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço. - Deputado Ayrton Xerez,
PPS/RJ.

Defiro. Publique-se.
Em 12-6-00. - Michel-Tem., Presi.. -

dente.
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Do Sr. Deputado Carlos Dunga, nos seguintes Defiro. Publique-se.
tennos: Em 1IL6-00. - Michel Temer, Presi~

dente.

Se'nhor Presidente,
Requeiro, na forma do § 4ll do art. 102 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
nll. 89/00 que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investig,ªf- desvios e irregulari
dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço. - Deputado Carlos Dunga

Defiro. Publique-se.
Em 1ll..6-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Hélio Costa, nos seguintes
termos:

Senhor Presidente,
Considerando que o presente projeto de resolu

ção não atende ao objetivo original de investigar pro
fundamente a "caixa preta" do BNDES na gestão dos
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT,
requeiro, na ,forma do § 4ll do art. 102 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de mi
nha assinatura aposta ao Projeto de Resolução nll
89/00 que "institui Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar desvios e irregularidades nas
aplicações dos recursos do Fundo de Amparo ao Tra
balhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço e consideração. - Deputado
Federal Hélio Costa, Vice-Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 1ll..6-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado João Magalhães, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma do § 4ll do art. 102 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao J:'rojeto de Resolução
nll 89/00 que "institui Comis~ão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar' desvios e irregulari
dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço. - Deputado Federal João
Magalhães, PMDB/MG.

Do Sr. Deputado Júlio Delgado, nos seguintes
termos: '

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, no forma do § 4ll do art. 102 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
nll 89/00 que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari
dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a Vossa E>ecelência
manifestações de apreço. - Deputado Júlio Delgado.

Defiro. Publique-se.
Em 12-6-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Juqu,inha, nos seguintes
termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Juquinha)

Requer retirada de assinatura aposta
ao Projeto de Resolução nl!. 89/00.

Senhor Presidente, .
Requeiro, na forma do § 4Jl do art. 102 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
nll. 89/00 que "institui Comissão Parlamentar, de
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari
dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo ,a Vossa Excelência
manifestações de apreço.

Sala das Sessões, 1Qdejunho de 2000. - Deputado
Juquinha.

Defiro. Publique-se.
Em 1º-6-00. '- Michel Temer. Presi

dente.

Do Sr. Deputado Pedro Canedo, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Pedro Canedo)

Requer retirada. de assinatura aposta
aO.Projeto de Resolução nº 89/00,
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Senhor Presidente,
Requeiro, na forma do § 4D. do art. 102 do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, a reti
rada de minha assinatura aposta ao Projeto de
Resolução nD. 89/00 que "institui Comissão Parla
mentar de Inquérito destinada a investigar desvi
os e irregularidades nas aplicações dos recursos
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
---maAifestações de apreço.

Sala das sessões, 111 de junho de 2000. - Depu1ado
Pedro Canedo.

Defiro. Publique-se.
Em 1.ll.6-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Renildo Leal, nos seguintes
termos:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma do § 4.Q do art. 102 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
n.Q89/00 que "institui Comissão Parlamentar de Inqué
rito destinada a investigar desvios e irregularidades
nas aplicações dos recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço. - Deputado Renildo Leal

Defiro. Publique-se.
Em 1º-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Senhor Deputado Clóvis Volpi, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma de § 4.Q do art. 102 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
n.Q89/00 que "institui Comissão Parlamentar de Inqué
rito destinada a' investigar desvios e irregularidades
nas aplicações dos recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade reitero protestos de estima e '
consideração. - Clóvis Volpi, Deputado Federal,
PSDB/SP.

Defiro. Publique-se.
Em 6-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Senhor Deputado Gessivaldo Isaías, nos
seguintes termos:

Brasília, 6 de maio de 2000

ExmD. Sr. Presidente,
Solicito de V. Ex8

, que mande retirar meu equi
vocado apoiamento, ao Projeto de resolução nD.
89/2000, de autoria do Exmll. Sr. Deputado Avenzoar
Arruda, que se destina a investigar a aplicação de re
cursos originários do FAT.

Tal pedido de retifJcação- deve-se- a silogismo
posterior a perfunctória assinatura, sem a devida e
percuciente interpretação da finalidade com que tal
pedido de assinaturas me foi apresentado.

Aproveito para renovar a intenção, e pôr nosso
gabinete totalmente à disposição de V. ExB, apresen
tando então, meus votos de respeito e consideração.

Gessivaldo Isaías,' Deputado Federal,
PMDB/PI.

Defiro. Publique-se.
Em 6-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado José Chaves, nos seguintes
termos:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma do § 411. do art. 102 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resoluçêo
nll.89/00 que "institui Comissão Parlamentar de Inqué
rito destinada a investigar desvios e irregularidades
nas aplicações dos recursos do Fundo de Amparo ao'
Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço.

Brasflia, 7 de junho de 2000. - José Chaves,
Deputado Federal.

Defiro. Publique-se
Em 7-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.
Do Sr. Deputado Iris Simões, nos seguintes

termos:

REQUERIMENTO

Brasflia, 7 de Junho de 2000

Sr. Presidente,
Requeiro, na forma. do § 411. do art. 102 do R~i~

mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resoluçao
n.Q 89/00 que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari-
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dades nas aplicações dos ,recursos do' Fundo de Na oportunidade, renovo a V. Exa. manifesta-
Ampàro ao Trabalhador (FAT)". ções de apreço. - Chiquinho Feitosa.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência Defiro. Publique-se.
manifestações de apreço. - Iris Sin:tões, Deputado Em 8/6/200. - Michel Temer, Presí-
Federal dente.

,Defiro. Publique-se.
Em '8-a-2000. - Mi~hel Temer, Presl·

dente.

1;)0 Sr. Deputado Nelson Trad, noS seguin
tes tel111os:

R,EQUERIMENTO

Senhor Presidente,
, Reque!ro; ria forma do,§ 411 do art 102 do Regimento

Int,emp da Câmara,dos Deputados, a retirada de minha as
sinatura aposta ao Projéto de R~lução nlI89/00, que "ins
titui Comissêo Parlamenlarde Inquérito destinada a,investi
gar desvios e irregularidades nas aplicações dos recursos
do Func~o de ,Amparo ao Traba1nador (FAn".
. Na <?p,0rtu,nidade. renovo a V. Exa. manifesta0;

çOes de apreço. ....: Nelson Trad, 211 Secretário.

Defiro.,Publique-se:'
Em 8161200. - Michel Temer, Presidente.. , '

Do Sr. Deputado Osvaido Sobrinho, nos se-
guintes te";;'os: '

REQUERIMENTO

Senhor Presidente;
Requeiro, na forma do § 4li do 'art. 102 do Regi

mento Interno' da Ca'mara dos 'Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
nll 89/00, ,que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito d,e~tinaçrà a investigar desvios e irregulari
dàdes nas aplicaçÕes dós recursos do l=unçlo de
Amparo ao' Trabalhador.' (FAT)".'

Na oportunidade, renovo a V. Exa. man!festa
çOes de apreço. - Osvaldo Sobrinho.

Defiro.,Publique-se.
'Em 8(6~OO. - Mich~1 Temer, Presidente.

Do SI': Deputado'Chiquinho Feitosa, nas se
guintes termos:

REQUERIMENTO.

Senhor Presidente,
Requeiro. na forma do § 411 do art. 102 do Regi~

mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
nA 89/00, que "institui Comissão Parlamentar de
I.n'quélito destinada a investigar desvios e irregulari
dades nas ap'licaçOes dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Do Sr. Deputado André Benassi, nos se
guintes termos:

Ao Excelentissimo Senhor Presidente da Câ
mara dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais. a retirada da
minha assinatura de apoiamento ao Projeto de Reso
fUÇa0 n1l89/00, que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari
dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Sala das Sessões, 13 de maio de 2000. - André
Benassi.

Defiro. Publique-se.
Em 13/6/200. - Michel Temer, Presi

dente. '

Do Sr. Deputado Coronel Garcia, nos se
guintes termos:'

Exmo. Sr. Presidente da Ctlmara dos Deputados,
Requeiro, nos teímos regimentais, a retirada da

minha assinatura de apoiamento ao Projeto de Reso
luçao nIl.89/00, que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari
dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Ampáro ao Trabalhador (FAT)".

Sala das Sessões, 13 de maio de 2000. - Coronel
GarCia.

Defiro. Publique-se.
Em 13/6/200. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado José Militão, nos seguin
testermos:

Exmo. Sr. presidente da Câmara dos Deputados,
Requeiro, nos termos regimentais, a retirada da

minha assinatura de apoiamento ao Projeto de Reso
luçêo n1l89/00, que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari
dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Sala. das Sessões, 13 de maio de 2000. '
José Militão.

Defiro. Publique-se.
Em 13/6/200. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Saulo Pedrosa, nos se
guintes termos:



RTV NR 55, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM NR 824/00

Brasflia, 26 de maio de 2000

Excel~ntfssimo Senhor Presidente da República,

Defiro. Publique-se.
Em 13/6/200. - Michel Temer, Presi

dente.

Submete à consideração do Congresso
Nacional permissão, para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclu
sivamente educativos, conforme Portaria
nll. 172, de 16 de maio de 2000 - Funda
ção Educacional São Pedro, na cidade de
Araguaína, Estado de Tocantins.

(As Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informáti.::a; 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 § 3A do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhada de Exposições de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, permissões para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clu~ividade, serviços de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educati
vos, conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria nA 172, de 16 de maio de 2000 
Fundação Educacional São Pedro, na cidade de Ara
guarna - TO;

2 - Portaria nA 173, de 16 de maio de 2000 
Fundação Educativa Santa Clara, na cidade de Ca
nindé- CE; e

3 - Portaria n1l 174, de 16 de maio de 2000 
Fundação Nacional da Cultura Negra e Miscigena
ções Brasileiras, na cidade de Capanema - PA.

Brasflia, 15 de junho de 2000, Marcos Marciel.
EM NA 151/MC
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, Encaminho a Vossa Excelência o Processo
Requeiro, nos termos regimentais, a retirada da Administrativo nll. 53000.006117/99, de interesse da

minha assinatura de apoiamento ao Projeto de Reso- Fundação Educacional São Pedro, objeto de permis-
lução nll.89/00, que "institui Comissão Parlamentar de são para executar serviço de radiodifusão sonora
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari- em freqüência modulada, com fins exclusivamen-
dades nas aplicações dos recursos do Fundo de te educativos, na cidade de Araguafna, Estado de
Amparo ao Trabalhador (FAT)". Tocantins.

Sala das Sessões, 13 de maio de 2000. _ Saulo 2. De acordo com o art. 13, § 111., do Regulamen-
Pedrosa. to dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo De

creto nIl.52.795, de 31 de outubro de 1963, com a re
dação que lhe foi dada pelo Decreto nll. 2.1 08, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a ou
torga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
de~idamente instrufdo, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualifi
cações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da in
clusa Portaria.

4. Esclareço que, nos termos do § 311. do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente pro
duzirá ~feitos legais após deliberação do Congres
so Nacional, para onde solicito seja encaminhado o
referido ato, acompanhado do processo que lhe
deu origem.

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA NlI. 172, DE 16 DE MAIO 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 1l1., do Regulamento dos Serviços de Radio
difusão, aprovado pelo Decreto nll. 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto nll 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e ten
do em vista o que consta do Processo Administrativc
nll. 53000.006117/99, resolve:

Art. 111 Outorgar permissão à Fundação Educa..
cional São Pedro para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de Aragualnc.,
Estado de Tocantins.

Art. 211 A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumi
das pela outorgada.

Art: 311. Este ato so.mente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 311. art. 223 da Constituição.

Art. 411. Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Pimenta da Veiga.

Aviso n!! 1.006-C.CiviJ.
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Brasrlia, 26 de maio de 2000

Exce/entrssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processb

Administrativo nll 53650.001967/98, de interesse da
Fundação Educativa Santa Clara, objeto de permis
são para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de Canindé, Estado do Ceará.

2. De acordo com o art. 13, § 111., do Regulamen
to dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo De
creto n.ll52.795, de 31 de outubro de 1963, com a re
dação que lhe foi dada pelo Decreto n.ll 2.108, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a ou
torga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra devi
damente instruido, de acordo com a legislação aplicável,
demonstrando possuir a entidade as qualificações exigi
das para a execução do serviço, o que me levou a outor
gar a permissão, nos termos da inclusa Portaria.

4. Esclareço que, nos termos do § 3A do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente pro
duzirá efeitos legais após deliberação do Congres
so Nacional, para onde solicito seja encaminhado o
referido ato, acompanhado do processo que lhe
deu origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA NlI.173, DE 16 DE MAIO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 111, do Regulamento dos Serviços de Radio
difusão, aprovado pelo Decreto nll. 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto n.ll 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e ten
do em vista o que consta do Processo Administrativo
n.ll53650.001967/98, resolve:

Art. 111. Outorgar permissão à Fundação Educati
va Santa Clara para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de Canindé,
Estado do Ceará.

Art. 2l1. A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqoentes, regulamentos e obrigações assumi
das pela outorgada.

Art. 3l1. Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3Dart. 223 da Constituição.

BrasHia, 15 de junho de 2000 EM n2 149/MC

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasrlia - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentrssimo Se-nhor Vice-Presidente da República
no exercicio do cargo de Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que permitem a execução de serviços de radi
odifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, constantes das Portarias
n.ll 172 a 174, de 16 de maio de 2000.

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

RTV ND 56, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM NlI.824/00

Submete à consideração do Con
gresso Nacional permissão, para execu
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, confor
me Portaria nº 173, de 16 de maio de 2000
- Fundação Educativa Santa Clara, na ci
dade de Canindé, Estado do Ceará.

(As 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 § 3.11 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhada de Exposições de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, permissões para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educati
vos, conforme os seguintes atos e entidades:

1- Portaria nlI172, de 16 de maio de 2000 - Funda
ção Educacional São Pedro, na cidade deAragualna - TO;

2- Portaria nlI173, de 16 de maio de 2000 - Funda
ção Educativa Santa Clara, na cidade de Ganindé- CE; e

3 - Portaria nll. 174, de 16 de maio de 2000 
Fundação Nacional da Cultura Negra e Miscigena
çOes Brasileiras, na cidade de Capanema - PA.

Brasllia, 15 de junho de 2000. - Marco Maciel.



Brasflia, 26 d~ maio de 2000

Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo

Administrativo nll 53720.000281/97, de interesse da
Fundação Nacional da Cultura Negra e Miscigena
ções Brasileiras, objeto de permissão para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Capanema, Estado do Pará.

2. De acordo com o art. 13, § 1.ll, do Regulamen
to dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo De
creto n.ll52.795, de 31 de outubro de 1963, com are
dação que lhe foi dada pelo Decreto nll 2.108, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a ou
torga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruIdo, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualifi
cações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da in
clusa portaria.

4. Esclareço que, nos termos do § 32 do art. 223 da
Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional, para
onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompa
nhado do processo que lhe deu origem.

Respeitosamente, -, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Com~nica~Ões.

PORTARIA Nll 174, DE 16 DE MAIO DE 2000
"

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art 13, § 1.ll, do Regulamento dos Serviços de Radio
difusão, aprovado pelo Decreto n.ll 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto nll 2.108, de 24 de dezembro de 1996, et~

Brasflia, 15 de junho de 2000
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Art. 4ll Esta portaria entra em vigor na data de 1 - Portaria nll 172, de 16 de maio de 2000 -
sua publicação. Fundação Educacional São Pedro, na cidade de Ara-

Pimenta da Veiga. gualna - TO;
. o . . 2 - Portaria nll 173, de 16 de maio de 2000 -

AVIso n-1.006-C. CIVIl. Fundação Educativa Santa Clara, na cidade de Ca-
nindé - CE; e "

3 - Portaria nll 174, de 16 de maio de 2000 
Fundação Nacional da Cultura Negra e Miscigena
ções Brasileiras, na cidade de Capal18ma - PA. .

Brasflia, 15 de junho de 2000. - Marco Maciel.

EM n!! 150/MC

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasflia - DF

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentfssimo Senhor Vice-Presidente da Repú
blica no exerclcio do cargo de Presidente da Re
pública na qual submete à apreciação do Con
gresso Nacional os atos que permitem a execu
ção de serviços de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente edu
cativos, constantes das Portarias nlls 172 a 174,
de 16 de maio de 2000.

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

RTV Nll 57, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nll 824/00

Submete à consideração do Con
gresso Nacional permissão, para execu
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, confor
me Portaria nº 174, de 16 de maio de 2000
- Fundação Nacional da Cultura Negra e
Miscigenações Brasileiras, na cidade de
Capanema, Estado do Pará.
(As Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática; e de Constitu(
ção e Justiça e de Redação (art. 54)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3ll do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhada de Exposições de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, permissões para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educati
vos, conforme os seguintes atos e entidades:



Brasília, 31 de maio de 2000

Excelentlssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência

o incluso projeto de decreto que trata da outorga de
concessão às entidades abaixo relacionadas, para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens
(TV), com fins exclusivamente educativos, nas lo
calidades e Unidades da Federação indicadas:

- Fundação Educativa e Cultural João Soares
Leal Sobrinho, na cidade de Teófilo Otoni, Estado de
Minas Gerais (Processo nA 53710.001338/99);

- Fundação Nagib Haickel, na cidade de São
Luís, Estado do Maranhão (Processo nll

53000.004247/99);
- Fundação Cultural Santa Bárbara, na cidade

de Cachoeira do Itapemirim, Estado do Espírito Santo
(Processo nA 53000.006868/98).

2. De acordo com o § 211 do art. 14 do Decre
to-Lei nll 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o § 111

do art. 13 do Regulamento de Serviços de Radiodifu
são, aprovado pelo Decreto nA 52.795, de 31 de outu
bro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo De
creto nll. 2.108, de 24 de dezembro de 1996, não de
penderá de edital a outorga para execução de serviço
de radiodifusão com fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos se encontram
devidamente instruídos, de acordo com a legislação
aplicável, deJ'D.on~trando possuírem as entidad_es as
qualificações exigidas para a execução elO serviço.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentfssimo Senhor Vice-Presidente da República
no exercício do cargo de Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que permitem a execução de serviços de radi
odifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, constantes das Portarias
nlls 172 a 174. de 16 de maio de 2000.

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

RTV, NlI. 58, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM NlI. 827/00

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 2
de junho de 2000, que outorga concessão
à Fundação Educativa e Cultural João
Soares Leal Sobrinho, para executar ser·
viço de radiodifusão de sons e imagens,
c.9m fins exclusivamente educativos, na
cidade de Teófilo Otoni - MG.
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do em vista o que consta do Processo Administrativo (As Comissões de Ciência e Tecnolo-
nll. 53720.000281/97, resolve: gia, Comunicação e Informática; e de Cons-

Art. 12. Outorgar permissão à Fundação Nacio- tituição e Justiça e de Redação (art. 54)

nal da Cultura Negra e Miscigenações Brasileiras Senhores Membros do Congresso Nacional,
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito Nos termos do artigo 49, inciso XII, combina-
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em do com o § 3l1. do artigo 223, da Constituição Fede-
freqüência modulada, com fins exclusivamente edu- ral, submeto à apreciação de Vossas Excelências,
cativos, na cidade de Capanema, Estado do Pará. acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor

Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons-
, Art. 29. A permissão ora outorgada reger-se-á tante do Decreto de 2 Junho'de 2000, que-"Outorga

pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis concessão às entidades que menciona, para exe-
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumi- cutar serviço de radiodifusão de sons e imagens,
das pela outorg~da. com fins exclusivamente educativos, e dá outras

Art. 3l1. Este ato somente produzirá efeitos legais providências". As entidades mencionadas são as
seguintes:

após deliberação.do Congresso Nacional, nos termos
do'§ 3l1. do art. 223 da Constituição. 1 - Fundação Educativa e Cultural João Soares

Leal Sobrinho, na cidade de Te6filo Otoni - MG;
Art. 42. Esta Portaria entra em vigor na data de 2 _ Fundação Nagib Haickel, na cidade de São

sua publicação. ' Luís - MA;

Pimenta da Veiga. 3 - Fundação Cultural Santa Bárbara, na cida-
Aviso nº1.006-C. Civil. de de Cachoeiro do Itapemirim - ES.

Brasflia, 25 de junho de 2000 Brasflia, 16 de junho de 2000. - Marco Maciel.

A Sua Excelência o Senhor EM nº 164/MC

D~putado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BrasHia - DF



Em 16 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasflia- DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentrssimo SenhorVice-Presidente da República
no exercício do cargo de Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 2 de junho de 2000, que
"Outorga concessão às entidades que menciona;
para executar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providências".

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

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 Luís - MA.

(As 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 § 3° 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 Teófilo Otoni - MG;

2 - Fundação Nagib Haickel, na cidade de São
LuIs-MA;

3 - Fundação Cultural Santa Bárbara, na cidade
de Cachoeira do Itapemirim - ES.

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 outras
providências.

O Vice-Presidente da República, no exerclcio
do cargo de Presidente da República, no uso das atri
buições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV. e 223,
caput, da Constituição, e 34, § 111, da Lei nIl 4.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
14, § 211, do Decreto-Lei nll 236, de 28 de fevereiro de
1967, e no art. 13, § 111, do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nJl 52.795, de 31
de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto nll 2.108, de 24 de dezembro de 1996, decreta:

Art. 111 Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de 15
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão de sons e imagens, com fins exclusivamente
educativos:

I. Fundação Educativa e Cultural João Soares
Leal Sobrinho, na cidade de Te6filo Otoni, Estado de
Minas Gerais (Processo nIl 53710.001338199);

li. Fundação Nagib Haickel, na cidade de São
LuIs, Estado do Maranhão (Processo nll

53000.004247199); ,

111. Fundação Cultural Santa Bárbara, na cidade
de Cachoeira de Itapemirim, Estado do Esplrito Santo
(Processo nIl 53000.006868/98).

Parágrafo único. As concessões ora outorgadas
reger-se-ao pelo C6digo Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.

Art. 211 Este ato somente produzirá efeitos legais
ap6s deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 311 do art. 223 da Constituição.

Art. 311 Os contratos decorrentes'destas conces
sões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data de publicaçêo da deliberaçao de que
trata o artigo anterior, sob pena de tomarem-se nulos,
de pleno direito, os atos de outorga.

Art. 411 Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
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4. Esclareço que, nos termos do § 311 do art. 223 Brasflia, 2 de junho de 2000, 17911 da Indepen-
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá dência e 11211 da República. - Marco Maciel - Pi-
efeitos legais ap6s deliberação do Congresso Nacio- menta da Veiga.
nal, para onde solicito seja encaminhado. ~ refe.rido Aviso n~ 1.007-C. Civil
ato, acompanhado dos Processos Administrativos .
correspondentes.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.



Em 16 de junho de 2000

ASua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Camara dos Deputados
Brasflia - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentrssimo SenhorVice~Presidente da República
no exercicio do cargo de Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 2 de junho de 2000, que
"Outorga concessão às entidades que menciona,
para executar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providências".

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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Brasilia, 16 de junho de 2000. - Marco Maciel. ços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nO
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que

EM nO 164/MC lhe foi dada pelo Decreto nO 2.108, de 24 de dezem-
bro 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 radio
difusão 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 nO 53710.001338/99);

11. Fundação Nagib Haickel, na cidade de São
Luis, Estado do Maranhão (Processo nO
53000.004247/99);

111. Fundação Cultural Santa Bárbara, na cidade
de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Esplrito Santo
(Processo nO 53000.006868/98).

Parágrafo único. As concessões ora outorgadas
reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqoentes, 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.

Brasilia, 2 de junho de 2000, 179° da Indepen
dência e 112° da República. - Marco Maciel.

Aviso nO 1.007-C. Civil.

Brasflia, 31 de maio de 2000

Excelentrssimo Senhor Presidente da República;
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da outorga de
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 nO 53710.001338/99);

- Fundação Nagib Haickel, na cidade de São
LUis, Estado' do Maranhão (Processo nO
53000.004247/99);

- Fundação Cultural Santa Bárbara, na cidade
de Cachoeiro do Itapemirim, Estado do Esplrito Santo
(Processo nO 53000.006868/98).

2. De acordo com o § 2° do art. 14 do Decre
to-Lei nO 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o§ 1°
do art. 13 do Regulamento de Serviços de Radiodifu
são, aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outu
bro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo De
creto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996, não de
penderá de edital a outorga para execução de serviço
de radiodifusão com fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos se encon
tram devidamente instrurdos, de acordo com a legisla
ção aplicável, demonstrando possurrem as entidades
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, Minis
tro 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 exercfcio
do cargo de Presidente da República, no uso das atri
buições que lhe conferem os arts. 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 nO 236, de 28 de fevereiro
de 1967, e no art. 13, § 10, do Regulamento dos Servi-
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Outorga concessão às entidades
que menciona, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, e di ou
tras providências.

DECRETO DE 2 DE JUNHO DE 2000

o Vice-Presidente da República, no exercicio
do cargo de Presidente da República, no uso das atri
buições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,
caput, da Constituição, e 34, § 111, da Lei n1l 4.117, de
27 de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no
art. 14, § 2l1., do Decreto-Lei nll. 236, de 28 de fevereiro
de 1967, e no art. 13, § 111, do Regulamento dos Servi
ços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nll.
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que
lhe foi dada pelo Decreto nll. 2.108, de 24 de dezem
bro de 1996, decreta:

Art. 1Q Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de 15
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão de sons e imagens, com fins exclusivamente
educativos:

I. Fundaçêo Educativa e Cultural João Soares
Leal Sobrinho, na cidade de Teófilo Otoni, Estado de
Minas Gerais (Processo nll. 53710.001338/99);

11. Fundação Nagib Haickel, na cidade de São
Luis, Estado do Marar.hêo (Processo nll

53000.004247/99);

RTV N2 60, DE 2000 do Espírito Santo (Processo nll

(Do Poder Executivo) 53000.006868/98).

MENSAGEM N2 827/00 2. De acordo com o § 22 do art. 14 do Decreto-Lei
n1l 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o-§ 111 do art.
13 do Regulamento de Serviços de Radiodifusão, apro
vado pelo Decreto n1l 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nll2.108, de
24 de dezembro de 1996, não dependerá de edital a ou
torga para execução de serviço de radiodifusão com fins
exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos se encon
tram devidamente instruidos, de acordo com a legisla
ção aplicável, demonstrando possuirem as entidades as
qualificações exigidas para a execução do serviço.

4. Esclareço que, nos termos do § 311 do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
na', para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado dos Processos Administrativos
correspondentes.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 2
de junho de 2000, que outorga concessão
à Fundação Cultural Santa Bárbara, para
executar serviço de radiodifusão de sons
e imagens, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Cachoeiro do
Itapemirim - ES.

(As 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 § 311 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:

I - Fundação Educativa e Cultural João Soares
Leal Sobrinho, na cidade de Teófilo Otoni - MG;

2 - Fundação Nagib Haickel, na cidade de São
Luís-MA;

3- Fundação Cultural Santa Bárbara, na cidade
de Cachoeiro do Itapemirim - ES.

Brasflia, 16 de junho de 2000. - Marco Maciel.

EM no!! 164/MC

Brasília, 31 de maio de 2000

Excelentissimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da outorga de
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 no!!
53710.001338/99);

· Fundação Nagib Haicke', na cidade
de São Luis, Estado do Maranhão (Proces
so n2 53000.004247/99);

· Fundação Cultural Santa Bárbara, na
cidade de Cachoeiro do Itapemirim, Estado



V - proporcionar os meios de acesso à
cultura, à educação, ciência, ao desporto e
ao lazer.

Sala das sessões, 13 de junho de 2000. - Deputado
Or. Hélio, PDTISP.

Justificação

Oart. 23 da Constituição Federal dispõe sobre a
competência administrativa comum, ou seja, a que é
exercida por mais de um ente federativo, concomitan
temente, segundo divisão de tarefas a ser estabeleci
da em lei complementar.

É fácil perceber que o art. 23, como um todo,
mais do que propor mudanças no ordenamento jurídi
co existente, inspira e orienta um programa de valori
zação do cidadão. É, na verdade, uma síntese das
necessidades básicas da população, cujo atendimen
to é dever do Poder Público cOlTJo tal, sem distinção
de instâncias administrativas.

Por isso mesmo, chama a atenção o fato de que,
apesar de a Carta Magna incluir no mesmo titulo dedi
cado à Ordem Social a educação, a cultura, o despor
to, a ciência, o meio ambiente e outros bens, não pro
ceder da mesma forma quando trata de estabelecer
responsabilidades pela criação dos meios de acesso.

Embora não se trate de problema capaz de aba
lar as estruturas da República, a não-inclusão do des
porto entre os bens aos quais cabe a todas as instân
cias governamentais proporcionar o acesso facilmen
te leva à inação, ou mesmo à omissão, na hora da
elaboração de programas de governo, da definição
de políticas públicas de incentivo e da proposição de
diretrizes orçamentárias.

De fato, embora ninguém tenha dúvida quanto à
importância, sob vários aspectos, do desporto e do la
zer na sociedade moderna, existe uma generalizada
indecisão quanto à conveniência e à natureza dos re
cursos públicos que deverão ser destinados, por
exemplo, ao desporto de competição, ao desporto es
colar, ao desporto praticado com fins socioeducati
vos, ao lazer, etc. Todos reclamam, todos reivindi
cam; ninguém diz de onde deve sair o dinheiro e
como deve ser investido.

A presente Proposta de Emenda à Constituição
tem, precisamente, por objetivo precrpuo abrir um es
paço para uma discussão ampla e conclusiva da pro
blemática do financiamento do desporto, quaisquer
que sejam suas manifestações e dimensões, além de
mostrar que o investimento nacional em desporto e
lazer é de extrema relevância para todos os entes fe
derativos. Contamos, pois, com o apoio irrestrito dos
nobres Pares para sua aprovação.
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111. Fundação Cultural Santa Bárbara, na cidade .
de Cachoeira de Itapemirim, Estado do Espírito Santo
(Processo nI1 53000.006868/98).

Parágrafo único. As concessões ora outorgadas
reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.

Art. 211 Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 311 do art. 223 da Constituição.

Art. 311 Os contratos decorrentes destas conces
sões deverão ser .assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data d,e publicação da deliberação de que
trata o artigo anterior, sob pena de tornarem-se nulos,
de pleno direito, o.s atos de outorga.

Art. 411 Este ,decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 2 de junho de 2000; 17911 da Indepen
dência e 11211 da República. - Marco Maciel.

Aviso nº 1.007-C. Civil.

Em 16 de junho de 2000

ASua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasllia '- DF

. Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa ·Secretaria Mensagem do

Excelentissimo Senhor Vice-Presidente da República
no exercício do cargo de Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 2 de junho de 2000, que
"Outorga concessão às entidades que menciona,
para executar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providências".

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nll 258, DE 2000

(Do Sr. Dr. Hélio e Outros)

Dá nova redação ao art. 23, V, da
Constituição Federal.

(A Comissão de 'Constituição e Justiça
e de Redação.) ,

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

Artigo único. O art. 23, V, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 23 .
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Assinaturas Confirmadas
1 ADÃOPRETIO PT RS
2 ADELSON RIBEIRO PSC SE
3 ADEMIR LUCAS PSOB MG
4 AGNALDO MUNIZ PPS RO
5 AGNELO QUEIROZ pedoS DF
6 AIRTON CASCAVEL PPS RR
7 AIRTON DIPP PDT' RS
8 ALBÉRICO CORDEIRO PTB AL
9 ALBÉRICO FILHO PMOB MA
10 ALBERTO FRAGA PMDB DF
11 ALBERTO GOLOMAN PSOB SP
12 ALBERTO MOURÃO PMDB SP
13 ALceSTE ALMEIDA PMOB RR
14 ALCEU COLLARES POT RS
15 ALCIONE ATHAYDE PPB RJ
16 ALDIR CABRAL PSDB RJ
17 ALEX CANZIANI PSDB PR
18 ALMEIDA DE JESUS PL CE
19 ALMERINDA DE CARVALHO PFL RJ
20 ALMIRSA PPB RR
21 ANGELA GUADAGNIN PT SP
22 ANfBAL GOMES PMDB ce
23 ANTONro CAMBRA~A PSOB ce
24 ANTONIO FEIJÃO PST AP
25 ANTONIO GERALDO PFL PE
26 ANTONIO JORGE PTa TO
27 ARMANDO ABfLIO PMDB PB
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28 ARNALDO FARIA DE SÃ PP8 SP
29 AROLDO CeDRAZ PFL 8A
30 ARYKARA PP8 SP
31 ÁTILA LINS PFL AM
32 AUGUSTO FARIAS PP8 AL
33 AUGUSTO FRANCO PSDB SE
34 AUGU~TO NARDES PP8 RS
35 B.sk· PSD8 PI
36 BAOU PICANÇO PSOB AP
37 BETINHO ROSADO PFL RN
38 BISPO RODRIGUES PL RJ
39 BISPO WANDERVAL PL SP
40 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
41 CASO JÚLIO Pl MG
42 CAIO RIELA PTB RS
43 CARLOS BATATA PSOB PE
44 CARLOS DUNGA PMOB PB
45 CELCITA PINHEIRO PFL MT
46 CELSO GIGLlO PTB SP
47 CELSOJACOB POT RJ

48 CHICO DA PRINCESA PSD8 PR
49 CIRO NOGUEIRA PFL Pl
50 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
51 CONFÚCIO MOURA PMOB RO
52 CORAUCI SOBRINHO PFL SP
.53 CORIOLANO SALES PMOB 8A
54 CORONEL GARCIA PSDB RJ

55 COSTA FERREIRA PFL MA
56 CUSTÓDIO MATTOS PSDB MG
57 DANILO DE CASTRO PSOB MG

58 DARClslO PERONDI PMDB RS
59 DE VELASCO PSL SP
60 OEUSDETH PANTOJA PFL PA
61 OILCEU SPERAFICO PPB PR

62 DINO FERNANDES PSDB RJ

63 DJALMAPAES PSB PE
64 OR. EVILÃSIO PSB SP
65 DR. HÉLIO POT SP

66 EBERSILVA PDT RJ

67 EOINHO BEZ PMDB se
68 EOMAR MOREIRA PPB MG

69 EDUARDO CAMPOS PSB PE
70 EDUARDO PAES PTB RJ
71 EUSEU RESENDE PFL MG

72 EMERSON KAPAZ PPS SP
0'

73 ESTHER GROSSI PT RS
74 EULF;:R RIBEIRO PFL AM

75 EURípEDES MIRANDA POT RO
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76 EVANDRO MILHOMEN
77 EXPEDITO JONIOR
78 FÉI.IX MENDONÇA
79 FERNANDO FERRO
80 FERNANDO GABEIRA
81 FERNANDO GONÇALVES
82 FERNANDO MARRONI
83 FERNANDO ZUPPO
84 FETTER JÚNIOR
85 FEU ROSA
86 FRANCISCO GARCIA
87 FRANCISCO RODRIGUES
88 GASTÃO VIEIRA
89 _GEQVAN FREITAS-
90 GERALDO SIMOES
91 GERSON PERES
92 GESSIVALDO ISAIAS
93 GILBERTO KASSAB
94 GIVALDO CARIMBÃO
95 GONZAGA PATRIOTA
96 GUSTAVO FRUET
97 HAROLDO LIMA
98 HELENILDO RIBEIRO
99 HÉLIO COSTA
100 HENRIQUE EDUARDO ALVES
101 HENRIQUE FONTANA
102 HUGO BIEHL
103 IBERt FERREIRA
104 IÉDIO ROSA
105 INALDO LEITÃO
106 (RIS SIMOES
101 JAIME MARTINS
108 JAIR BOLSONARO
109 JAIRO Ali
110 JOÃO CALDAS
111 JOÃO COLAÇO
112 JOÃO FASSARELLA
113 JOÃO GRANDÃO
114 JOÃO HENRIQUE
115 JOÃO HERRMANN NETO
116 JOÃO LEÃO
117 JOÃO MAGALHÃES
118 JOÃO MATOS
119 JOÃO RIBEIRO
120 JOEL DE HOLLANDA
121 JONIVAL LUCAS JUNIOR
122 JORGE ALBERTO
123 JORGE BITIAR

PSB
PFL
PTB
PT
PV
PTB
PT
POT
PPB
PSDB
PFL.
PFL
PMOB
PMOB
PT
PPB
PMDB
PFL
PSB
PSB
PMDB
PCdoB
PSDB
PMDB
PMOB
PT
PPB
PPB
PMDB
PSDB
PTB
PFL
PPB
PFL
PL
PMDB
PT
PT
PMOB
P~S

PSDB
PMDB
PMOB
PFL
PFL
PFL
PMDB
PT

AP
RO
BA
PE
RJ
RJ
RS
SP
RS
es
AM
RR
MA
GO
BA
PA
PI
SP
AL
PE
PR
BA
AL
MG
RN
RS
SC
RN
RJ
PB
PR
MG
RJ
BA
AL
PE
MG
MS
PI
SP
BA
MG
se
TO
PE
BA
SE
RJ
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124 JORGE COSTA PMDB PA
125 JORGE PINHEIRO PMDB DF
126 JOSÉ ALEKSANDRO PSL AC
121 JOSÉ CARLOS COUTINHO PFL RJ
128 JOSÉ CARLOS ELIAS PTB ES
129 JOSÉ CARLOS VIEIRA PFL SC
130 JOSÉ DE ABREU PTN SP
131 JOSÉ DIRCEU PT SP
132 JOSÉ INDIO PMDB SP
133 JOSÉ JANENE PPB PR
134 JOSÉ UNHARES PPB CE
135 JOS~ MACHADO PT SP
136 JOSÉ MILlTÃO PSDB MG
137 JOSÉ PIMENTEL PT CE
138 JOsi:: PRIANTE PMDB PA
139 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO POT SP
140 JOSÉ TELES PSDB SE
141 JOSÉ THOMAZ NONO PFL Al
142 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
143 JOVAIR ARANTES PSDB GO
144 JÚLIO DELGADO PMDB MG
145 JÚLIO REDECKER PPB RS
146 JULIO SEMEGHfNI PSDB SP
147 JUQUINHA PSDB GO
148 JURANDIL JUAREZ PMDB AP
149 LAIRE ROSADO PMOB RN
150 LAURA CARNEIRO PFL RJ
151 LÉO ALCÂNTARA PSOB CE
152 LEUR LOMANTO PFL BA
153 UNO ROSSI PSDB MT
154 LUCIANO BIVAR PSL PE
155 LUCIANO CASTRO PFL RR
156 LUIS BARBOSA PFL RR
157 Luis EOUARDO PDT RJ
158 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP
159 LUIZ BITTENCOURT PMOB GO
160 LUIZ FERNANDO PPB AM
161 LUIZ PIAUHYLINO PSOB PE
162 LUIZ SÉRGIO PT RJ
163 LUIZA ERUNOINA PSB SP
164 MAlULY NETrO PFL SP
165 MARCELO BARBIERI PMOB- SP
166 MARCIO BITTAR PPS AC
167 MÁRCIO MATOS PT PR
168 MARCOS AFONSO PT AC
169 MARCOS CINTRA PL SP
170 MARCOS DE JESUS PSOB PE
171 MARCOS LIMA PMOB MG
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172 MARCOS ROLlM PT RS
173 MARIO ASSAD JÚNIOR PFL MG
174 MÁRIO DE OLIVEIRA PMDB MG
175 MAURO BENEVIDES PMDB ce
176 MAX MAURO PTB ES
177 MAX ROSENMANN PSDB PR
178 MEDEIROS PFL SP
179 MENDES RIBEIRO FILHO PMOB RS
180 MIRIAMREIO POT RJ
181 MOACIR MICHELETTO PMDB PR
182 MURILO DOMINGOS PTB MT
183 NEIVA MOREIRA POT MA
184 NELO RODOLFO PMDB SP
185 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
186 NELSONTRAO PTB MS
187 NEUTON LIMA PFL SP
188 NIL.MÁRIO MIRANDA PT MG
189 NILSON PINTO PSOB PA
190 NILTON CAPIXABA PTB RO
191 NORBERTO TEIXEIRA PMDB GO
192 OLlMPIO PIRES PDT MG
193 OSCAR ANDRADE PFL RO
194 OSMÂNIO PEREIRA PMDB MG
195 OSMARSERRAGlIO PMDB PR
196 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS
197 OSVALDO REIS PMOB TO
198 PADRE ROQUE PT PR
199 PASTOR VALDECI PAIVA PSL RJ
200 PAULO BALTAZAR PSB RJ
201 PAULO DE ALMEIDA PPB RJ
202 PAULO FEIJ6 PSOB RJ
203 PAULO KOBAYASHI PSDB SP
204 PAULO PAIM PT RS
205 PAULO ROCHA PT PA
206 PEDRO BITTENCOURT PFL SC
207 PEDRO CANEDO PSDB GO
208 PEDRO CELSO PT DF
209 PEDRO CHAVES PMDB GO
210 PEDRO CORRêA PPB PE
211 PEDRO VALADARES PSB SE
212 PEDRO WILSON PT GO
213 PINHEIRO LANDIM PMDB ce
214 POMPEO DE MATTOS PDT RS
215 PROFESSOR LUIZINHO PT SP
216 RAFAEL GUERRA PSDB MG
217 RAIMUNOO GOMES DE MATOS PSDB CE
218 REGIS CAVALCANTE PPS AL
219 RENATO VIANNA PMOB se
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220 RICARDO IZAR
221 RICARDO RIQUE
222 ROBÉRtO ARAÚJO
223 ROBERTO ARGENTA

224 ROBERTO ROCHA
225 RODRIGO MAIA

226 RUBEM MEDINA
227 RUBENS BUENO
228 RUBENS FURLAN
229 5ALATIEL CARVALHO

230 SALVADOR ZIMBALDI
231 SANTOS FILHO
232 SARAIVA FELIPE
233 SAULO PEDROSA
234 SÉRGIO GUERRA
235 SÉRGIO MIRANDA
236 SÉRGJO REIS
237 SIMÃO SESStM
238 TETÉ BEZERRA
239 URSICINO QUEIROZ
240 VALDECIOLlVElRA
241 VALDEMAR COSTA NETO
242 VALDIR GANZER
243 VANESSA GRAZZIOTIN
244 VICENTE CAROPRESO
245 VILMAR ROCHA
246 VITTORIO MEDIOU
247 WALDIR SCHMIDT

248 WALTER PINHEIRO
249 WANDERLEY MARTINS

250 WELlNTON FAGUNDES
251 WELLlNGTON DIAS
252 WERNER WANDERER
253 WIL.SON SANTOS
254 XICO GRAZIANO
255 VEDA CRUSIUS
256 ZAIRE REZENDE
257 ZÉ GOMES DA ROCHA

PMOB

PSOB
PL.
PHS
PSDB
PTB
PFL
PPS
PPS
PMOB
PSOB
PFL
PMDB
PSOB
PSOB
PCdoB
PSOB
PPB
PMOB
PFl
PT
PL
PT
PCdeB
PSOB
PFL
PSOB
PMOB
PT
PDT

PSDB
PT
PFL
PMOB
PSOB
PSOB
PMDB
PMOB

SP

PB
RR
RS
MA
RJ
RJ
PR
SP
PE

SP
PR
MG
BA
PE
MG
SE
RJ
MT
BA
RS
SP
PA
AM
se
GO
MG
RS
BA
RJ
MT
PI
PR
MT
SP
RS
MG
GO

Assinaturas que Nio Conferem
1 DAMIÃO FELlCIANO PMOB PB
2 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
3 FATIMAPELAES PSOB AP
4 JOSÉ CHAVES PMOB PE
5 JOSÉ GENOINO PT SP
6 NILTON BAIANO PPB ES
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Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1 ANTONIO JOSÉ MOTA
2 CORNÉLIO RIBEIRO
3 DARCI COELHO

4 FREIRE JÚNIOR
5 IGOR AVELINO
6 'VANIO GUERRA
7 RICARDO NORONHA

PMOB
por
PFL

PMDB
PMDB
PFL
PMDB

CE
RJ

TO
TO
TO
PR
DF

Assinaturas Repetidas
1 ANTONIO JORGE PTB TO
2 CARLOS BATATA PSOB PE
3 DR. BENEDITO DIAS PPB AP

4 DR. EVILÁSIO PSB SP
5 EXPEDITO JÚN10R PFL RO

6 JOEL DE HOLLANDA PFL PE

7 JOSÉ DIRCEU PT SP

B JOSÉ fNDIO PMOB SP
9 JOSÉJANENE PPB PR

10 JULJO SEMEGHINI PSOB SP
11 JUaUrNHA PSDB GO
12 MAlULY NETTO PFL SP

13 MENDES RIBEIRO F1LHO PMDB RS
14 NELSON MARQUEZELLI PTe SP

15 OSVALDO B'OLCHI PMDB RS

16 POMPEO DE MATTOS POT RS

17 RENATO VIANNA PMOB se
18 ROBERTO ROCHA PSDB MA
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Seção de Registro e Controlee de Análise
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SECRETARIA-GERAL DA MESSA 11 - cuidar da saúde e assistência pública, da

proteção e garantia das pessoas portadoras de defi

ciência;

111 - proteger os documentos, as obras e outros

bens de valor histórico, artístico e cultural, os monu

mentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios ar
queológicos;

IV - impedir a evasão, a destruição e a desca
racterização de obras de arte e de outros bens de va
lor hist6rico:'artístico ou cultural;

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à
educação e à ciência;

VI - proteger o meio ambiente e combater a po

luição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

. VIII- fomentar a produção agropecuária e orga

nizar o abastecimento alimentar;

IX - promover programas de construção de mo
radias e a melhoria das condições habitacionais e de

saneamento básico;

X - combater as causas da pobreza e os fatores

de marginalização, promovendo a integração social
dos setores desfavorecidos;

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as con

cessões de direitos de pesquisa e exploração de re

cursos hfdricos e minerais em seus territórios;

XII - estabelecer e implantar polftica de educa
ção para a segurança do trânsito.

Parágrafo único. lei complementar fixará nor

mas para a cooperação entre a União e os Estados, o

Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o

equilfbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âm

bito nacional.

Brasilia, 16 de junho de 2000

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Dr. Hélio e

outros, que liDá nova redação ao art. 23, V, da Consti

tuição Federal", contém número suficiente de signatá

rios éOr.lstando a referida proposição de:, .
257 assinaturas confirmadas;

6 assinaturas não confirmadas;

7 deputados licenciados;

18 assinaturas repetidas;

nenhuma assinatura i1egivel.

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

ASua Senhoria o Senhor
R. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

. ",...... '" ~ ' .

CAPiTULO 11
Da Uni~o

'\ :.

............................................. ".-. ~ .
Art. 23. É competência comum da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guárda da Constituição, das leis e

das instituições democráticas e conservar o patrimô

_nio Dúblico;

TITULO IV
-Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

Seção VIII
Do Processo Legislativo
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Subseção 11
Da Emenda à Constituição

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

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

11 - do Presidente da República;

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

§ 111. A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de de
fesa ou de estado de sítio.

§ 211. 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.

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

I - a forma federativa de Estado;

11- ovoto direto, secreto, universal e periódico;

111- a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

§ 511 A matéria constante de proposta de emen
da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislati
va.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
Nll 259, DE 2000

(Do Sr. Bispo Rodrigues e Outros)

Dispõe sobre a imunidade tributária
dos gêneros alimentfcios de primeira ne
cessidade.

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

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 311' do art. 60 da

Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Artigo único. O art. 150, VI, da Constituição
Federal, passa a vigorar acrescido da seguinte aH
nea:

"Art. 150 .

VI- ..

e) gêneros alimentícios de primeira ne
cessidade listados em lei complementar. 11

Justificação

A tributação no Brasil é reconhecidamente re
gressiva, isto é, os pobres pagam mais tributos que
os ricos, proporcionalmente aos seus ganhos. Essa é
uma situação que todos consideram injusta, mas
nada é feito para corrigi-Ia. Nem a Reforma Tributária,
em discussão nesta Casa, deu um tràtamento ade
quado à matéria, pois manteve a tributação dos gêne
ros alimentícios que compõem a cesta básica, ainda
que através de aHquotas reduzidas.

A tributação atual desses produtos é socialmen
te insustentável. A menor_aHquota do ICMS estadual
incidente sobre proãútós da cesta básica é de 7%,

mas muitos Estados utilizam alrquota de 12%, e até
mesmo de 17%.

Esses números devem levar-nos a pensar mais
na função social do imposto. Os gêneros alimentlcios
adquiridos pela população de baixa renda, isto é, -os
gêneros de primeira necessidade, devem tornar-se
intributáveis.

De acordo com a proposta de emenda à Consti
tuição que aqui apresentamos, os gêneros alimentíci
os desonerados de impostos serão os indicados em
lei complementar, que poderá bem atender aos hábi
tos alimentares das'várias regiões do País.

Estamos certos de que o Congresso Nacional
compreenderá os ·elevados objetivos desta proposta
e a aprovará.

Sala das Sessões, 13 de junho de 2000. 
Deputado Bispo Rodrigues.



1unho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 33609

~--------C--A~AM--A-RA--DO§DEPUTADO§--
,---

! SGM - SECAP (7503)
I

116/06/00 14:29:08

Conferência de Assinaturas

________o ••• • _

Tipo da Proposição: PEC

Autor da Proposição: BISPO RODRIGUES E OUTROS

Data de Apresentaçio: 13/06/00

Ementa: Dispõe sobre a imunidade tributária dos gêneros alimentícios
de primeira necessidade.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas: IConfirmadas 1711
i-Na-o-C-on::.:.:.fe..::....re=-m-.~:~~~.~~~
!Licenciados __ 0011
:RepetIdas 038

I
IIlegfveis 0001
!Retira~. 000

Assinaturas Confirmadas
1 ADÃOPRETTO PT RS
2 ADAUTO PEREIRA PFL PB
3 ADEMIR LUCAS PSDB MG
4 AFFONSO CAMARGO PFL PR
5 AGNALDO MUNIZ PPS RO
6 AIRTONDIPP PDT RS
7 ALBERTO FRAGA PMDB DF
8 ALCEU COLLARES PDT RS
9 ALDIR CABRAL PSDB RJ
10 ALDO REBELO PCdoB SP
11 ALMEIDA DE JESUS PL CE
12 ALMERINDA DE CARVALHO PFL RJ
13 ANGELA GUADAGNIN PT SP
14 ANIBAL GOMES PMDB CE
15 ANTONIO CAMBRAIA PSDB CE
16 ANTONIO FEIJÃO PST AP
17 ANTONIO JORGE PTB TO
18 ARACELY DE PAULA PFL MG
19 ARLINDO CHINAGLlA PT SP
20 ARMANDO ABIUO PMDB PB
21 ÁTILA LINS PFL AM
22 AUGUSTO FARIAS PPB AL
23 AUGUSTO NARDES PPB RS
24 BABÁ PT PA
25 BISPO RODRIGUES PL RJ
26 BISPO WANDERVAL PL SP
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27 BONIFACIO DE ANDRADA PSOB. MG
28 CABO JÚLIO PL MG
29 CARLlTO MERSS PT se
30 CARLOS BATATA PSOB PE
31 CARLOS SANTANA PT RJ
32 CELCITA PINHEIRO PFL MT
33 CELSOJACOB POT RJ
34 CEZAR SCHIRMER PMOB RS
35 CIRO NOGUEIRA PFL PI
36 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
37 CONFÚCIO MOURA PMOB RO
38 CORAUCI SOBRINHO PFL SP
39 CORIOLANO SALES PMOB BA
40 CORONEL GARCIA PSOB RJ
41 COSTA FERREIRA PFL MA
42 DAMIÃO FELICIANO PMOB PB
43 DE VELASCO PSL SP
44 DILCEU SPERAFICO PPB PR
45 OINO FERNANDES PSDB RJ
46 DJALMAPAES PSB PE
47 OR. EVILÃSIO PSB SP
48 DR. HÉLIO POT SP
49 EBERSILVA POT RJ
50 EDINHOBEZ PMOB SC
51 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
52 EDUARDO JORGE PT SP
53 EDUARDO PAES PTB RJ
54 EDUARDO SEABRA PTB AP
55 ELlSEU RESENDE PFL MG
56 EMERSON KAPAZ PPS SP
57 ESTHER GROSSI PT RS
58 EULER MORAIS PMDB GO
59 EUNlclO OLIVEIRA PMDB CE
60 EVANDRO MILHOMEN PSB AP
61 FÉLIX MENDONÇA PTB BA
62 FERNANDO DINIZ PMDB MG
63 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
64 FERNANDO ZUPPO PDT SP
65 FETTER JÚNIOR PPB RS
66 FEUROSA PSOB ES
67 FLAVIOARNS PSOB PR
68 FRANCISCO GARCIA PFL AM
69 GERSON GABRIELLI PFL BA
70 GERSON PERES PPB PA
71 GESSIVALOO ISAIAS PMDB PI
72 GILBERTO KASSAB PFL SP
73 GONZAGA PATRIOTA P~B PE
74 HERMES PARCIANELLO PMDB PR



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quint!-feira 22 33611

75 HUGOBIEHL PPB SC
76 'BER~ FERREIRA PPB RN
77 IEDIOROSA PMDB RJ
78 INALDO LEITÃO PSDB PB
79 JAIR BOLSONARO PPS RJ
80 JAIROAZI PFl BA
81 JOÃO CALDAS PL AL

82 JOÃO FASSARELLA PT MG

83 JOÃO GRANDÃO PT MS
84 JOÃO HENRIQUE PMOB PI

85 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
86 JOÃO MATOS PMOB se
87 JOEL DE HOLLANDA PFL PE

88 JORGE ALBERTO PMDB SE

89 JORGE COSTA PMDB PA
90 JORGE PINHEIRO PMOS DF

91 JORGE WILSON PMDB RJ

92 JOSÉ BORBA PMOS PR

93 JOSÉ CARLOS COUTINHO PFL RJ

94 JOSÉ CARLOS ELIAS PTS ES

95 JOSÉ CARLOS VIEIRA PFL SC

96 JOSÉ DE ABREU PTN SP

97 JOSÉJANENE PPB PR

98 JOSÉ MACHADO PT SP
99 JOSÉ MILlTÃO PSOB MG
100 JOSÉ PIMENTEL PT CE

101 JOSÉ PRIANTE PMDS PAo

102 JOSUÉ BENGTSON PTB PA

103 LAMARTINE POSELLA PMOB SP
104 LÉO ALCÂNTARA PSOB CE

105 L1NCOLN PORTELA PSL MG
106 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS
107 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP
108 LUIZ FERNANDO PPB AM

109 LUIZ MOREIRA S.PART.- BA
110 LUIZ PIAUHYlINO PSDB PE

111 MAGNO MALTA PTB ES

112 MARCIO BITIAR PPS AC

113 MARCOS C'NTRA PL SP
114 MARCOS DE JESUS PSOB PE

115 MARCOS UMA PMOB MG

116 MARINHA RAUPP PSOB RO

117 MARIO DE OLIVEIRA PMOB MG

118 MAX MAURO PTB ES

119 MEDEIROS PFL SP

120 M1RIAM REIO PDT RJ

121 MOACIR MICHELETIO PMDB PR

122 MUSSA OEMES PFL PI
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123 NEIVAMOREIRA
124 NELSON MARQUEZELLI
125 NEUTON LIMA
126 NORBERTO TEIXEIRA
127 OLIMPIO PIRES
128 OLIVEIRA FILHO
129 OSMÂNIO PEREIRA
130 OSMAR SERRAGLlO
131 OSVALDO BIOLCHI
132 OSVALDO REIS

133 PADRE ROQUE

134 PASTOR VAloECI PAIVA
135 PAULO JOSÉ GOUVI:A
136 PAULO KOBAYASHI
137 PEDRO BITTENCOURT
138 PEDRO CANEDO
139 PEDRO CHAVES
140 PEDRO EUGÊNIO
141 PEDRO WILSON
142 PHILEMON RODRIGUES
143 PROFESSOR LUIZINHO

144 RAIMUNDO GOMES DE MATOS
145 RAIMUNDO SANTOS

146 RAINEL BARBOSA

147 REGls CAVALCANTE
148 RENATO VIANNA
149 ROBÉRIO ARAÚJO
150 ROBERTO ARGENTA
151 RODRIGO MAIA
152 ROMEL ANIZIO
153 ROMEU QUEIROZ
154 RONALDO VASCONCELLOS
155 SALOMÃO CRUZ
156 SANTQS FILHO
157 SARAIVA FELIPE
156 SAULO PEDROSA
159 SERAFIM VENZON
160 SÉRGIO BARCELLOS

161 SÉRGIO BARROS
162 SÉRGIO NOVAIS
163 sÉRGI.O REIS
164 SIMÃO sEsSIM
165 UBIRATAN AGUIAR
166 VICENTE ARRUDA
167 VITTORIO MEDIOLl

168 WAGNER sALUSTIANO
169 WAND,ERLEY MARTINS
170 WIGBERTO TARTUCE

PoT
PTB
PFL
PMDB
PDT
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PT

PSl
PL
PSDB
PFL
PSDB
PMDB
PPS
PT

PL
PT

PSDB
PFL
PMDB

PPS
PMDB
PL
PHS
PTB
PPB
PSDB
PFL
PPB
PFL
PMDB
PSDB
POT

PFL

PSDB
PSB
PSOB
PPB
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
POT
PPB

MA
SP
SP
GO
MG
PR
MG
PR
RS
TO
PR

RJ
RS
SP
SC
GO
GO
PE
GO
MG
SP

CE

PA
TO

AL
SC
RR
RS
RJ
MG
MG
MG
RR
PR

MG
BA
SC
AP

AC
CE
SE
RJ
CE
CE
MG
SP
RJ
DF
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171 XICO GRAZIANO PSDB ,SP

Assinaturas que Não Conferem
1 ARNALDO FARIA DE SÁ PPB SP
2 AVENZOAR ARRUDA PT PB
3 CHICO DA PRINCESA PSDB PR
4 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
5 EURlpEDES MIRANDA PDT RO
6 GLVCON TERRA PINTO PMDB MG
7 REGINALDO GERMANO PFL BA

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1 DARCI COELHO PFL TO

Assinaturas Repetidas
1 ALBERTO FRAGA PMDB DF
2 ALMERINDA DE CARVALHO PFL RJ
3 ANIBAL GOMES PMDB CE
4 ANTONIO CAMBRAIA PSDB CE
5 ARACELV DE PAULA PFL MG
6 ATILALlNS PFL AM
7 CEZAR SCHIRMER PMDB RS
8 CEZAR SCHIRMER PMDB RS
9 CORIOLANO SALES PMDB BA
10 CORIOLANO SALES PMDB BA
11 COSTA FERREIRA PFL MA
12 DE VELASCO PSL SP
13 DE VELASCO PSL SP
14 DJALMAPAES PSB PE
15 GESSIVALDO ISAIAS PMDB PI
16 GESSIVALDO ISAIAS PMDB PI
17 GONZAGA PATRIOTA PSS PE
18 IÉDIOROSA PMDB ·RJ
19 INALDO LEITÃO PSDS PB'
20 JOÃO FASSARELLA PT MG
21 JOÃO GRANDÃO PT MS
22 JOEL DE HOLLANDA PFL PE
23 JORGE PINHEIRO PMDB ÓF'
24 JOSÉ CARLOS ELIAS PTB ES
25 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
26 L1NCOLN PORTELA PSL MG
27 LINCOLN PORTELA PSL MG
28 LUIZ ANTONIO FLEURV PTB SP
29 MARCOS DE JESUS PSDB PE
30 MARCOS DE JESUS PSDB PE
31 MEDEIROS PFL SP
32 NORBERTO TEIXEIRA PMDB GO
33 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS
34 PADRE ROQUE PT PR
35 PAULO JOSÉ GOUVEA PL RS
36 PROFESSOR LUIZINHO PT SP
37 SAULO PEDROSA PSDS BA
38 SERAFIM VENZON PDT se
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Ofrcio nl!. 140/00

BrasrJia, 19 de junho de 2000.

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. 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 Bispo Rodri
gues e outros, que "Dispõe sobre a imunidade tributá
ria dos gêneros alimenUcios de primeira necessida
de", contém número suficiente de signatários, cons
tando a referida proposição de:

171 assinaturas confirmadas;
007 assinaturas não confirmadas;
001 deputado licenciado;
038 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Souza,

Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

TITULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPiTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

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

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

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

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

§ 11!. A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de de
fesa ou de estado de sitio.

§ 21!. 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.

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

§ 41!. Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

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

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

TITULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPiTULO I
do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO 11
Das Limitações do Poder de Tributar

Art. 150. Sem prejurzo de outras garantias asse
guradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Esta
dos, ao Distrito Federal e aos Municrpios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o esta
beleça;

11- instituir tratamento desigual entre contribuin
tes que se encontrem em situação equivalente, proi
bida qualquer distinção em razão de ocupação profis
sional ou função por eles exercida, independente
mente da denominação jurldica dos rendimentos, trtu
los ou direitos;

111 - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores oconidos antes

do inicio da vigência da lei que os houver institufdo ou
aumentado;

b) no mesmo exercfcio financeiro em que haja
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
V - estabelecer limitações ao tráfego de pesso

as ou bens, por meio de tributos interestaduais ou in
termunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela
utilização de vias conservadas pelo Poder Público;

VI - instituir impostos sqbre:
a) patrimOnio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos

polfticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de edu-



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR 260, DE 2000

(Do Sr. Pompeo de Mattos e outros)

Altera o art. 228, da Constituição Fe
deral, estabelecendo a maioridade aos
dezessete anos.
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caçã~ e de assis~~ncia soc~al, sem fms lucrativos, (Apense-se à Proposta de" Emenda à
atendldo~ os r~quls~tos d~ le~; , Constituição nº 171, de 1993)

~) livros, Jornais, periódicos e o papel destinado O Congresso Nacional decreta'
a sua Impressão. .

§ 1.11 A vedação do inciso 11I, "b", não se aplica aos . Art. 1.11:- O art. 228 passa a vigorar com a se.:.
impostos previstos nos artigos 153, 1, li, IV e V, e 154, 11. gUlnte redaça~: . .

§ 2Jl A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às . Art. 228 - São penalmente InJmputá-
autarquias e às fundações instituidas e mantidas pelo vels os menores de dezessete anos, sujei-
Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à ren- tos às normas da legislação especial."
da e .a?s serviços, vinculados a suas finalidades es- JUSTIFICAÇÃO
senClalS ou às delas decorrentes.

.§ 3.11 As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo . ':' avalan~he de crimes perpetrados por meno-
anterror não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos res !nJmputávels, de 18 anos, tem acendido em nossa
serviços, relacionados com exploração de atividades SOCIedade, o debate sobre a impunidade juvenil. .
econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empre- É verdade que não se pode dizer que os jovens
endimentos privados, ou em que haja contraprestação de hoje têm desenvolvimento mental incompleto. A
ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem quantidade de informações que recebem, por todos
exonera o promitente comprador da obrigação de pa- os meios de comunicação disponfveis, faz· crer no
gar imposto relativamente ao bem imóvel. amadurecimento mais precoce e, portanto, na capaci-

§ 411 As vedações expressas no inciso VI alfne- dade de entenderem o caráter pernicioso do compor-
as "b", "e" compreendem somente o patrimônio', a ren- tamento delinqüente.
da e os serviços, relacionados com as finalidades es- Inúmeros são os pafses em que a menoridade
senciais das entidades nelas mencionadas. penal estabelecida situa-se abaixo dos dezoito anos.

§ 511 A lei determinará medidas para que os con- Nos Estados ~nidos, por exemplo,.até mesmo cr~an-
sumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos ças em tenra Idade, ao cometer delitos, são penallza-
que incidam sobre mercadorias e serviços. dos, ~cando em estabeleci.mentos ap!'opriados à sua

§ 611 Qualquer subsfdio ou isenção, redução de condição. Recebe,:", todaVia, educa~ao e preparação
base de cálculo, concessão de crédito presumido, para enfrentar a Vida após o cumprimento da pena.
anistia ou remissão, relativas a impostos, taxas ou Pelo m~nos est~ é a tese ~u~ defende os que propõe
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei a reduçao drástica da maiOridade.
especffica, federal, estadual ou municipal, que regule No entanto., parece-m~ temerário e precipit~do
exclusivamente as matérias acima e numeradas ou o mu~anças drásticas na legislação penal, no sentido
correspondente tributo ou contribuição, sem prejufzo de I.mputar a adolescentes responsabilidade sobre
do disposto no art.155, § 211, XII, "g". quaisquer de seus atos. Há uma corrente de pensa-

* . mento que defende a tese da redução da maioridade
. § 6flcom redação dada pela Emenda Const/tu- para dezesseis anos. Uma outra, com menos adeptos

c/onal nD3, de 17-3-1993. é verdade, postula a maioridade aos quatorze anos.
§ 7Jl A lei poderá atribuir a sujeito passivo de O que fica realmente é a interrogação se tais

obrigação tributáia a condição de responsável pelo ":ledid~s trarão. av~nço.s, .real~ente, di":linuindo .a in-
pagamento de imposto ou contribuição cujo fato ge- cldêncla de delinqüência Juveml e a prátrca de crrmes

.' bárbaros por adolescentes.
rador deva ocorrer posteriormente, assegurada a Vi d t 1-" t t t.. ., . _. Isan o con amar a po emlca eXls en e em orno
Imedla~a e prefe.renclal restltUlçao da qu~ntla paga, da redução da idade para responsabilidade civil e penal,
caso nao se realize o fato gerador presumido. é que proponho uma medida intermediária aos inúme-

*§ 711 acrescentado pela Emenda Constitucional ros projetos que querem reduzir a maioridade para 16
nD 3 de 17-3-1993. anos. Esta Proposta de Emenda Constitucional, que ora

, apresento, estabelece a redução da maioridade para 17
.................................................................................... anos. Tal mudança permitirá avaliar ao longo do tempo,
.................................................................................... se a redução trará a diminuição da participação de jo

vens de 17 anos em delitos e crimes. Se a medida tiver
sucesso, ai sim, os defensores de reduções mais drásti
cas, estarão respaldados para requerer a extensão da
maioridade para idades inferiores.

Sala das Sessões, 1Q de fevereiro de 2000.
Pompeo de Mattos, Deputado Federal, Vice-Uâer
da Bancada PDT.
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Conferência de Assinaturas

Tipo da Proposição: PEC

Autor da Proposição: POMPEO DE MATTOS

Data de Apresentação: 13/06/00

Ementa: Altera o art. 228, da Constituição Federal. estabelecendo a
maioridade aos dezessete anos"

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas: [Cor1firmad~==--' 174:
iNêo Conferem 008:
:Liéenciados 0111
rRepetidas 0221
tlleglvels 0001
I~etiradas 0001 .

ASsinaturas Confiimadas
1 ABELARDO LUPION
2 ADÃO PRETTO
3 ADEMIR LUCAS
4 AGNELO QUEIRÓZ
5 AIRTON CASCAVEL
6 AIRTON DIPP
7 ALBERTO FRAGA
8 ALCEU COLLARES
9 ALMEIDA DE JESUS
10 ALMERINDA DE CARVALHO
11 ALMIRSA
12 ANTONIO FEIJÃO
13 ANTONIO GERALDO
14 ANTONIO JORGE
15 ARMANDO ABILlO
16 ARNON BEZERRA
17 ÁTILA LINS
18 AUGUSTO NARDES
19 AYRTON XER~
20 B. SÁ
21 BABÁ
22 BONIFÁCIO DE ANDRADA
23 CABO JÚLIO
24 CAIO RIELA
25 CARLOS BATATA
26 CARLOS DUNGA

PFL
PT
PSDB
PCdeB
PPS
PDT
PMDB
PDT
PL
PFL
PPB
PST
PFL
PTB
PMDB
PSDB
PFL
PPB
PPS
PSDB
PT
PSDB
PL
PTB
PSDB
PMDB

PR
RS
MG
DF
RR
RS
DF
RS
CE
RJ
RR
AP
PE
TO
PB
Cc
AM
RS
RJ
Pl
PA
MG
MG
RS
PC
PB
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27 CELCITA PINHEIRd' 'PFt 'MT
28 CELSO RUSSOMANNO P-PB ~SP

''<'

"MA29 CESA~ BANDEIRA- PF,L
30 CEZAR SCHIRMER PMDB RS
31 CHIQUINHO FEITOSA PSDB CE
32 CLEONÂNCIO FONSeCA PPB SE
33 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
34 CONFÚCIO MOURA PMDB RO
35 CORONEL GARCIA PSDB RJ
36 COSTA FERREIRA PFL MA
37 DAMIÃO FELlCIANO PMDB PB
38 DANILO DE CASTRO PSDB MG
39 DELFIM NETTO PPB SP
40 DILCEU SPERAFICO PPB PR
41 DINO FERNANDES PSOB RJ
42 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
43 OR. HELENO PSOB RJ
44 EBERSILVA POT RJ
45 EDINHOBEZ PMDB SC
46 EDMAR MOREIRA PPB MG
47 EDUARDO CAMPOS PSB PE
48 EDUARDO PAES PTB RJ
49 ELISEU RESENDE PFL MG
50 ENIOBACCI POT RS
51 ESTHER GROSSI PT RS
52 EUNlclO OLIVEIRA PMDB CE
53 EURlpEDES MIRANDA PDT RO
54 EVANDRO MILHOMEN PSB AP
55 FÉLIX MENDONÇA PTB BA
56 FERNANDO DINIZ PMDB MG
57 FERNANDO GABEIRA PV RJ
58 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
59 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR
60 GERALDO MAGE,LA PT DF
61 GERMANO RIGOTTO PMDB RS
62 GER~ON PERES .' . ppS PA
63 GESSIVALDO ISAiAs , PMDB PI.. , I ~

64 GIOVANNI QUEIROZ por PA
65 GONZAGA PATRiqTA PSB pE
66 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB RN
67 IBER!: FERREIRA PPB RN
68 IÉDIO ROSA PMDB RJ
69 ILDEFONÇO CORDEIRO PFL AC
70 INALDO LEITÃO PSOB PB
71 INocêNCIO OLIVEIRA PFL PE
72 JAIME MARTINS PFL MG
73 JAIR BOLSONARO PPB RJ
74 JAIR MENEGUELLI PT SP



33618 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000
c::>

JOÃO CALDAS75 PL AL
76 JOÃOCOLAÇO PMDB PE
77 JOÃO GRANDÃO PT MS
78 JOÃO HENRIQUE PMDB PI
79 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
80 JOEL DE HOLLANDA PFL PE
81 JONIVAL LUCAS JUNIOR PFL BA
82 JOSÉ ALEKSANDRO PSL AC
83 JOSÉ BORBA PMDB PR
84 JOSÉ CARLOS VIEIRA PFL SC
85 'JOSÉ DE ABREU PTN SP
86 JOSÉ INO'O PMOB SP
87 JOSÉ LOURENÇO PFL' BA
88 JOSÉ PIMENTEL PT CE
89 JOSÉ RONALDO PFL BA
90 JOSÉ TELES PSDB SE
91 'JOSÉ THOMAZ NONO PFL AL
92 JÚLIO REDECKER PPB RS
93 JULIO SEMEGHINI PSDB SP
94 LAIRE ROSADO PMDB RN
95 LEUR LOMANTO PFL BA
96 L1DIA QUINAN PSOB GO
97 LUIS BARBOSA PFL RR
98 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS
99 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP
100 LUIZ FERNANDO PPB AM
101 LUIZ MAINARDI PT RS
102 LUIZ RIBEIRO PSDB RJ
103 MANOEL CASTRO PFL BA
104 MARCIO MATOS PT PR
105 MARCONDES GADELHA PFL PB
106 MARCUS VICENTE PSDB ES
107 MAlTOS NASCIMENTO PST RJ
108 MEDEIROS PFL SP
109 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
110 MILTON MONTI PMOB SP
111 MIRIAM REID POT RJ
112 MOACIRMICHELETTO PMDB PR
113 MORONI TORGAN PFL CE
114 MUSSA DEMES PFL PI
115 NAIR XAVIER LOBO PMDB GO
116 NELSON MARQUEZELLI PTS SP
117 NELSON MEURER PPB PR
118 NELSON OTOCH PSDB CE
119 NILSON PINTO PSDB PA
120 NILTON CAPIXABA PTB RO
121 NORBERTO TEIXEIRA PMDB GO
122 ODILlO BALBINOTTI PSDB PR
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123 OLAVO CALHEIROS
124 OUVEIRA FILHO
125 OSMÂNIO PEREIRA
126 OSMAR SERRAGLIO
127 OSVALDO REIS

128 PAES LANDIM
129 PASTOR VALDECr PAIVA
130 PAULO BALTAZAR
131 PAULO FEJJÓ
132 PAULO KOBAYASHI
133 PAULO LIMA
134 PAULO PA.\M
135 PEDRO CHAVES

136 PEDRO CORR~
137 PEDRO IRUJO
138 POMPEO DE MATIOS
139 RAFAEL GUERRA

140 RAIMUNDO GOMES DE MATOS
141 RENATO VIANNA
142 RENILDO LEAL
143 RICARDO BARROS
144 RICARDO tZAR
145 RICARDO RIQUE
146 ROBÉRIO ARAÚJO
147 ROMEL ANIZIO
148 RONALDO VASCONCELLOS

149 RUBENS FURLAN
150 SAULO PEDROSA

151 SEBASTIÃO MADEIRA
152 SERAFIM VENZON
153 SÉRGIO BARCELLOS
154 SÉRGIO BARROS
155 SÉRGIO CARVALHO

156 SÉRGIO REIS

157 SILAS BRASILEIRO
158 SIMÃO SESS/M
159 TELMO KIRST
160 TETÉ BEZERRA

161 VADÃO GOMES
162 VALDECI OLIVEIRA

163 VICENTE ARRUDA
164 VITTORIO MEDIOU
165 WAGNER SALUSTIANO
166 WALDIR SCHMIDT

167 WALDOMIRO FIORAVANTE
168 WELlNTON FAGUNDES
169 WERNER WANDERER
170 XICO GRAZIANO

PMOB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PSL
PSB
PSDB
PSDB
PMDB
pT
PMDB

PPB
PMDB
PDT
PSDB
PSDB
PMDB

PTB
PPB
PMDB
PSDB
PL

PPB

PFL
PPS
PSDB
PSDB
PDT

PFL
PSDB
PSDB

PSDB

PMDB
PPB

PPB
PMDB

PPB
PT

PSOB
PSDB
PPB
-PMDB

PT
PSDB
PFL
PSDB

AL
PR

MG
PR
TO

PI
RJ
RJ
RJ
SP
SP
as
GO

PE
BA

RS
MG

CE
SC
PA
PR
SP
PB
RR

MG
MG
SP

BA
MA

se
AP
AC
RO

SE

MG
RJ
RS
MT

SP
RS

CE
MG
SP
RS
RS
MT
PR

SP
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171 VEDA CRUSIUS PSDB RS
172 YVÓNILTON GONÇALVES PPB BA
173 ZÉ GOMES DA ROCHA PMDB GO
174 ZILA BEZERRA PFL AC

Assinaturas que Não Conferem
1 ARNALDO FARIA DE sA PPB SP
2 CARLOS SANTANA PT RJ
3 DOMICIANO CABRAL PMDB PB
4 JORGE COSTA PMDB PA
5 L1NCOLN PORTELA PSL MG
6 NEIVA-MOREIRA PDT MA
7 NELSON MARCHEZAN PSOB RS
8 NILMARRUIZ PFL TO

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1 ANTONIO JOSÉ MOTA PMOB CE
2 CARLOS MELLES PFL MG
3 CORNÉLlO RIBEIRO POT RJ
4 DARCI COELHO PFL TO
5 ELTON ROHNELT PFL RR
6 FREIRE JÚNIOR PMDB TO
7 IGOR AVElINO PMDB TO
8 JOAQUIM BRITO PT AL
9 L1NOROSSI PSDB MT
10 OSVALDO SOBRINHO PTB MT
11 PASTOR AMARILDO PPB TO

Assinaturas Repetidas
1 ALMEIDA DE JESUS PL CE
2 ARNON BEZERRA PSOB ce
3 BONIFAclO DE ANDRADA PSDB MG
'4 CORONEL GARCIA PSOB RJ
5 DARCI COELHO PFL TO
6 DINO FERNANDES PSDB RJ
7 EDUARDO PAES PTB RJ
8 FERNANDO GABEIRA PV RJ
9 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR
1P GERALDO MAGELA PT DF
11 GERMANO RIGOTTO PMDB RS
12 JOAQUIM BRITO PT AL
13 JOSÉ DE ABREU Pl'N SP
14 MIRIAMREID PDT RJ
15 NELSON MEURER PPB PR
16 OLAVO CALHEIROS PMDB AL
17 OLIVEIRA FILHO PSDB PR
18 RENATO VIANNA PMDB SC
19 RICARDO IZAR PMDB SP
20 RUBENS FURLAN PPS SP
21 SAULO PEDROSA PSOB BA
22 SAULO PEDROSA PSDB BA
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Oficio nº 139/00

Brasília, 19 de junho de 2000

AS. Sa. o Sr.
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a V. Sa. que a Proposta de Emenda à

Constituição do Sr. Deputado Pompeo de Mattos, que
"altera o art. 228 da Constituição Federal, estabele
cendo a maioridade aos dezessete anos", contém nú
mero suficiente de signatários, constando a referida
proposição de:

174 assinaturas confirmadas;

8 assinaturas não confirmadas;

11 deputados licenciados;

22 assinaturas repetidas;

nenhuma assinatura ilegível.

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

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

TITULO VIII
Da Ordem Social

CAPITULO VII
Da Família, da Criança, do Adolescente

e dó Idoso

Art. 228. São penalmente inimputáveis os me
nores de dezoito anos, sujeitos às normas da legisla
ção especial.

PROJETO DE LEI NQ 3.212, DE 2000
(Do Sr. Alexandre Cardoso)

Dispõe sobre a isenção de estudan
tes carentes do pagamento de taxas de
inscrição para participar do Exame Naci
onal de Ensino Médio - ENEM.

(As Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; de Finanças e Tributação (art.
54); e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) - art. 24, 11)

. O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Os estudantes carentes, cuja renda familiar

seja, comprovadamente, inferior a três salários mínimos,
ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição para par
ticipar do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.

Parágrafo único. O Mmistério da Educação e
Cultura fará às gestões administrativas necessárias
ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.

Art. 2l1. Es~a lei entra em vigor na data de sua
publicação.

J ustif~~ação

A perversa distribuição de renda que enfren
tamos exclui, significativamente, o acesso de estu
dantes carentes às universidades.

O ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio,
aplicado pejo Governo Federal, com o objetivo de
avaliar a qualidade do ensino médio em todo o PaIs,
reforça ainda mais essa exclusão ao exigir, de todo
aluno que deseje participar, o pagamento de uma
taxa de inscrição de R$25,OO (vinte e cinco reais).

No nosso entender, tal exigência, além de dis
crimInatória, pode, inclusive, comprometer a finalida
de do Enem e a validade de seus dados, já que deixa
de fora boa parte do seu público alvo.

Apesar de o exam.e não ser obrigatório, mui
tas universidades já vêm adotando a pontuação do
Enem, em substituição ao vestibular, como critério
para ingresso em seus cursos, bem como algumas
empresas já baseiam suas contratações nesses re
sultados - o que torna o exame não tão voluntário assim.

Recentemente, a Juíza Federal da 5a Vara no
Espírito Santo, Virgínia Prqcópio Oliveira Silva, aca
tou ação civil pública, movida pelo Ministério Público
Federal do Espírito Santo, concedendo liminar isen
tando os estudantes carentes do Estado do paga
mento da taxa de inscrição do Enem. Baseou sua de
cisão no fato de que a pontuação no Enem já está
sendo adotada para o ingresso em cursos da Univer
sidade Federal do Espírito Santo e em muitas outras.

Como vemos, trata-se de uma proposta mais do
que justa.

Sala das Sessões, 13 de junho de 2000. 
Alexandre Cardoso.
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Subseção 11I
Das Leis

Seção VIII
Do Processo Legislativo

TITULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPITULO I
Do Poder Legislativo

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

Art. 64. A discussão e votaçêo dos projetos de
lei de iniciativa do Presidente da República, do Supre
mo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão
inIcio na Cêmara dos Deputados.

§ 12 O Presidente da República poderá solicitar
urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

§ 2R Se, no caso do parágrafo anterior, a Câmara
dos Deputados e o Senado Federal não se manifesta
rem, cada qual, sucessivamente, em até quarenta e
cinco dias, sobre a proposição, será esta inclurda na
ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto
aos demais assuntos, para que se ultime a votação.

§ 3R A apreciação das emendas do Senado Fe
deral pela Cãmara dos Deputados far-se-á no prazo
de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no
parágrafo anterior.

§ 42 Os prazos do § 2R não correm nos perfodos
de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam
aos projetos de código.

Acrescenta dispositivos à Consoli
dação das Leis do Trabalho, dispondo
sobre requisitos de admissibilidade para
o recurso de revista.

(Apense-se ao Projeto de Lei nJ! 168,
de 1999.)

PROJETO DE LEI N!l3.267, DE 2000 Art. 2R O Tribunal Superior do Trabalho regula-
(Do Poder Executivo) mentará, no prazo de sessenla dias da publicação

MENSAGEM N!l831/00 desta lei, o procedimento de seleção dos recursos
transcendentes e de uniformização na aplicação dos
critérios de transcendência.

Art. 3R Esta lei entrará em vigor sessenta dias
após a data de sua publicação.

O Congresso Nacional decreta:

Art. IR Acrescenta-se ao Decreto-Lei nR5.452, de
IR de maio de 1943, Consolidação das Leis do Traba
lho - CLT, o seguinte art. a96-A:

"Art. a96-A. O Tribunal Superior do Trabalho
não conhecerá de recurso oposto contra decisão em
que a matéria de fundo não ofereça transcendência
com relação aos reflexos gerais de natureza jurrdica,
polftica, social ou econômica.

§ 111 Considera-se transcendência:

I - jurrdica, o desrespeito patente aos direitos
humanos fundamentais ou aos interesses coletivos
indisponrveis, com comprometimento da segurança e
estabilidade das relações jurrdicas;

11- polftica, o desrespeito notório ao princIpio fe
derativo ou à harmonia dos Poderes constituldos;

111- social, a existência de situação extraordiná
ria de discriminação, de comprometimento do merca
do de trabalho ou de perturbação notável à harmonia
entre capital e trabalho;

IV - econômica, a ressonância de vulto da cau
sa em relação a entidade de direito público ou econo
mia mista, ou a grave repercussão da questão na po
Iftica econômica nacional, no segmento produtivo ou
no desenvolvimento regular da atividade empresarial.

§ 211 O Tribuna', ao apreciar recurso oposto con
tra decisão que contrarie a sua jurisprudência relativa
à questêo transcendente, salvo o caso de intempesti
vidade, dará prazo para que a parte recorrente supra
o não-preenchimento de pressuposto extrrnseco do
recurso.

§ 3!l O Tribunal não conhecerá de recurso fun
dado em aspecto processual da causa, salvo com
apoio em disposição constitucional direta e literal
mente violada, quando o tema de fundo estiver pacifi
cado em sua jurisprudência no sentido da decisão
proferida pelo tribunal inferior.



DECRETO-LEI NQ 5.452, DE 1Q OE
MAIO DE DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho . .

CAPITULO VIII
Do Poder Judiciãrio

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TITULO
Da Organização Nacional
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EMENDA CONSTITUCIONAL N1l1, de outro, M~nicrpio ou pessoa domiciliada ou residen-
DE 17 DE OUTUBRO DE 1969 te no Pars',

b) os casos previstos no art 129, § 111 e § 211; e
c) os habeas corpus decididos em única ou úl

tima instância. pelos Tribunais federais ou Tribunais
de Justiça dos Estados! se denegatória a decisão,
não podendo o recurso ser substitufdo por pedido ori
ginário;

111 - julgar, mediante recurso extraordinário, as
causas decididas em única ou última instância por ou
tros tribunais, quando adecisão recorrida:

a) contrariar dispositivos desta Constituição ou
negar vigência de tratado ou lei federal;

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou
lei federal;

c) julgar válida lei ou ato do governo local con
testado em face da ConstItuição ou de lei federal;' ou

d) der à lei federal interpretação· divergente da
que lhe tenha dado outro tribunal ou o próprio SUpre~

mo Tribunal Federal.
(83) § 1Q As causas á que se refere o item 111, alr

neas a e d, deste artigo serão indicádas pelo Supre
mo Tribunal Federal no regimento interno, que aten
derá à sua natureza, espécie, valor pecuniário e rele
vância da questão federal. .

Os Ministros da Marinha de Guerra, dO Exército e
da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes
:onfere o art. 3Q do Ato Institucional nQ 16, de 14 de ou
tubro da 1969, combinado com o § 111 do art. 211 do Ato
Institucional nQ 5, de 13 de dezembro de 1968, e,

Considerando que, nos termos do Ato Comple
mentar nQ 38, de 13 de dezembro de 1968; foi decreta
do, a partir dessa data, o recesso do Congresso Naci
onal;

Considerando que, decretado o recesso parla
mentar, o Poder Executivo federal fica autorizado a
legislar sobre todas as matérias conforme o disposto
no § 111 do art. 211 do Ato Institucional nll5, de 13 de de
zembro de 1968;

Considerando que a elaboração de emendas à
Constituição, compreendida no processo legislativo
(art. 49, I), está na atribuição do Poder Executivo fe
deral;

"O Congresso Nacional, invocando·a proteção
de Deus, decreta e promulga a seguinte

SEÇÃO 11
Do Supremo Tribunal Federal

TITULO X
Do Processo Judiciãrio do Trabalho

Art. 119. Compete ao Supremo Tribunal Fede-
ral:

CAPITULO VI
Dos recursos

I - processar e julgar originariamente:

a) nos crimes comuns,'o Presidente da Repúbli
ca, o Vice-Presidente, os Deputados e Senadores, os
Ministros de Estado e o Procurador-Geral da Repúbli
ca;

11 - julgar em recurso .ordinário:

a) as causas em que Jorem partes Estado es
trangeiro ou organismo internacional, de um lado, e,

Art. 896. Cabe Recurso de Revista para Turma
do Tribunal Superior do Trabalho das decisões pro
feridas em. grau de recurso ordinário, em dissldio in
dividuai, pelos Tribunais Regionais do Trabalho,
quando:

*Artigo, caput, com redação dada peja Lei'nQ

9.756, de 17-12-98.



* § 4D, com redação dada pela Lei nV

9. 756, de
17-12-98.

§ 511 Estando a decisão recorrida em consonên
cia com enunciado da Súmula da Jurisprudência do
Tribunal Superior do Trabalho, poderá o Ministro Re
lator, indicando-o, negar seguimento ao Recurso de
Revista, aos Embargos, ou ao Agravo de Instrumen
to. Será denegado seguimento ao Recurso nas hipó
.teses de intempestividade, deserção, falta de alçada.
e ilegitimidade da representação, cabendo a interpo
sição de Agravo.

*§ SD, com redação dada pela Lei nO 7.701, de
21-12-88.

§ 611 Nas causas sujeitas ao procedimento su
marlssimo, somente será admitido recurso de revista
por contrariedade a súmula de jurisprudência unifor
me do Tribunal Superior do Trabalho e violação direta
da Constituição da República.

*§ BD, acrescido pela Lei nO 9.957, de 12-1-00.
Art. 897. Cabe agravo, no prazo de 8 (oito) dias:
a) de petição, das decisões do Juiz ou Presiden-

te, nas execuções;
b) de instrumento, dos despachos que denega

rem a interposição de recursos.
* Com redação dada pela Lei nO 8.432, de

11-6-92.
§ 111 O agravo de petição só será recebido quan

do o agravante delimitar, justificadamente, as matéri
as e os valores impugnados, permitida a execução
imediata da parte remanescente até o fmal, nos pró
prios autos ou por carta de sentença.

* Com redação dada pela Lei n' 8.432, de
11-6-92.

§ 211 Oagravo de instrumento interposto contra o
despacho que não receber agravo de petição não
suspende a execução da sentença.

* Com redação dada pela LeinD8.432, de 11-6-92.
§ 311 Na hipótese da alínea a deste artigo, o agra

vo será julgado pelo próprio Tribunal, presidido pela
autoridade recorrida, salvo se tratar de decisão do
Presidente da Junta ou do Juiz de Direito, quando o
julgamento competirá a uma das Turmas do Tribunal
Regional a que estiver subordinado o prolator da sen
tença, observado o disposto no art. 679 desta Conso·
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a) d~rem ao mesmo dispositivo de lei federal in- ultrapassada por súmula, ou superada por iterativa e
terpretação diversa da que lhe houver dado outro Tri- notória jurisprudência do Tribunal Superior do Traba-
bunal Regional, no seu Pleno ou Turma, ou a Seção lho.
de Dissldios Individuais do Tribunal Superior do Tra
balho, ou a Súmula de Jurisprudência Uniforme dessa
Corte;

* Alfnea a, com redaçSo dada pela Lei nO 9.756,
de 17-12-98.

b) derem ao mesmo disposto de lei estadual,
Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo, sen
tença normativa ou regulamento empresarial de obser
vância obrigatória em área territorial que exceda-a-jtnis-
dição do Tribunal Regional prolator da decisão recorri
da, interpretação divergente, na forma da alinea a;

* Alfnea b, com redaçSo dada pela Lei nO 9.756,
de 17-12-98.

c) proferidas com violação literal de disposição
de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição
Federal.

* Aflnea c, com redação dada pela Lei nO 9.756,
de 17-12-98.

§ 111 O Recurso de Revista, dotado de efeito
apenas devolutivo, será apresentado ao Presidente
do Tribunal recorrido, que poderá recebê-Io ou dene
gá-lo, fundamentando, em qualquer caso, a decisão.

* § 1D, com redaçiJo dada pela Lei nD 9.756, de
17-12-98.

§ 211 Das decisões proferidas pelos Tribunais
Regionais do Trabalho ou por suas Turmas, em exe
cução de sentença, inclusive em processo incidente
de embargos de terceiro, não caberá Recurso de Re
vista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de
norma da Constituição Federal.

* § 2D, com redação dada pela Lei nO 9. 756, de
17-12-98.

§ 311 Os Tribunais Regionais do Trabalho proce
derão, obrigatoriamente, à uniformização de sua ju
risprudência, nos termos do Livro I, TItulo IX, CapItulo
I do CPC, não servindo a súmula respectiva para en
sejar a admissibilidade do Recurso de Revista quan
do contrariar Súmula da Jurispruência Uniforme do
Tribunal Superior do Trabalho.

* § 3D, com redação dada pela Lei nO 9.756, de
17-12-98.

§ 411 A divergência apta a ensejar o Recurso de
Revista deve ser atual, não se considerando como tal a



Brasrlia, 9 de junho de 2000

Excelent!ssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

Técnica a ser adotada para o desafogamento
dos Tribunais Superiores, simplificaçêo dos recul=SOS
e caracterização dessas Cortes como instâncias ex
traordinárias é a da demonstração da relevência fe
deral ou transcendência polltica, social, econômica
ou jurldica das causas que merecerão a apreciação
pelos Tribunais Superiores.

A inserção dessa espécie de requisito para a
admissibilidade dos recursos de natureza extraordi
nária é de suma importência para não vulgarizar os
tribunais superiores. Se todos os processos acaba
rem desembocando nas Cortes Superiores, o que era
extraordinário passa a ser o ordinário, com a desen
ganada intençêo das partes de rediscutir indefinida
mente as questões nas quais litigam.

A Suprema Corte americana adota tal técnica,
ao escolher os processos que irá julgar, conforme sua
relevância. Uma vez decidida a questão, com a for
mação do precedente, a jurisprudência formada pas
sa a ser aplicada pelos juizes e cortes inferiores, po
dendo ser revista apenas se a Suprema Corte consi
derar que surgiram novos argumentos que justifi
quem uma revisão de sua decisão originária.

Sob o império da Carta Polltica de 1967/1969, o
Supremo Tribunal Federal, como instência uniformi
zadora da jurisprudência em torno da interpretação
da Constituição e da lei federal, funcionou com técni
ca semelhante, consistente na argüição de relevância
da questão federal, que deveria ser demonstrada no
recurso extraordinário, para que este pudesse transi
tar pelo STF (CF 67/69, art. 119, 111 e § 111).

O insucesso do sistema da argOição de relevân
cia no Supremo Tribunal Federal deveu-se à necessi
dade de o STF justificar motivadamente a não apreci
ação meritória de todos os processos que deixassem
de ser julgados. Assim, não havia efetiva diminuição
de processos, continuando o STF com a sobrecarga
inviabilizadora de uma apreciação mais acurada dos

MENSAGEM NQ 831

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 64, § ID, da Constituição

Federal, submeto à elevada deliberação de V. Exas.,
acompanhado de Exposição de Motivos dos Srs. Mi
nistros de Estado do Trabalho e Emprego, Interino e
da Justiça, o texto do projeto de lei que "acrescenta
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Iidação, a quem este remeterá as peças necessárias dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho,
para o exame da matéria controvertida, em autos dispondo sobre requisitos de admissibilidade para o
apartados, ou nos próprios autos, se tiver determina- recurso de revista". -
da a extração de carta de sentença. BrasOia, 19 de junho de 2000. - Fernando Henrique

* Com redação dada pela Lei nD 8.432, de Cardoso.
11-6-92. EM n!!. 31

§ 411 Na hipótese da allnea b deste artigo, o
agravo será julgado pelo Tribunal que seria compe
tente para conhecer o recurso cuja interposição foi
denegada.

* Com redação dada pela Lei nD 8.432, de
11--6-92.

§ 511 Sob pena de não conhecimento, as partes
promoverão a formação do instrumento do agravo de
modo a possibilitar, caso provido, o imediato julga
mento do recurso denegado, instruindo a petição de
interposição:

I - obrigatoriamente, com cópias da decisão
agravada, da certidão da respectiva intimação, das

-procurações outorgadas aos advogados do agravan
te e do agravado, da petição inicial, da contestação,
da decisão originária, da comprovação do depósito
recursal e do recolhimento das custas;

11 - facultativamente, com outras peças que o
agravante reputar úteis ao deslinde da matéria de
mérito controvertida.

*§ 50, acrescido pela Lei n!J 9.756, de 17-12-98.
§ 6D O agravado será intimado para oferecer

resposta ao agravo e ao recurso principal, instruin
do-a com as peças que considerar necessárias ao jul
gamento de ambos os recursos.

*§ 6J:l, acrescido pela Lei nJ:l9. 756, de 17-12-98.

§ 711 Provido o agravo, a Turma deliberará sobre
o julgamento do recurso principal, observando-se, se
for o caso, daí em diante, o procedimento relativo a
esse recurso.

*§ 7IJ, acrescido pela LeinIJ9. 756, de 17-12-98.



MENSAGEM NII. 835/00

PROJETO DE LEI NIl3.272, DE 2000
(Do Poder Executivo)

A S. Exa. o Sr.
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Cãmara dos Deputados
Brasília - DF

Cria cargos na Carreira Policial Fe
deral.

(As Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; de Finanças e Tribu-

Em 19 de junho de 2000

Aviso n!l1.010 - C. Civil

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentrssimo Senhor Presidente da República relati
va a projeto de lei que "acrescenta dispositivos à Con
solidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre requi
sitos de admissibilidade para o recurso de revista".

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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processos que efetivamente fossem julgados, pela volvam, de modo a que a solução seja a que melhor
sua relevância. atenda aos interesses da sociedade.

Assim, a melhor técnica a ser adotada é, efeti- Os §§ 211. e 311. se justificam tendo em vista que,
vamente, aquela vivenciada pela Suprema Corte em relação às questões transcendentes, mormente
americana, que atua com discricionariedade na sele- que envolvam impacto de vulto no patrimônio público,
ção das causas que vai julgar, em face da repercus- muitas vezes não convenientemente defendido, em
são geral que teriam na sociedade e na economia, face das notórias deficiências da advocacia de Esta-
sem necessidade de justificar o motivo pelo qual não do, a falha processual é buscada como tábua de sal-
apreciará as demais causas. vação para se obter vantagem de direito material re-

Caberia, nesse contexto, à parte demonstrar a conhecidamente contrária ao ordenamento juridico.

transcendência polftica, social, econômica ou juridica Tal é o caso das acões relativas a planos econô-
da causa, fundamentadamente, para que os Tribuna- micos, cujas diferençasinflacionárias n-ão foram reca-
is Superiores as examinem. nhecidas pelo STF, e que, principalmente em relação

O presente projeto elenca, em seu § 111., os critéri- a empresas estatais, só as receberam os emprega-
os de transcendência, que justificarão uma atuação dos que contaram com o tropeço dos patronos em-
das Cortes Superiores. presariais em percalços processuais, pois a questão

de fundo já se encontrava pacificada. Dai o quadro de
Como em nosso sistema juridico o duplo grau inaceitável discriminação entre empregados que re-

de jurisdição já assegura às partes a revisão, por um ceberam as referidas diferenças, quando a massa
colegiado, da decisão proferida pelo juiz singular, ob- dos trabalhadores não fizeram jus a elas, apenas por
tendo-se rejulgamento integral da causa, com reexa· falhas processuais.

me de fatos e provas e do direito aplicável à hipótese, Respeitosamente, _ Paulo Jobim Filho, Minis-
conclui-se que os tribunais superiores não têm a mis- tro de Estado do Trabalho e Emprego, interino; José
são de fazer justiça, no sentido de reexaminar a cau- Gregori, Ministro de Estado da Justiça.
sa, mas de garantir a aplicação uniforme do direito fe
deral em todo o território nacional. Assim, sua missão
transcende o interesse das partes, ligando-se à defe
sa dos interesses do Estado Federado, de que suas
normas não sejam desobservadas por alguma das
unidades que compõem a Federação.

Dar que apenas as questões que transcende
rem o interesse das partes, para afetar o próprio inte
resse da sociedade organizada em Estado Federal, é
que merecerão ser julgadas pelas Cortes Superiores.
E caberá a essas Cortes, com seu poder discricioná
rio, aquilatar se a questão concreta se revela trans
cendente. Do contrário, continuarão os tribunais su
periores a funcionar como 3a ou 4a instância ordinária,
julgando de forma sumária os processos que lhes
chegam, em sistema que apresenta maior discricio
nariedade do que o que se adotaria explicitamente.

Com a adoção do critério de transcendência das
questões federais, poderão os tribunais superiores ter
condições de apreciar com tranqüilidade, segurança,
consciência e precisão as causas que lhes forem diri
gidas, dedicando seu tempo àquelas que, efetiva
mente, terão repercussão tal na comunidade, que exi
gem detida análise de todos os aspectos que as en-



ANEXO
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tação (art. 54); e de Constituição e Justiça e Art. 64. A discussão e votação dos projetos de
de Reda9ão (art. 54)) lei de iniciativa do Presidente da República, do Supre-

O Congresso Nacional decreta: mo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão
Art. Iº Ficam criados, no Quadro Permanente do início na Câmara dos Deputados.

Departamento de Polícia Federal, os cargos da Car- § 1º O Presidente da República poderá solicitar
reira Policial Federal constantes do Anexo a esta lei. urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Art. 2º O provimento dos cargos de que trata § 2º Se, no caso do parágrafo anterior, a Câmara
esta lei far-se-á mediante aprovação prévia em con- dos Deputados e o Senado Federal não se manifesta-
curso público de provas, e dar-se-á no padrão I da Se- rem, cada qual, sucessivamente, em até quarenta e
gunda Classe. cinco dias, sobre a proposição, será esta incluída na

Art. 3º As despesas decorrentes da execução ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto
desta lei serão atendidas à conta de dotações orça- aos demais assuntos, para que se ultime a votação.
mentárias próprias. § 3l! A apreciação das emendas do Senado Fe-

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu- deral pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo
blicação. de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no

parágrafo anterior.

§ 4º Os prazos do § 2.Q não correm nos períodos
de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam
aos projetos de código.

CARREIRA CATEGORIA FllNClONAL PADRÁo CLASSE N"DE CARGOS

Perl..CllmlnaJ l'o<l<nJ I Scp1Hâ 160 ;
C&mlra

Deleptlo de PaU.ia Federal I Set\Unda 400
Policial

1!Icrl,1o de Policia Federal I Segunda 600
Fedo..1

ApolO de PaUcl._ I S....da 8<40

TOTAL 2000

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

TfTULO IV
Da organização dos poderes

CAPfTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

TfTULOV
Da defesa do Estado e das
Instituições Democráticas

CAPfTULO 111
Da Segurança Pública

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, por meio dos seguintes ór
gãos:

I - Polícia Federal;

11 - Polícia Rodoviária Federal;
111 - Polícia Ferroviária FederaJ;

IV - Polícias Civis;

V - Polícias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares.

§ 1.Q A Polícia Federal, instituída por lei como ór
gão permanente, organizado e mantido pela União e
estruturado em carreira, destina-se a:

*§ 1.9, com redação dada pela Emenda Constitu
cional fi! 19, de 4-6-98.

1-apurar infrações penais contra a ordem políti
ca e social ou em detrimento de bens, serviços e inte
resses da União ou de suas entidades autárquicas e
empresas públicas, assim como outras infrações cuja
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prática tenha repercussão interestadual ou intemaci· § 8R OS municípios poderão constituir guardas
onal e exija repressão uniforme, segundo se dispuser municipais destinadas à proteção de seus bens, ser-

em lei; viços e instalações, conforme dispuser a lei.

11 - prevenir e reprimir o tráfico iIIcito de entor- § 9R A remuneração dos servioores policiais in-
pecentes e drogas afins, o contrabando e o desca- tegrantes dos órgãos relacionados neste artigo será
minho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros fixada na forma do § 4R do art. 39.
órgãos públicos nas respectivas áreas de competên- *§ !}D, acrescido peja Emenda ConstJtu.cicnaJ nD

cia; 19, de 4-6-98.

111 - exercer as funções de policia marítima,
aeroportuária e de fronteiras;

* Inciso 111, com redação dada pela Emenda
Constitucional n!2 19, de 4-6·98.

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

§ 22 A Polícia Rodoviária Federal, órgão per·
manente, organizado e mantido pela União e estru
turado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao
patrulhamento ostensivo das rodovias federa,is.

*§ 21), com redação dada pela Emenda Consti
tucional nD 19, de 4-6-98.

§ 311. A Polícia Ferroviária Federal, órgão per
manente, organizado e mantido pela União e estru
turado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao
patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.

*§ 3D, com redaçlJo dada pela Emenda Constitu
cional nD 19, de 4-6-98.

§ 4ll. As Polícias Civis, dirigidas por delegados
de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a
competência da União, as funções de pol(cia judi
ciária e a apuração de infrações penais, exceto as
militares.

§ 511 As Polícias Militares cabem a polícia osten

siva e a preservação da ordem pública; aos Corpos

de Bombeiros Militares, além das atribuições defini

das em lei, incumbe a execução de atividades de

defesa civil.

§ 6ll. As Polfcias Militares e Corpos de Bombeiros

Militares, forças auxiliares e reserva do EXército, su

bordinam-se, juntamente com as Polfcias Civis, aos

governadores dos estados, do Distrito Federal e dos

territórios.

§ 7ll. A lei disciplinará a organização e o funcio

namento dos órgãos responsáveis pela segurança
pública, de maneira a garantir a eficiência de suas ati

vidades.

LEI COMPLEMENTAR NR 101, DE 4 DE
MAIO DE 2000

Estabelece normas de finanças pú
blicas voltadas para a responsabilidade
na gestão fiscal e dá outras providências.

CAPITULO IV
Da despesa pública

SEÇÃO I
Da geração da despesa

............................................................................: .

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoa
mento de ação governamental que acarrete aumen
to da despesa será acompanhado de:

I - estimativa do impacto orçamentá
rio-financeiro no exercício em que deva entrar em'vi
gor e nos dois subseqüentes;

11- declaração do ordenador da despesa de que
o aumento tem adequação orçamentária e financeira
com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com
o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orça
mentárias.

§ 1ll. Para os fins desta lei complementar, consi
dera-se:

I - adequada com a Lei Orçamentária Anual, a
despesa objeto de dotação especffica e suficiente,
ou que esteja abrangida por crédito genérico, de for
ma que somadas todas as despesas da mesma es
pécie, realizadas e a realizar, previstas no programa
de trabalho, não sejam ultrapassados os limites es
tabelecidos para o exercício;

11- compatível com o Plano Plurianual e a Lei de

Diretrizes Orçamentárias, a despesa que se confor

me com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas
previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer

de suas dísposições.



EM Interministerial n2 245/MJ/MP

Brasilia, 20 de junho de 2000

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 64, § 111, da Constituição

Federal, submeto à elevada deliberação de V. Exas. o
texto do projeto de lei que "cria cargos na Carreira Po
liciaI Federal".

Brasllia, 20 de jurtho de 2000. - Fernando Hen
rique Cardoso.

Submetemos à superior deliberação de Vossa
Excelência a minuta do projeto de lei que "cria cargos
na Carreira Policial Federal".

2. A segurança pública, dever do Estado, direito
e responsabilidade de todos, é exercida com vistas à
preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimOnio, por diferentes órgãos. den
tre os quais a Polfcia Federal.

3. A Policia Federal compete apurar infrações
penais contra a ordem po/ltica e social, assim como
outras infrações, cuja prática tenha repercussão inte
restadual ou internacional, exija repressão uniforme,
segundo dispuser a lei. Incumbe-lhe, ainda, prevenir
e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins, o contrabando e o descaminho, sem prejulzo
da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas
respectivas áreas de competência, cabendo ainda
exercer as funções de policia marltima, aérea e de
fronteiras e. com exclusividade, as funções de policia
judiciária da União, nos termos do art. 144, § IA, inci
sos I e IV, da Constituição.

4. Ressalte-se que o Departamento de Polfcia
Federal foi incumbido, recentemente, de coibir a tur
bação e o esbulho possessórios dos bens e dos pró
prios da União e das entidades integrantes da Admi
nistração Pública Federal indireta, mediante, inclusi
ve, uso de ação policial, se necessária.

Excelentrssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,
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§ 2Jl A estimativa de que trata o inciso I do caput mento de remuneração de pessoal de que trata o inci-
será acompanh,ada das premissas e metodologia de so Xdo art. 37 da Constituição.
cálculo utilizadas. § 70. Considera-se aumento de despesa a pror-

§ 311 Ressalva-se do disposto neste artigo a des- rogação daquela criada por prazo determinado.
pesa considerada irrelevante, nos termos em que dis- ..
puser a Lei de Diretrizes Orçamentárias. . ..

§ 411 As normas do caput constituem condição MENSAGEM Nll 835
prévia para:

1- empenho e licitação de serviços, fornecimen
to de bens ou execução de obras;

11- desapropriação de imóveis urbanos a que se
refere o § 311 do art. 182 da Constituição.

Subseção I
Da despesa obrigatória de caráter continuado

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter con
tinuado a despesa corrente derivada de lei, medida
provisória ou ato administrativo normativo que fixem
para o ente a obrigação legal de sua execução por um
per/odo superior a dois exerc/cios.

§ 111 Os atos que criarem ou aumentarem despe
sa de que trata o caput deverão ser instruidos com a
estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar
a origem dos recursos para seu custeio.

§ 211 Para efeito do atendimento do § l!l, o ato
será acompanhado de comprovação de que a despe
sa criada ou aumentada não afetará as metas de re
sultados fiscais previstas no anexo referido no § 1Jl do
art. 411, devendo seus efeitos financeiros, nos perlo
dos seguintes, ser compensados pelo aumento per
manente de receita ou pela redução permanente de
despesa.

§ 3!l Para efeito do § 2!l, considera-se aumento
permanente de receita o proveniente da elevação de
alfquotas, ampliação da base de cálculo, majoração
ou criação de tributo ou contribuição.

§ 411 A comprovação referida no § 211, apresenta
da pelo proponente, conterá as premissas e metodolo
gia de cálculo utilizadas, sem prejulzo do exame de
compatibilidade da despesa com as demais normas do
Plano Plurianual eda Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 5Jl A despesa de que trata este artigo não será
executada antes da implementação das medidas re
feridas no § 211, as quais integrarão o instrumento que
a criar ou aumentar.

§ 6A O disposto no § 1A não se aplica às despe
sas destinadas ao serviço da divida nem ao reajusta-
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MENSAGEM NO 836/00

PROJETO DE LEI N° 3.273, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Dispõe sobre a identificação crimi
nal e dá outras providências.

(A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

I Em 20 de junho de 2000

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentrssimo Senhor Presidente da República mla
tiva a projeto de lei que "cria cargos na Carreira Polici
ai Federal".

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

O Congresso Nacional decreta:

Art. 111 O indiciado em inquérito policial, aquele
que pratica infração penal de menor gravidade (arts.
61 e 69, caput e parágrafo único, da Lei nA 9.099, de
26 de setembro de 1995), assim como aquefes contra
os quais tenha sido expedido mandado de prisão por
decisão judicia', desde que não identificados civil
mente, serão submetidos à identificação criminal, in
clusive pelo processo datiloscópico e fotográfico.

Parágrafo único. Sendo identificado criminal
mente, a autoridade policial providenciará a juntada
dos materiais datiloscópico e fotográfico nos autos da
comunicação da prisão em flagrante ou nos do inqué
rito policial.

Art. 2AA prova de identificação civil far-se-á me
diante apresentação de documento de identidade re
conhecido pela legislação.

Art. 311 O civilmente identificado por documento
original não será submetido à identificação criminal,
exceto quando:

I - estiver indiciado ou acusado pela prática de
homicldio doloso, crimes contra o patrimônio pratica
do mediante violência ou grave ameaça, crime de re
ceptação qualificada, crimes contra a liberdade sexu
alou crime de falsificação de documento público;

A S. Exa. o Sr.
-Deputada Ubiratan AgUIar
Primeiro-Secretário da Cêmara dos Deputados
Brasflia- DF

QUANI'lDAIl!I!
CARRSIRA CATBOOIUAFllNCIONAL PADIlÁO aASS! CAROOS

PBRml QUMlNALFEDI!RAL I SEGllNDA 160
CAlIIlEJllA DI!LEGADODE Pa.!cIAFEDP.RAL I SEGllNIlA 400
IWCIAL ESaIVÃODH IWClAFP.DI!IIAL I SEGllNDA 6'Jl
FBIlI!RAL A(JlNI'BDBPOL!CIAFmAL I SBGIlNDA 140

TOl'AL 2lXXl

5. A despeito de atribuições de tal relevância, o Aviso n2 1.014 - C. Civil

referido órgão vê-se, hoje, dotado de recursos huma-
nos insuficientes para desempenhá-Ias a contento. O
reduzido quadro de servidores policiais não permite
que várias delegacias, situadas em diferentes locali
dades do PaIs, tenham efetivo mlnimo indispensável
à presteza e à eficiência das missões que lhes são
confiadas.

6. Dessa forma, impôe-se a criação de dois mil
cargos, no Quadro Permanente do Departamento de
Polfcia Federal, para a consecução das atividades do
órgão, na forma da Carta Magna.

. 7 Tend...o...em vist~disposte nos arts. t6e1Tãa
Lei Complementar nO 101, de 4 de maio de 2000 - Lei
de Responsabilidade Fiscal, é necessário que se res
salte que as despesas decorrentes da execução des
te projeto de lei serão atendidas à conta de dotações
constantes dos orçamentas da União.

8. Tendo em vista que o processo de recruta
mento e seleção adotado pela Polfcia Federal tem
uma duração mlnima de sete meses, não haverá im
pacto orçamentário-financeiro no exercfcio de 2000 e,
nos três anos subseqüentes, será de
R$129.195.944,80 em cada ano.

9. Esses, Senhor Presidente, são os motivos
que nos levaram a submeter a anexa proposta ao
descortino de Vossa Excelência, na crença de que,
com sua adoção, o Departamento de Policia Federal
estará apto a atender às suas finalidades, com a ur
gência que o caso requer, garantindo, assim, a segu
rança da coletividade e o cumprimento das leis no
Pars.

Respeitosamente, - José Gregori, Ministro de
Estado da Justiça; Martus Tavares, Ministro de Esta
do do Planejamento, Orçamento e Gestão.
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11 - houver fundada suspeita de falsificação ou
adulteração do documento de identidade;

111 - o estado de conservação ou a distância
temporal da expedição de documento apresentado
impossibilite a completa identificação dos caracteres
essenciais;

IV - constar de registros policiais o uso de ou
tros nomes ou d}ferentes qualificações;

V - houver registro de extravio do documento de
identidade;

\/( o indiciado 011 acusado não eOlllprovar, em
quarenta.: óito horas, sua identificação civil.

Art. 411 Cópia do documento de identificação civil
apresentada deverá ser mantida nos autos de prisão
em flagrante, quando houver, e no inquérito policial,
em quantidade de vias necessárias.

Art. 511 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TfTUlO 11
Dos direitos e garantias fundamentais

CAPfTUlO I
Dos direitos e deveres individuais e coletivos

Art. 511 Todos são iguais perante a lei, sem distin
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei
ros e aos estrangeiros residentes no PaIs a inviolabili
dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à se
gurança e à propriedade, nos termos seguintes:

lVIII- o civilmente identificado não será subme
tido a identificação criminal, salvo nas hipóteses pre
vistas em lei;

TfTUlO IV
Da organização dos poderes

CAPITULO I
Do Poder Legislativo

Seção VIII
Do Processo Legislativo

Subseção 11I
Das Leis

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de
lei de iniciativa do Presidente da República, do Supre
mo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão
inIcio na Câmara dos Deputadas:-

~ 111 O Presidente da República poderá solicitar
urgência para apreciação de projetos de sua iniciati
va

§ 211 Se, no caso do parágrafo anterior, a Câma
ra dos Deputados e o Senado Federal não se mani
festarem, cada qual, sucessivamente, em até quaren
ta e cinco dias, sobre a proposição, será esta inclulda
na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quan
to aos demais assuntos, para que se ultime a vota
ção.

§ 311 A apreciação das emendas do Senado Fe
deral pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo
de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no
parágrafo anterior.

§ 411 Os prazos do § 211 não correm nos perlodos
de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam
aos projetos de código.

LEI N° 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995

Dispõe sobre os Juizados Especiais
Cíveis e Criminais e dá outras providên
cias.

CAPíTULO 111
Dos Juizados Especiais Criminais

DISPOSIÇÓES GERAIS

•••••••••••••••••••••••• o. o o •• o. o o' o' o o •• o. o. o o o o o o o. o o o o o o. o o o o o o o o o o o:. o o o~o o:. o o • ...:: ~

Art. 61. Consideram-se infrações penais de me
nor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as
contravenções penais e os crimes a que a lei comine
pena máxima não superior a um ano, excetuados os
casos em que a lei preveja procedimento especial.
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Seção 11
Da Fase Preliminar

Art. 69. A autoridade policial que tomar conheci
mento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e
o encaminhará imediatamente ao juizado, com o au
tor do fato e a vitima, providenciando-se as requisi
ções dos exames periciais necessários.

Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a la
vratura do termo, for imediatamente encaminhado ao Ju
izado ou assumir o compromisso de a ele comparecer,
não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança.

MENSAGEM NQ 836

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 64, parágrafo 1l!, da Constitui

ção Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências o texto do projeto de lei que "Dispõe sobre a
identificação criminal e dá outras providências."

Brasllia, 20 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso

EM Nl!.244/MJ

Brasllia, 20 de junho de 2000

Excelentlssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

anexo projeto de Lei, "que regulamenta o inciso LVIII
do art. 5l! da Constituição Federal.

2. A Carta Polltica, em seu art. 5l! inciso LVIII, estabe
lece que "o civilmente identificado não será submetido à
identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em leL"

3. Embora o objetivo do Constituinte de 1988 te
nha sido obstar constrangimentos ao civilmente identi
ficado e evitar sua identificação criminal, a experiência
tem revelado distorções que tornam imperiosa a regu
lamentação do mencionado dispositivo constitucional.
Das distorções, a mais gritante é o fato de criminosos
utilizarem-se de documentos de identidade alheios no
cometimento de ações delituosas, o que tem levado
pessoas inocentes a serem presas, o que avilta a se
gurança jurldica almejada com a aplicação do Direito
Penal porque fragiliza o principio do devido processo
legal e também o da personalização da pena.

4. Visando dar perfeita aplicabilidade à norma
constitucional que veda a identificação criminal sumá
ria, porém ressalva previsão legal para situações es
pecificas, o projeto estabelece, em seu art. 3l!, que

serão identificados criminalmente o indiciado ou acu
sado que estiver envolvido na prática de crimes de
homicídio doloso, contra o patrimônio praticado medi
ante violência ou grave ameaça, de receptação quali
ficada, contra a liberdade sexual ou crime de falsificação
de documento público.

5. O projeto prevê também a identificação criminal
do indiciado ou acusado em caso de fundada suspeita
de falsificação ou adulteração do documentotle identida
de apresentado, ou ainda se constar de registros policia
is o uso de outros nomes ou diferentes identificações.

6. A medida proposta permite que se imprima
maior segurança na identificação de pessoas envolvi
das ou suspeitas de envolvimento com a prática de ilí
citos penais graves, assegurando, por conseqüência,
maior acuidade e eficácia das investigações policiais.

7. A norma projetada inscreve-se, dessarte,
como medida de largo alcance dentro da polltica go
vernamental de decidido combate à violência no Pais.

8. São essas, em slntese, as razões que me le
vam a submeter o presente projeto de lei ao descorti
no de Vossa Excelência.

Respeitosamente, - José Gregori, Ministro de
Estado da Justiça.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasllia-DF

Aviso nl!. 1.015 - C.Civil

Em 20 de junho de 2000

Senhor Primeiro - Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentlssimo Senhor Presidente da República rela
tiva a projeto de lei que "Dispõe sobre a identificação
criminal e dá outras providências".

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

PROJETO DE LEI Nll. 3.274, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nll. 838100

Estabelece normas gerais de orga
nização e funcionamento das polícias ci
vis dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios, nos termos do artigo 24,
XVI, da Constituição Federal.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 4.371,
de 1993)
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o Congl~sso Nacional decreta:

CAPiTULO I
Das funções

Art. 111 A organização e o funcionamento das pb
/[cias civis dos Estados, do Distrito Federal e dos Ter
ritórios, órgãos essenciais à preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimô
nio, obedecerão às normas gerais desta Lei.

Parágrafo único. Compete à União organizar e
manter a po/[cia civil do Distrito Federal.

Art. 211 As polIcias civis incumbem:
I - ressalvada a competência da União, as fun

ções de po/[cia judiciária e a apuração de infrações
penais, exceto as militares;

11 - organizar e executar serviços de identifica
ção civil e criminal;

111- organizar, executar e manter serviços de re
gistro, cadastro, controle e fiscalização de armas, mu
nições e explosivos e expedir licença para as respec
tivas aquisições e portes, na forma da legislação per
tinente;

IV - manter, nos inquéritos policiais, o sigilo ne
cessário à elucidação do fato ou exigido pelo interes
se da sociedade;

V - zelar pela ordem e segurança públicas,
promovendo ou participando de medidas de prote
ção à sociedade e aos indivlduos; e

VI - outras atribuições previstas em lei.

Parágrafo único. Para o desempenho das fun
ções a que se refere o inciso I, a Polreia Civil requi
sitará exames periciais e adotará providências cau
telares destinadas a colher e resguardar indlcios ou
provas das ocorrências de infrações penais, sem
prejulzo da competência dos demais órgãos policia
is.

Art. 32 As funções constitucionais das polícias
civis são indelegáveis e somente poderão ser de
sempenhadas por ocupantes das carreiras que a in
tegram.

Art. 411 As po/[cias civis atuarão de forma inte
grada com os demais órgãos do sistema de segu
rança pública estaduais e federal e com a comuni
dade, de maneira a garantir a eficiência de suas
atividades.

Art. 511 A lei disciplinará a prestação de serviços
pelas policias civis.
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CAPiTULO 11
Dos principios

Art. 611 São princlpios básicos das polícias civis:
I - hierarquia;
11 - disciplina;

111- respeito aos direitos e à dignidade humana;
e

IV - participação comunitária.

CAPiTULO 111
Da organização

SEÇÃO I
Da Estrutura Organizacional Básica

Art. 72 As po/[cias civis têm a seguinte estrutura
organizacional básica:

I - órgão de direção superior;

11 - conselho superior;
111 - órgão de formação e capacitação;
IV - órgão corregedor;

V - órgãos centrais de coordenação técnica e
operacional ; e

VI - unidades operacionais e técnicas.
§ 111 A lei disporá sobre a estrutura das poHcias

civis, de acordo com as peculiaridades d~1 cada Esta
do, do Distrito Federal e dos Territórios, observadas
as disposições desta Lei.

§ 2il O ensino policial civil nas diversas unidades
federativas poderá ser ministrado em órgãos de ensi
no comum aos demais órgãos de segurança pública
ou em fundação de ensino e pesquisa, sem prejulzo
das atividades inerentes ao órgão de formação e ca
pacitação.

§ 311 O órgão de capacitação e formação de que
trata o inciso 111 deste artigo, de acordo com o que dis
puser a lei estadual, poderá ser comum às diversas
instituições policiais mantidas ou existentes nos Esta
dos.

SEçAo 11
Órgão de Direção Superior

Art. 811 O órgão de direção superior é chefiado
por delegado de polIcia de carreira, por escolha e no
meação do Governador do Estado, do Distrito Fede
ral e dos Territórios, conforme disposto em lei.

Art. gil São atribuições do chefe do órgão de di
reção superior:



Parágrafo único. O quorum necessário para
aprovação das decisões do conselho superior será
definido em seu regimento interno.

Seção IV
Do Órgão Corregedor

Art. 12. Ao órgão corregedor, dentre outras atri
buições previstas na legislação estadual, compete:

I - realizar os serviços de correição e outras ins
peções, em caráter permanente ou extraordinário,
nos procedimentos de competência da polícia civil;

11- manter relações com o Poder Judiciário, o Mi
nistério Público e unidades policiais congêneres, com
vistas a dinamizar e harmonizar procedimentos; e

111- fiscalizar a atuação dos policiais civis no de
sempenho de suas atividades, inclusive desenvol
vendo ações necessárias para o acompanhamento e
monitoramento demandados pelos órgãos e entida
des de controle externo.

Parágrafo único. A lei disciplinará a competên
cia do órgão corregedor para apuração de transgres
sões disciplinares e infrações penais praticadas por
integrantes do quadro de pessoal das polícias civis,
segundo critérios de conveniência administrativa e a
categoria funcional envolvida, dispondo sobre a orga
nização, garantias e meios operacionais que assegu
rem a eficiência de suas atividades.

Seção V
Dos Órgãos Centrais de Coordenação

Técnica e Operacional

Art. 13. Aos órgãos centrais de coordenação téc
nica e operacional compete a direção, coordenação,
controle e supervisão em suas respectivas áreas.

Seção VI
Dos Órgãos de Formação e Capacitação

Art. 14. Aos órgãos de formaç,ão e capacitação,
responsáveis pelo desenvolvimento. dos recursos hu
manos da polícia civil, compete:

I - promover o recrutamento, seleção e forma
ção técnico-profissional de pessoal para provimento
dos cargos da carreira policial civil;
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I - dirigir, supervisionar, coordenar, controlar e VII - propor a regulamentação do cumprimento
fiscalizar as funções da polícia civil; das leis, assim como a padronização dos procedi-

11 - presidir o conselho superior; mentos formais de natureza policial civil; e

11I- prover os cargos de confiança do quadro de VIII - executar outras atribuições previstas em

pessoal da polícia civil, observada a legislação em vi- lei.
gor;

IV - promover a movimentação de policiais ci
vis, observadas as disposições legais;

V - autorizar o policial civil a afastar-se da res
pectiva unidade federativa, em serviço e dentro do
Pais;

VI- determinar a instauração de procedimentos
administrativos disciplinares;

VII - avocar, fundamentadamente, inquéritos
policiais e outros procedimentos para redistribuição;

VIII - suspender o porte de arma de policial civil
por conveniência disciplinar ou recomendação médica;

IX - decidir, em grau de recurso, sobre instaura
ção de inquérito policial e de outros procedimentos
formais; e

X - praticar os demais atos necessários à admi
nistração da policia civil, nos termos da lei.

Seção 11I
Do Conselho Superior

Art. 10. O conselho superior será presidido pelo
chefe do órgão de direção superior e sua composição
será estabelecida em lei

Art. 11. Ao conselho superior compete:

I - propor medidas de aprimoramento técnico,
visando ao desenvolvimento e à eficiência da organi
zação policial;

11 - pronunciar-se sobre matéria relevante, con
cernente a atributos, funções, princípios e conduta
funcional ou particular do policial civil com reflexos na
instituição;

111- examinar e avaliar as propostas dos órgãos
da polícia civil em função dos pianos e programas de
trabalho previstos para cada exercício financeiro;

IV - deliberar sobre programas e projetos ati
nentes à expansão de recursos humanos e à aquisi
ção de materiais e equipamentos;

V - opinar sobre projetos de criação e desativa
ção de Órgãos técnicos e operacionais;

VI - decidir sobre a efetivação de remoção no
interesse do serviço policial, na hipótese do art. 20:



Seção 111
Do Estágio Probatório

Art. 21. Os três primeiros anos de exercício nas
carreiras policiais civis serão considerados como es
tágio probatório, durante os quais serão avaliados os
requisitos previstos em lei.

Parágrafo único. Durante o estágio probatório,
os servidores policiais somente poderão ter exercício
em órgão policial civil operacional ou técnico, vedada
a requisição a qualquer titulo.

Seção IV
Dos Direitos, Deveres e Prerrogativas

Art. 22. O exercício da função policial sujeita o
ocupante do cargo a regime de dedicação integral e
prestação mínima de quarenta horas semanais.

Art. 23. O policial civil gozará das seguintes
prerrogativas e garantias, dentre outras que poderão
vir a ser estabelecidas em lei:

Seção I
Das carreiras essenciais

CAPfTULO IV
Das carreiras Policiais Civis
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11- realizar treinamento, aperfeiçoamento e es- 11- ter, no mínimo, vinte e um anos; e
pecialização, objetivando a capacitação técni- 111 - estar quite com as obrigações eleitorais e
co-profissional do policial civil; militares.

111 - desenvolver unidade de doutrina e uniformi- § 2Jl No concurso para ingresso na carreira de
dade de procedimentos didáticos e pedag6gicos; delegado de polícia, para o qual será e}cigida a conclu-

IV - manter o intercêmbio com as congêneres são de curso de bacharelado em direito, em escola ofi-
federal e estaduais e outras instituições de ensino e cial ou reconhecida, a Ordem dos Advogados do Brasil
pesquisa, nacionais e estrangeiras, visando ao apri- será convidada a participar de todas as suas fases.
moramento das atividades e dos métodos pedag6gi- § 311 Para as demais carreiras de nível superior,
cos utilizados; serão convidados a participar da comissão de concur-

V - produzir e difundir conhecimentos de inte- so os representantes dos respectivos conselhos regi-
resse policial; e onais existentes.

VI - outras atribuições previstas em lei. § 4Jl Os requisitos para o ingresso nas demais
carreiras policiais serão estabelecidos em lei, sendo
exigido, no mínimo, curso de 2Jl grau completo.

Art. 18. Os candidatos serão submetidos a in
vestigação, relativa aos aspectos moral e social, e a
exame de sanidade e capacidade física e mental, de
caráter eliminat6rio, conforme dispuser a lei.

Art. 19. A lei regulará o processo de promoçãú,
segundo os critérios de antigUidade e merecimento,
no qual serão observados o interesse do servidor e a
capacitação adquirida.

Art. 20. O policial civil poderá ser removido:
I - a pedido; e
11 - no interesse do serviço policial.
Parágrafo único. Quando houver recurso inter

posto pelo removido, a remoção no interesse do ser
viço policial s6 será efetivada após decisão funda
mentada de dois terços do conselho superior.

Seção VII
Das Unidades Operacionais e Técnicas

Art. 15. As unidades operacionais e técnicas,
subordinadas aos respectivos órgãos centrais de co
ordenação, compete a execução das atividades-fim
da polícia civil.

Parágrafo único. A lei disporá sobre o funciona
mento das unidades operacionais e técnicas da polícia
civil.

Art. 16. Integram os quadros de pessoal das po
lícias civis, como essenciais para o seu funcionamen
to, as seguintes carreiras:

I - Delegado de Polícia;
11 - Agente de Polfcia;e
111 - Escrivão de Polícia.
§ 12 Considera-se autoridade policial o delega

do de polrcia de carreíra.
§ 2Jl A lei poderá criar outras carreiras policiais

civis não definidas neste artigo, para atender as pecu
liaridades locais:

Seção 11
Do Ingresso, Promoção e Remoção

Art. 17. O ingresso nas carreiras policiais civis
far-se-á mediante concurso público de provas ou de
provas e títulos, sempre na classe inicial.

§ 1Jl São requisitos básicos para o ingresso na
carreira policial civil:

I - ser brasileiro;
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I - documento de identidade funcional de cará
ter nacional, a ser regulamentado pelo Poder Executi
vo Federal;

11 - porte de arma em todo o território nacional;

11I -livre acesso, em razão do serviço, aos loca
is sujeitos à fiscalização policial;

IV - ser recolhido ou cumprir pena em unidade
prisional especial, separado dos demais presos; e

V - prioridade nos serviços de transporte e co
municação, públicos e privados, quando em cumpri
mento de missão de caráter de urgência.

§ 1A Na falta de unidade prisional nas condições
previstas no inciso IV, o policial civil, antes de senten
ça condenatória transitada em julgado, será recolhido
em dependência da própria instituição policial.

§ 24 Odelegado de policia de carreira tem as se
guintes prerrogativas inerentes ao seu cargo:

1-ser preso somente por ordem escrita da auto
ridade judiciária competente ou em razão de flagrante
de crime inafiançável, caso em que a autoridade res
pectiva fará imediata comunicação ao chefe do órgão
de direção superior da policia civil, sob pena de res
ponsabilidade;e

11 - ser ouvido como testemunha, em qualquer
processo ou procedimento, em dia, hora e local previ
amente ajustado com a autoridade competente.

Art. 24. São atribuições privativas dos delega
dos de policia de carreira:

I - instaurar e presidir inquéritos policiais e la
vrartermos circunstanciados, de conformidade com o
disposto na Lei n4 9.099, de 26 de setembro de 1995;

11 - no curso de procedimentos de 'sua compe
tência:

a) expedir intimações e determinar em caso de
não comparecimento injustificado a condução coerci
tiva;

b) requisitar exames periciais, inclusive de sani
dade mental e complementares, destinados a colher
e resguardar indfcios ou provas da ocorrência de in
frações penais;

c) requisitar, fundamentadamente, informações
e documentos de entidades públicas e privadas; e

d) requisitar serviços e técnicos especializados
de órgãos públicos e de concessionárias e permissio
nárias de serviço público.

Art. 25. A lei disporá sobre o estatuto especial
dos policiais civis, seus direitos, deveres, proibições,
prerrogativas funcionais, sem prejufzo das disposi
çOes desta Lei.

CAPfTULOV
Do regime disciplinar

Seção I
Das Infrações e Sanções Disciplinares

Art. 26. Considera-se infração disciplinar toda
conduta do policial civil, dolosa ou culposa, que infrin
ja as normas de dever e de proibição funcional, de éti
ca e de probidade.

§ 14 A lei estabelecerá as infrações disciplina
res, com as respectivas sanções, em consonência
com as disposições desta Lei.

§ 24 Constituem sanções disciplinares a serem
aplicadas-aos servidores policiais civis, além (ie ou
tras que a lei estabelecer:

I - advertência;
11 - suspensão;
111- demissão; e
IV - cassação de aposentadoria ou disponibili

dade.
§ 34 Na fixação das sanções disciplinares, serão

considerados a natureza da infração cometida, os an
tecedentes funcionais, a repercussão, as conseqOên
cias advindas para o serviço público e, em especial,
para a instituição policial civil.

§ 4Jl A suspensão não excederá a noventa dias.

Seção 11
Do Processo Administrativo Disciplinar

Art. 27. Sempre que a transgressão disciplinar
não estiver suficientemente caracterizada ou não ti
ver sido definida sua autoria, será instaurada sindi
cência como processo instrutório de processo admi
nistrativo disciplinar.

Parágrafo único. O prazo da sindicência será de
até trinta dias, podendo ser prorrogado por igual pe
rlodo ao fixado para sua conclusão, a critério da auto
ridade superior.

Art. 28. A fim de assegurar a regular apuração
dos fatos e a credibilidade da Instit!Jição, o acusado
poderá ser afastado preventivamente do exerclcio do
cargo ou função que ocupa, por, no máximo, sessen
ta dias, em ato do chefe do órgão de direção superior
da policia civil ou do Secretário de Segurança Públi
ca, sem prejufzo de seus vencimentos, nos termos da
lei estadual.

§ 14 O afastamento poderá ser prorrogado por
igual perfodo, findo o qual cessarã(il os seus efe.itos,
ainda que não conclufdo o processo.

§ 24 O policial civil afastado preventivamente
das funções terá sua carteira funcional e arma reco
lhidas, devendo o processo apuratório respectivo ter
prioridade em sua tramitação.
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Àrt 29 Para apuração de transgressão discipli- V - produção e consumo; çã
:. ... '( á' t d ela VI - florestas, caça, pesca, fauna, conserva o

nar praticada po~ policIaI CIVI, ser. I.ns a~ra ~,~. da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
autoridade super~or, p!ocesso administrativo ~lscIPh- proteção do meio ambiente e controle da poluição;
nar, cuja conclusao nao excederá ses~en!a dias, as- VII _ proteção ao patrimônio histórico, cultural,
segurados a ampla defesa e o contradltórro. artístico, turístico e paisagístico;

Parágrafo único. O prazo de que trata este arti- VIII- responsabilidade por dano ao meio ambi-
go poderá ser prorrogado por igual perlodo, quando ente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artísti-
as circunstâncias o exigirem. co, estético, histórico, turístico e paisagístico;

CAPITULO VI IX - educação, cultura, ensino e desporto;
Das Disposições Finais X _ criação, funcionamento e processo do juiza-

Art. 30. A função policial ci'(i1 é..coJ:tsiderada peri- do de pequenas causas,
gosa e d~ natureza eminentemente técni- XI - procedimentos em matéria processual;
co-especializada, para todos os efeitos legais. . XII _ previdência social, proteção e defesa da

Art. 31. A lei fixará o efetivo das policias civis. saúde;

Art. 32. Na organização da segurança pública XIII- assistência jurldica e defensoria pública;
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, se- XIV _ proteção e integração social das pessoas
rão considerados os preceitos gerais desta Lei. portadoras de deficiência;

Parágrafo único. As polícias civis dos Estados, XV _ proteção à infância e à juventude;
do Distrito Federal e dos Territórios adaptar-se-ão, no XVI- organização, garantias, direitos e deveres
que couber, ao disposto nesta Lei. das polícias civis.

Art. 33. Aos policiais civis inativos serão assegu- § 111 No âmbito da legislação concorrente, a
radas as prerrogativas constantes dos incisos I e IV competência da União Iimitar-se-á a estabelecer nor-
do art. 23 desta Lei. mas gerais.

Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data de sua § 211 A competência da União para legislar sobre

publicação. normas gerais não exclui a competência suplementar
Brasília, dos Estados.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA § 311 lnexistindo lei federal sobre normas gerais,
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS os Estados exercerão a competência legislativa ple-

LEGISLATIVOS - CeDI na, para atender a suas peculiaridades.

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA § 411 A superveniência ~e.lei fede.raI sobre nor-
FEDERATIVA DO BRASIL 1988 mas gerais suspende a eficacla da lei estadual, no

que lhe for contrário.

TITULO 111
Da Organização do Estado

{

CAPITULO 11
Da União

·.. ·····Art:·24:·C~~~~t~·à·ü~iã~:·~~~·E~t~·d·~·~·~·~~·Di~~
trito Federal legislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário,
econômico e urbanístico;

li - orçamento;
111 - juntas comerciais;
IV - custas dos serviços forenses;

TITULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPITULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do.F!rocess_o Legislat~vo.

SUBSEÇÃO 11I
Das Leis



TiTULO V
Da Defesa do Estado e das
Instituições Democráticas

CAPiTULO 111
Da Segurança Pública

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas edo patrimônio, através dos seguintes órgãos:

1- polrcia federal;
11 - policia rodoviária federal;
111 - polícia ferroviária federal;
IV - policias civis;
V - polfcias militares e corpos de bombeiros

militares.
§ 12 A polícia federal, institufda por lei como ór

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

*§ 1Il com redação dada pela Emenda Constitu
cional n12 19, de 4-6-1998.

1-apurar infrações penais contra a ordem polrtica
e social ou em detrimento de bens, serviços e interes
ses da União ou de suas entidades autárquicas e em
presas públicas, assim como outras infrações cuja práti
ca tenha repercussão interestadual ou internacional e
exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;
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Art. 64. A discussão e votação dos projetos de 11- prevenir e reprimir o tráfico mcito de entorpe-
lei de iniciativa do Presidente da República, do Supre- centes e drogas afins, o contrabando e o descami-
mo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão nho, sem prejufzo da ação fazendária e de outros ór-
infcio na Câmara dos Deputados. gãos públicos nas respectivas áreas de competência;

§ 12 O Presidente da República poderá solicitar 111- exercer as funções de polrcia marftima, ae-
urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. roportuária e de fronteiras;

§ 22 Se, no caso do parágrafo anterior, a Câmara *Inciso 111 com redação dada pela Emenda
dos Deputados e o Senado Federal não se manifesta- Constitucional ntJ 19, de 4-6-1998.
rem, cada qual, sucessivamente, em até quarenta e IV - exercer, com exclusividade, as funções de
cinco dias, sobre a proposição, será esta inclufda na policia judiciária da União.
Ordem do Dia, -sobrestando-se a-deliberação quanto § 2lf A policia rodõviária federal, órgão perma-
aos demais assuntos, para que se ultime a votação. nente, organizado e mantido pela União e estruturado

§ 32 A apreciação das emendas do Senado Fe- em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulha-
deral pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo mento ostensivo das rodovias federais.
de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no *§ 212 com redação dada pela Emenda Constitu-
parágrafo anterior. cional ntJ 19, de 4-6-1998.

§ 42 Os prazos do § 22 não correm nos perfodos § 32 A polrcia ferroviária federal, órgão perma-
de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam nente, organizado e mantido pela União e estruturado
aos projetos de código. em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulha

mento ostensivo das ferrovias federais.
*§ 312 com redação dada pela Emenda Constitu

cional ntJ 19, de 4-6-1998.
§ 42 Às policias civis, dirigidas por delegados de

polícia de carreira, incumbem, ressalvada a compe
tência da União, as funções de polrcia judiciária e a
apuração de infrações penais, exceto as militares.

§ 52 Às polrcias militares_cabem a polfcia ostensi
va e a preservação da ordem pública; aos corpos de
bombeiros militares, além das atribuições definidas em
lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

§ 611 As polrcias militares e corpos de bombeiros mi
litares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordi
nam-se, juntamente com as polrcias civis, aos Governa
dores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 72 A lei disciplinará a organização e o funciona
mento dos órgãos responsáveis pela ~egurança pública,
de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.

§ 82 Os Municrpios poderão constituir guardas
municipais destinadas à proteção de seus bens, ser
viços e instalações, conforme dispuser a lei.

§ 92 A remuneração dos servidores policiais in
tegrantes dos órgãos relacionados [leste artigo será
fixada na forma do § 40 do art.39.

* § 912 acrescido pela Emenda Constitucional ntJ
19, de 4-6-1998.
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LEI N~ 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995

Dispõe sobre os Juizados Especiais
Cíveis e Criminais e dá outras providên
cias.

CAPiTULO I
Disposições Gerais

Art. 1n Os Juizados Especiais Cíveis e Crimina
is, órgãos da Justiça Ordinária, serão criados pela
União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos
Estados, para conciliação, processo, julgamento e
execução, nas causas de sua competência.

Art. 2n O processo orientar-se-á pelos critérios
da oralidade, simplicidade, informalidade, economia
processual e celeridade, buscando, sempre que pos
sível, a conciliação ou a transação.

Ministério da Justiça

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N' 200, DE 30 DE ABRil. DE 1999

OMINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO USO de suas
atribuições legais, resolve:

Art. I' Constituir Comissão Especial para. no prazo de no·
venta dias, a contar de sua instalação, elaborar anteprojeto de Lei
OJgânica da Polícia Civil.

Art. 2' A Comissio Especial será composta dos seguintes
membros. na qualidade de 1i1Ul~ e Suplentes. respectivamente,
presidida pelo primeiro:

• ANISYO ALVES NEGRÃO e MOISÉS MARl'INS NE
VES. da Secretaria Nacional de Segurança Ptlblica do MJ;

• LINDONOR ANDRADE DE OLIVEIRA e VALENSKA
VEIGA SOARES, da Secretaria de AsSUJltos Legislativos do MJ;

• EDISON PIZZINl e NEIDE MARCOS DA Sn.VA. da
Consultoria Jurídica do MJ:

• ARNALDO SIQUEIRA DE LIMA eSU..vÉRIO AN1'ÓNIO
MOITA DE ANDRADE, da Polícia Civil do Distrito Federal; e

• PAULO ROBERTO SlQUEITO e JOÃO MON'rnlRO
NETO. da Polfcia Civil de São Paulo e da Polfcia Civil do DF,
/c'~livamenle.

Art. 3' A Comissão poderá convidar outros participan!es,
como colaboradolllS.

Art. 4' O resultado dos trabalhos da Comissão será amo
pllllnenle divulllBdo, objetivando sugestões da comunidade.

Art. SfOstrabalhos da Comissão, considerados de interesse
JlIlblico relevante, serão realimeios sem remuneraçio.

Art. 6' Os serviços de apoio administrativo AComissão serão
fl~sllldos pela SENASP.

Art. 7' Esta Portaria entra em vigor na dala de sua pu·
hliCllÇio.

RENAN CALHEIROS

Ministério da Justiça
GABINETE DO MINISTRO

RETIFICAÇÃO

Na Portaria no 200, de 30 de abril de 1999, publicada no
Diário Oficial da União do dia 3 de maio de 1999, Seção 2, capa,
onde se lê: ...elaborar anteprojeto de Lei Orgânica da Polícia Civil;
VALENSK.A VEIGA SOARES; SlLVÉRIO ANTÔNIO MOTIA DE
ANDRADE: leia-se: elaborar anteprojeto de Lei Orglnica das Po
lícias Civis: WALENSKA VEIGA SOARES; SlLVÉRIO ANT6NIO
MOITA DE ANDRADE.

GABINETE DO M~NISTRO

POKl'ARIAS DE 6 DE MAIO DE 1999

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA. no uso de suas
atribuições, resolve:

N' 204 • Art. 1° - Incluir na Comissão Especial de que lIata a Portaria
n° 200. de 30 de abril de 1999, publicada no D..O.U. de 3 de maio
subseqüente, na qualidade de membro, o Professor IRAPUAN DINlZ
DE AGUIAR.

An. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu.
blicação.

RENAN CALHEIROS

MENSAGEM N~ 838

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 64, parágrafo 1n, da Cons

tituição Federal, submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça, o
texto do projeto de lei que "Estabelece normas gerais
de organização e funcionamento das polícias civis
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, nos
termos do art. 24, XVI, da Constituição Federal".

Brasília, 20 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM NIl.199

Brasília, 22 de maio de 2000

Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

anexo Projeto de Lei "que estabelece normas gerais
de organização e funcionamento das polícias civis
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, nos
termos do art. 24, XVI, da Constituição Federal".

2. A proposta é fruto dos trabalhos da Comissão
Especial a que se refere a Portaria Ministerial nn 200,
de 30 de abril de 1999, composta pelos servidores do
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Ministério da Justiça, ANYSIO ALVES NEGRÃO e A disciplina é a rigorosa observância e o acatamento à
MOISÉS MARTINS NEVES, da Secretaria Nacional hierarquia, às leis, aos regulamentos, às normas e diso

de Segurança Pública, L1NDONOR ANDRADE DE posições, traduzindo-se no perfeito cumprimento do de-
OLIVEIRA SILVA e WALENSKA VEIGA SOARES, da ver por parte de todos e de cada um dos componentes
Secretaria de Assuntos Legislativos, EDSON GIL da Instituição Policial Civil. Os dogmas constitucionais
PIZZINI e NEIDE MARCOS DA SILVA, da Consulto- da participação comunitária e do respeito aos direitos e
ria Jurldica, pelos Delegados da Policia Civil do Distri- à dignidade da pessoa humana resultam, o primeiro, na
to Federal, ARNALDO SIQUEIRA DE LIMA, necessidade de interação entre a comunidade e-a-polf-
SILVÉRIO ANTONIO MOTTA DE ANDRADE e JOÃO cia civil para a efetiva repressão à criminalidade e o se-
MONTEIRO NETO, pelo Delegado da Policia Civil de gundo, no reconhecimento de que a policia civil tem a
São Paulo, PAULO ROBERTO SIQUETTO, e pelo obrigação de garantir os direitos do homem e ao mes-
Professor IRAPUAN DINIZ DE AGUIAR. Mereceu a mo tempo o dever de respeitá-los.
apreciação do Conselho Nacional de Chefes de Poll- 8. No CapItulo 111, liDa Organização", adotou-se
cia Civil, que lhe somou algumas de suas convicções, uma estrutura básica, composta de órgão de direção
consideradas fundamentais ao cumprimento da mis- superior, conselho superior, órgão corregedor, órgãos
são constitucional da Instituição. centrais de coordenação técnica e operacional, órgão

3. A propositura, que substituirá o Projeto de Lei de formação e capacitação e unidades operacionais e
nll 3.524, de 1993, retirado do Congresso Nacional técnicas, que correspondem ao mlnimo indispensá-
em 21 de maio de 1993, em razão da Mensagem nll vel ao bom desempenho e funcionamento das polici-
51, daquele ano, do Poder Executivo, visa dotar as as civis, ficando a critério dos Estados a criação de
policias civis dos Estados, do Distrito Federal e dos outras unidades e serviços complementares, destina-
Territórios de uma estrutura orgânica funcional unifor- dos a apoiar as atividades-fim da Instituição e a ad-
me e moderna, de maneira a garantir a eficiência de missão de pessoal para o exercIcio de funções admi-
suas atividades, reclamada nos dias de hoje pelo re- nistrativas e outras de natureza não-policial, nos ter-
crudescimento da criminalidade e pela incidência de mos da legislação estadual. Assim, a estrutura orga-
novas formas de ações criminosas, contra as quais o nizacional básica das policias civis foi definida no pro-
Poder Público deve reagir com prontidão, em defesa jeto de forma genérica, possibilitando às unidades da
da ordem, da incolumidade das pessoas e do patri- federação adaptarem a policia civil às suas peculiari-
mOnio, a teor do art. 144, caput, da Carta Magna. dades, adotando a melhor nomenclatura.

~. Li~itando-se ao ~m'p0 da compet~ncia concor- 9. Dentre as carreiras integrantes das policiais ci-
rente, Inscnta ~o ~rt. 24, InCISO XVI, combinado com o vis conservaram-se as tradicionais ou seja: Delegado
seu § V, da Lei Maior, a proposta prescreve apenas nor~ '. . '. .
mas gerais de organização e funcionamento das policias ~e PoliCia, Ag~nt~ de PoliCia e ESCrivão ~e ~ollcla, de-
civis em respeito à autonomia das unidades federativas, Ixando-se a CritériO de cada Estado, do Distrito Federal
que estabelecerão regras próprias e complementares, e dos Territórios a possibilidade de inclusão de outras
de acordo com o interesse e a conveniência locais. categorias para melhor atenderas suas necessidades.

5. O projeto é dividido em cinco capltulos básicos 10. Na Seção 11 do CapItulo IV, preservou-se o
e em mais um, relativo às disposições complementares. principio constitucional de ingresso nas carreiras das

6. No primeiro CapItulo. "Das Funções", defini- policias civis realizado mediante concurso público de
ram-se objetivamente as funções das policias civis provas ou de provas e titulos, exigindo~se, porém,
sob a ótica da nova Constituição, que são basicamen- dentre outros requisitos, que o candidato tenha, no
te duas: 1) função de policia judiciária, que consiste mfnimo, vinte e um anos de idade, uma vez que o ma-
no atendimento das requisições judiciais e do Ministé- ior amadurecimento pessoal é fundamental ao de-
rio Público; no cumprimento das ordens de busca e sempenho da atividade policial, sobretudo em razão
de prisão e na lavratura de termos circunstanciados, do perigo que lhe é peculiar, exigindo-se do seu exe-
apresentando-se a policia civil como longa manus cutor não somente coragem mas, sobretudo, lucidez
do Poder Judiciário; e 2) função investigatória, consis- e frieza, especialmente no manuseio de sua arma.
tente na apuração das infrações penais, excetuadas Determinou-se, ainda, a participação da Ordem dos
as de competência da policia federal e as militares (art. Advogados do Brasil em todas as fases do concurso
144, § iA e 411, CF). para ingresso na carreira de delegado de policia, exi-

7. Como princlpios basilares das policias civis fo- gindo-se dos candidatos a conclusão do curso de ba-
rem arrolados a hierarquia, a disciplina, o respeito ao di- charelado em direito em escola oficial ou reconhecida
reito e à dignidade humana e a participação comunitá- pelo Poder Público, como é curial nos concursos para
ria. A hierarquia é a precedência da carreira de delega- as carreiras jurldicas.
do de policia sobre as demais carreiras do quadro de 11. Assegurou-se ao policial civil o direito de
pessoal das polIcias civis e nestas e naquelas é estabe- portar arma em todo o território nacional, não como
lecida das categorias mais elevadas para as menores. um privilégio ou vaidade, mas para que ele possa de-



Justificação

Todo o Brasil assistiu às cenas estarrecedoras
de uma tentativa de seqüestro ocorrida em um ônibus
na cidade do Rio de Janeiro, em que uma refém aca
bou assassinada pelo seqüestrador que apresentava
sinais evidentes de estar drogado.

Ao lado do despreparo dos policiais envolvidos
fica evidente que a violência no Rio de Janeiro possui
causas profundas que precisam ser investigadas
para serem eficazmente combatidas, tais como o cri
me organizado e o tráfico de drogas e de armas.

A situação da violência no Rio de Janeiro não é
um problema apenas local, pois todas as grandes ci
dades e até as de médio porte apresentam situações
de excessiva criminalidade, levando a inquietação a
todos os lares brasileiros.

A análise do que ocorre na cidade e no Estado
do Rio de Janeiro pode servir para o combate da vio
lência urbana que está grassando em todo o nosso
PaIs. Que não se argumente que se trata de um pro
blema a ser tratado pelo legislativo estadual. A análi
se do fato determinado que é a violência no Rio de Ja
neiro pode ser a base de uma reforma legislativa em
relação à segurança a ser aplicada em todo o PaIs.

Em face da atualidade e gravidade do tema,
conclamamos os ilustres Pares a aprovarem esta pro
posição, permitindo que a Câmara dos Deputados

Em 20 de junho de 2000

Aviso nº-1.017 - C. Civil.

Senhor Primeiro - Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentlssimo Senhor Presidente da República
relativa a projeto de Lei que "Estabelece normas
gerais de organização e funcionamento das polici
as civis dos Estados, do Distrito Federal e dos Ter
ritórios, nos termos do art. 24. XVL da Constituição
Federal".

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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senvolver sua atividade, extremamente perigosa, PROJETO DE RESOLUÇÃO N1l96, DE 2000
com a necessária segurança pessoal e de terceiros. (Do Sr. Alexandre Santos e outros)
Restringir esse direito é tolher o policial, uma vez que ... _
a lei lhe impõe o dever de prender quem encontre InstituI Comlssao Parlamentar de
em situação de flagrante delito, estando ou não de Inquérito destinada a investigar a violên·
serviço, independentemente do dia, hora e lugar. eia no Rio de Janeiro, ao longo dos últi·
Além do mais, o crime não tem fronteiras e sua re- mos três anos.
pressão não se faz apenas nos I!mites territoriais de (As Comissões de Relações Exteriores
cada Estado. Ademais, o Poder Público não pode- e de Defesa Nacional' e de Constituição e
ria deferir às policias civis a incumbência de realizar Justiça e de Redação (Art. 54))
o traslado interestadual de preso.s comuns sem ~ue A Câmara dos Deputados resolve:
desse aos exe~utores dessa pengosa tarefa os ms- Art. 1i! Fica institulda Comissão Parlamentar de
trume.n~os mlmmos necessários à sua.c~nsecução, Inquérito destinada a investigar a violência no Rio de
ou ~eJ~. o uso de sua arma além dos limItes de seu Janeiro, ao longo dos últimos três anos.
terrltóno. . Art. 211. A comissão será constitulda por onze

~ 2. Aos. del~gad.os de poliCia, a .exemplo das membros e igual número de suplentes, com prazo de
den:als carreIras Jur~dlcas responsáveIS p~la perse· 120 (cento e vinte) dias, prorrogável até ~ metade,
~uçao penal, confenu-~e, al~f!19as.g~rantlas gené- para a conclusão dos seus trabalhos.
ricas dadas aos demal~ pollcla~s CI~IS, ~ de só ser Art. 311. Os recursos administrativos e assessora-
preso em flagr~nte delito d~ crlm~ I~~fla.nçável ou mento necessários ao funcionamento da comissão
por ordef!' esc.nt~ da autondade jU~lclána.compe- serão providos pelo Departamento de Comissões e
t~nte e so ser mtlmado em. hora e dia p~evlamente pela Consultoria Legislativa respectivamente.
ajustados. Essas prerrogativas, além de justas, são A ' •
de extrema necessidade, posto que, dentre as auto- Art. 4 A,s despesas decorrentes do funclona-
ridades processantes envolvidas na persecução mento da comIssão de que trata esta resolução corre-
penal, é o delegado de policia a que mais se expõe, rão à conta de recursos do orçamento da Câmara dos
sem que possua qualquer garantia funcional. Deputados. .

. . . . Art. 52 Esta resolução entra em vigor na data de
13. Como disposição complementar, no ultimo sua publicação.

capitulo, restou estabelecida como perigosa a fun
ção policial e de natureza eminentemente técnica
especializada, para todos os efeitos legais.

14. Em linhas gerais, Senhor Presidente, são
esses os pontos mais importantes a serem destaca
dos no projeto, por meio dos quais as policias civis
terão condições de melhor desenvolver sua missão
constitucional como órgão de segurança pública.

Respeitosamente, - José Gewgori, Ministro de
Estado da Justiça



'33642 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

cumpra sua função constitucional de investigar a rea
lidade social.

Impõe-se, por conseguinte, uma completa in
vestigação dos fatos apontados, justificando-se ple
namente a criação de uma Comissão Parlamentar de

. Inquérito, respaldada pelas assinaturas que acompa
nham esta proposição.

Sala das Sessões, em de 2000.

Justificação

A presente Resolução fundamenta-se na ne
cessidade de se investigar a violência no Estado do

Rio de Janeiro, bem assim das forças policiais no
Estado, conforme fato determinado amplamente noti
ciado pela mldia, demonstrativo da precária situação
vivenciada pela Segurança Pública do Estado do Rio
de Janeiro. Referido acontecimento, de relevante in
teresse para a vida pública e a ordem constitucional,
legal, econômica e social do PaIs, demonstra a impe
riosidade de apuração nos termos regimentais.

Sala das Sessões, 14dejunho de 2000. - Deputado
Alexandre Santos.

Tipo da Proposição:

Autor da Proposição:

Data de Apresentação:

ElDenta:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SGM - SECAP (7503) Conferência de Assinaturas
20/06/0017:03:47

PRC

ALEXANDRE SANTOS E OUTROS

14/06/00

Institui Comissão Parlan1entar de Inquérito destinada a investigar
a violência no Rio de Janeiro, ao longo dos últimos três anos.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas: :Confinnadas 190
'"'"!N-=-ã=-o--=C,..-o-n--=t::-e-re-m--f-----0=--1-:-:B=--·

-=:L=-ic_e_n-:c::-i::-a_d_o_s__-+-_ . _..O~
!Repetidas 0051
lIeglveis 0001

!Retiradas 0001

Assinaturas ConfirlDadas
1 ADEMIR LUCAS PSDB MG
2 AÉCIO NEVES PSDB MG
3 AGNALDO MUNIZ PPS RO
4 AGNELO QUEIROZ PCdaB DF
5 AIRTONDIPP PDT RS
6 AIRTON ROVEDA PSOB PR
7 ALBERTO FRAGA PMDB DF
8 ALDIR CABRAL PSOB RJ
9 ALEX CANZIANI PSOB PR
10 ALEXANDRE CARDOSO PSB RJ
11 ALEXANDRE SANTOS PSOB RJ
12 ALMERINDA DE CARVALHO PFL RJ
13 ALOlzlO SANTOS PSDB ES
14 ANDRÉ BENASSI PSDB SP
15 ANIVALDO VALE PSDB PA
16 ANTONIO CAMBRAIA PSDB CE
17 ANTONIO JORGE PTB TO
18 ARACELY DE PAULA PFL MG
19 ARLINDO CHINAGLlA PT SP
20 ARNALDO MADEIRA PSDB SP
21 ARNON BEZERRA PSDB CE
22 AROLDE DE OLIVEIRA PFL RJ
23 ATILALIRA PSDB PI
24 AUGUSTO FRANCO PSDB SE
25 AYRTONXER~ PPS R.J
26 BEN-HUR FERREIRA PT MS
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27 BETINHO ROSADO PFL RN
26 BISPO RODRIGUES PL RJ
29 BISPO WANDERVAL PL SP
30 BONIFAclO DE ANDRADA PSDB MG
31 CA80JÚLlO PL MG
32 CARLITO MERSS PT SC
33 CELCITA PINHEIRO PFL MT
34 CHICO DA PRINCESA PSDS PR
35 CHIQUINHO FEITOSA PSDB CE
36 CIRO NOGUEIRA PFL PI

37 CORIOLANO SALES PMDB BA
38 CORONEL GARCIA PSDB RJ
39 COSTA FERREIRA PFL MA
40 CUSTÓDIO MATTOS .PSDB MG
41 DANILO DE CASTRO PSDB MG
42 DARClslO PERONDI PMDB RS
43 DE VELASCO PSL SP
44 DINO FERNANDES PSDB RJ
45 DJALMAPAES PSB PE
46 DR. EVILÁSIO PSB SP
47 DR. HELENO PSDB RJ
48 DUILIO PISANESCHI PTB SP
49 EDINHO ARAÚJO PPS SP
50 EDMAR MOREIRA PPB MG
51 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
52 EFRAIM MORAIS PFL PB
53 ELlSEU RESENDE PFL MG
54 ENI VOLTOLINI PPB SC
55 EULER RIBEIRO PFL AM

56 EURICO MIRANDA PPB RJ
57 EVANDRO MILHOMEN PSB AP
58 EXPEDITO JÚNIOR PFL RO
59 FERNANDO GABEIRA PV RJ

60 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ

61 FEU ROSA PSDB ES
62 FLAVIOARNS PSDB PR

63 GERALDO MAGELA PT DF

64 HAROLDO LIMA PCdeS BA

65 HERÁCLITO FORTES PFL PI

66 HUGOBIEHL PPB SC
67 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG

68 tÉDIO ROSA PMDB RJ
69 INÁCIO ARRUDA PCdeB CE

70 INALDO LEITÃO PSOB PB

71 INOCI:NCIO OLIVEIRA PFL PE

72 JAIROAZI PFL BA

73 JOÃO ALMEIDA PSDB BA

74 JOÃO CALDAS Pl Al



33644 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000
75 JOÃO CASTELO PSDB MA
76 JOÃO MENDES PMDB RJ
77 JOÃO TOTA PPB AC
78 JORGE ALBERTO PMDB SE
79 JORGE PINHEIRO PMDB DF
80 JOSÉ CARLOS COUTINHO PFL RJ
81 JOSÉ CARLOS ELIAS PTB ES
82 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PTB PR
83 JOSÉ fNDlO PMDB SP
84 JOSÉ UNHARES PPB . CE
65 JOSÉ LUIZ CLEROT PMDB PB
66 JOSÉ MILlTÃO PSDB MG
87 JOSÉ PRIANTE PMDB PA
86 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO PDT SP
89 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
90 JULIO SEMEGHINI PSDB SP
91 JUTAHY JUNIOR PSOB BA
92 KÁTIAABREU PFL TO
93 LAEL VARELLA PFL MG
94 LAIRE ROSADO PMDB RN
95 LAURA CARNEIRO PFL RJ
96 LEUR LOMANTO PFL BA
97 L1DIA QUINAN PSDB GO
96 LUCIANO PIZZAno PFL PR
99 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS
100 LuIs EDUARDO PDT RJ
101 LUIZ CARLOS HAULY PSOB PR
102 LUIZ MOREIRA S.PART. BA
103 LUIZ SÉRGIO PT RJ
104 LUIZA ERUNDINA PSB SP
105 MAGNO MALTA PTB, ES '
106 MALULY NETTO PFL SP
107 MANOEL CASTRO PFL BA
108 MANOEL SALVIANO PSDB CE
109 MARÇAL FILHO PMDB' MS-
110 MARCia FORTES PSDB RJ
111 MARCIO REINALDO MOREIRA PPB MG
112 MARCONDES GADELHA PFL PB
113 MARCOS DE JESUS PSOB ?E
114 MARCOS LIMA PMDB MG
115 MARINHA RAUPP PSOB RO
116 MARIO ASSAD JÚNIOR PFL MG
117 MARIO DE OLIVEIRA PMDB MG
118 MARIO NEGROMONTE PSOB BA
119 MAX ROSENMANN PSDB PR
120 MENDES RIBEIRO FILHO PMOB RS
121 MOACIR MICHELElTO PMDB PR
122 MORONI TORGAN PFL .CE
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123 MURILO DOMINGOS
124 NAIR XAVIER LOBO
125 NELSON MEURER
126 NELSON OTOCH
127 NELSON TRAD'
128 NICE LOBÃO
129 NICIAS RIBEIRO
130 NILMAR RUIZ
131 NILMARIO MIRANDA
132 NILO COELHO
133 NILTON BAIANO
134 NILTON CAPIXABA
135 OSCAR ANDRADE
136 OSVALDO BIOLCHI
137 PADRE ROQUE
138 PAES LANDIM
139 PAUDERNEY AVELlNO
140 PAULO BALTAZAR
141 PAULO FE1JÓ
142 PAULO KOBAYASHI
143 PAULO LIMA
144 PAULO MAGALHÃES
145 PAULO MOURÃO
146 PAULO OCTAvlO
147 PEDRO BITTENCOURT
148 PEDRO EUG~NIO

149 PEDRO FERNANDES
150 PEDRO WILSON
151 PHILEMON RODRIGUES
152 PINHEIRO LANDIM
153 RAFAEL GUERRA
154 RAIMUNDO GOMES DE MATOS
155 RAIMUNDO SANTOS
156 RENATO VIANNA
157 RENILDO LEAL
158 RICARDO FERRAÇO
159 RICARDO IZAR
160 RICARTE DE FREITAS
161 ROBERTO BRANT
162 ROBSON TUMA
163 RODRIGO MAIA
164 ROMEL ANIZIO
165 ROMEU QUEIROZ
166 RONALDO CEZAR COELHO
167 RONALDO VASCONCELLOS
168 SAMPAIO DÓRIA
169 SEBASTIÃO MADEIRA
170 SÉRGIO CARVALHO

PTB
PMDB
PP8
PSDB
PTB
PFL
PSDB
PFL
PT
PSDB
PPB
PT8
PFL
PMDB
PT
PFL
PFL
PSB
PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PFL
PPS
PFL
PT
PL
PMDB
PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PT8
PSDB
PMDB
PSDB
PFL
PFL
PTB
PPB
PSDB
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PSOB

MT
GO
PR
CE
MS
MA
PA
TO
MG
BA
ES
RO
RO
RS
PR
PI
AM
RJ
RJ
SP
SP
BA
TO
DF
SC
PE
MA
GO
MG
CE
MG
CE
PA
se
PA
ES
SP
MT
MG
SP
RJ
MG
MG
RJ
MG
SP
MA
RO
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171 SÉRGIO MIRANDA PCdoB
172 SÉRGIO NOVAIS PSB
173 SEVERINO CAVALCANTI PPB
174 SILAS BRASILEIRO PMDB
175 UBIRATAN AGUIAR PSDB
176 URSICINO QUEIROZ PFL
177 VIC PIRES FRANCO PFL
176 VICENTE ARRUDA PSDB
179 VICENTE CAROPRESO PSDB
180 WALDEMIR MOKA PMDB
181 WALFRIDO MARES GUIA PTB
182 WERNER WANDERER PFL
183 WIGBERTO TARTUCE PPB
184 WILSON SANTOS PMDB
185 XICO GRAZIANO PSDB
186 YEDACRUSIUS PSDB
187 ZÉ GOMES DA ROCHA PMDB
186 ZENALDO COUTINHO PSDB
189 ZEZé PERRELLA PFL
190 ZULAI~ COBRA PSDB

Assinaturas que Não Conferem
1 ANTONIO DO VALLE PMDB
2 ANTONIO KANDIR PSDB
3 B. SÁ PSDB
4 CARLOS BATATA PSDB
5 CARLOS DUNGA PMDB
6 CARLOS SANTANA PT
7 CESAR BANDEIRA PFL
8 DR. HÉLIO PDT
9 FRANCISTONIO PINTO PMDB
10 GUSTAVO FRUET PMDB
11 JOSÉ DE ABREU PTN
12 JOSÉ ROCHA PFL
13 LUIZ RIBEIRO PSDB
14 NELSON MARCHEZAN PSDB
15 NEY LOPES PFL
16 ODELMO LEÃO PPB
17 RAFAEL GRECA PFL
18 REGINALDO GERMANO PFL

MG
CE
PE
MG
CE
BA
PA
CE
SC
MS
MG
PR
DF
MT
SP
RS
GO
PA
MG
SP

MG
SP
PI
PE
PB,
RJ·
MA
SP
BA
PR
SP
BA
RJ
RS
RN
MG
PR
BA

Junho de 2000

Assinaturas Repetidas
1 ALEXANDRE SANTOS PSDB RJ
2 DANILO DE CASTRO PSDB MG
3 INALDO LEITÃO PSDB PB
4 NELSON MARCHEZAN PSDB RS
5 SÉRGIO CARVALHO PSDB RO
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Ofício nº 141/00

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paíva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta.

Brasllia, 20 de junho de 2000

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que o Projeto de
Resolução do Sr. Deputado ALEXANDRE SANTOS E
OUTROS, que "Institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar a violência no Rio de
Janeiro, ao longo dos últimos três anos", contém nú
mero suficiente de signatários, constando a referida
proposição de:

190 assinaturas confirmadas;

18 assinaturas não confirmadas;

5 assmaturas repetidas.

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

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Está finda a
leitura do expediente.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Quero anun
ciar à Casa que a Frente Parlamentar por uma Cultu
ra de Paz e a Unipaz estarão realizando, nesta ma
nhã, o encontro "Infância e Juventude - Um Novo
Olhar", constante do Fórum A Paz no Planeta.

Estarão participando deste evento o Sr. Arun
Gandhi, neto de Mahatma Gandhi; a Senadora Emflia
Fernandes; o Sr. Pierre Weil; a sra Mái"lova Jovchelo
vitch Noleto, representando a Organização das Na
ções Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
UNESCO; a sra Cecflia Minayo; o Pe. Julio Lancelote;
a sra lane Petrovich; o Sr. Poema Homem; a sra Apo
Iiana Teixeira Cunha e o Sr. Alyson Araújo de Almei
da, entre outros palestrantes.

O encontro será realizado no auditório Nereu
Ramos. Queremos estender o convite a todos os De
putados Federais, aos funcionários e representantes.
Contamos com a participação de todos neste debate
sobre o tema "Infância e Juventude - Um Novo
Olhar", constante da programação do Fórum A Paz
no Planeta.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Passa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Jair Bolso
naro.

o SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, meus companhei
ros, no mês passado, em audiência intermediada
pelo ilustre Deputado Werner Wanderer, do Paraná,
fomos recebidos pelo Ministro da Defesa, Sr. Geraldo
Quintão. O de importante tratado lá, o que nos agra
dou muito, a mim e ao Deputado Werner Wanderer,
foi o fato de o Sr. Ministro ter confirmado que tudo o
que havia dito por ocasião do seu discurso de posse,
em fevereiro próximo passado, continuava de pé.

Buscamos esta audiência tendo em vista a atual
situaç'ão de ansiedade em que se encontram os mili
tares das Forças Armadas. Naquela oportunidade,
além de afirmar que iria reaparelhar as Forças e que
seria dada maior atenção à região amazônica, disse
S. Exa que iria reajustar os salários dos militares, há
muito tempo aviltados.

Sr. Presidente, após tomar conhecimento do an
teprojeto de lei e lendo atentamente a exposição de
motivos, chegamos à conclusão de que esse projeto
deverá entrar em vigor no dia 12 de julho e que, com
toda a certeza, chegará a esta Casa no final deste
mês como medida provisória. É uma medida salutar
por parte do Governo. Ela vem tarde - antes tarde do
que nunca -, o nosso poder aquisitivo já está um tan
to quanto defasado. Basta lembrar que, só por oca
sião da implementação do Plano Real, em fevereiro
de 1994, perdemos 100% do nosso poder aquisitivo.
Além disso, estamos, desde janeiro de 1995, sem re
ceber qualquer reajuste nos soldos. Por outro lado,
infelizmente, da parte militar, ao elaborarem a RM, os
militares a mantiveram fechada, ninguém poderia
acessá-Ia até que chegasse à Casa Civil.

Esse anteprojeto, como disse, deverá entrar em
vigor no dia 111 de julho. Acreditamos na palavra do
Ministro da Defesa, Geraldo Quintão, mas notamos
que existem algumas pequenas falhas no projeto 
não digo equrvocos, falhas mesmo -, que dificilmente
serão corrigidas nesta Casa, porque implicariam au
mento de despesa.

Lembro da lei delegada de 1992 que deu origem
à Gratificação de Atividade Militar, depois de um mo
vimento nosso, em Brasllia, com as esposas dos mili
tares, e também à GAE para os servidores civis. Na
quela oportunidade, os cadetes, os alunos da Escola
de Formação de Sargentos, que são os praças espe
ciais, não foram contemplados com a Gratificação de
Atividade Militar. Somente através de uma medida
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provisória, que chegou a esta Casa no dia 28 de feve- A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Blo-
reiro de 1994, conseguimos estender a GAM aos pra- co/PCdoB - AM. Sem revisão da oradora.-) "- Sr. Pre-
ças especiais. Essa medida provisória teve uma am- sidente, Sr'lS e Srs. Deputados, companheiras e com-
pIa aceitação na Comissão Mista, apesar de ser in- panheiros, o jornal Folha de S.Paulo publica hoje o
constitucional, segundo meu ponto de vista. Naquela que será divulgado oficialmente também hoje pela
oportunidade tivemos até mesmo a participação deci- Organização Mundial de Saúde: o ranking sobre os
siva do Deputado Nelson Marquezelli, de Pirassunun- sistemas de saúde em 191 parses.
9a, e que tão bem fala e defende os cadetes da Aca- Não para nossa surpresa, mas para a tristeza
demia da Força Aérea daquela região. de todos os brasileiros, o Brasil, que é a oitava econo-

Nesse novo projeto constatamos uma nova fa- mia do mundo, contraditoriamente continua a ser um
lha. No anexo que trata da tabela de soldõs verifica- dos países de piores índices de desempenho na área
mos que o soldo do cadete, não só da Força Aérea social. Na saúde não é diferente.
como da Academia Militar das Agulhas Negras, bem Nesse ranking de 191 países ocupamos o 125i!
como do aspirante da Escola Naval, é de 405 reais, lugar, o Brasil, que é a oitava potência do mundo! E no
inferior ao soldo de cabo, apesar de o cadete e o aspi- ranking das Américas, que inclui uma relação de 35
rante serem hierarquicamente superiores a subte- países, o Brasil ocupa o 30i! lugar, ou seja, estamos
nente ou a suboficial. Notamos também que o soldo apenas à frente da Bolívia, da Guiana, do Peru, de
previsto aos alunos de escola de formação de sar- Honduras e do Haiti.
gentos é de 300 reais, abaixo do soldo do soldado en- Isso não s6 é lamentável, mas é o retrato fiel -
gajado. Esses alunos são hierarquicamente superio- em que pese à crítica dos técnicos do Ministério da
res ao cabo. Saúde e do próprio Ministro José Serra - do sistema

Antecipando a chegada do projeto a esta Casa, de saúde de nosso País, extremamente deficitário.
encaminhamos um ofício ao Sr. Ministro da Defesa Sr. Presidente, V. Exa, assim como eu, teve
solicitando que essa falha seja corrigida. No meu en- oportunidade de, durante seis meses, participar de
tender, essa diferenciação é inconcebível, porque re- uma CPI que discutiu de forma aprofundada o proble-
muneração é hierarquia, e hierarquia é remuneração. ma dos medicamentos, não só do preço, mas de sua
Por isso, esses soldos têm de ser majorados. política. Percebemos como não há eqüidade no qu~

Tivemos a grata satisfação de saber que o Sr. diz respeito a saúde, particularmente na distribuição
Ministro de Defesa já encaminhou esse oficio aos Co- de medicamentos. A grande maioria da população
mandantes das Forças. Tenho certeza de que o almi- brasileira - mais de 70 milhões - que necessita de
rante Chagasteles dará parecer favorável e o briga- medicamentos básicos e essenciais à manutenção
deiro Baptista vai fazer algo a respeito. Espero que o da sua vida não tem acesso aos medicamentos.
Ministro GleuberVieira também faça a mesma coisa. O Ministério da Saúde, ao invés de criticar o tra-

Isso é muito bom para todos. Evita um clima de balho desenvolvido pela Organização Mundial de Sa-
mal-estar no berço da oficialidade e no berço dos mili- úde, que leva em consideração dados registrados até
tares que serão sargentos de carreira no futuro. 1997, deveria se preocupar mais em melhorar o siste-

Assim sendo, Sr. Presidente, peço a Deus que ma público de saúde, em garantir à população o aces-
tudo seja resolvido a partir da semana que vem, com so a saúde, extremamente deficiente em nosso País.
a chegada nesta Casa da medida provisória, e que se Sr. Presidente, nesse sentido durante muito
faça, pelo menos em parte, justiça aos militares, de tempo esta Casa discutiu a necessidade de ampliar,
maneira geral, e aos praças especiais. de reforçar os recursos públicos destinados a saúde.

Durante o discurso do Sr. Jair Bo/sona- Votamos, em segundo turno, no mês de novem-
ro, o Sr. Or. Hélio, § 212 do art. 18 do Regi- bro de 1999, a PEC da Saúde, que vincula recursos
mento Interno, deixa a cadeira da presidên- públicos para o Sistema Único de Saúde. Depois, a
cia, que é ocupada pelo Sr. Arlindo China- proposta de emenda constitucional foi para o Senado.
glia, § 29 do art. 18 do Regimento Interno. O objetivo era que a votação no Senado fosse conclu-

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Com ída ainda no mês de dezembro, para que pudesse ha-
a palavra a Deputada Vanessa Grazziotin. ver ampliação dos recursos do Orçamento ainda para



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 33649

este ano de 2000. Infelizmente, nós já estamos no fi- des municipais, e constatarmos a grande popularida-
nal do_mês_de junho do ano20.00,-com as portas aber- de do nome Zito, que hoje abrange todo o Estado no
tas para o recesso parlamentar do mês de julho, e até Rio de Janeiro. Ainda no Centro Cultural, precisa-
agora o Senado ainda não votou a PEC da Saúde. mente na Casa das Rosas, tomamos conhecimento
Ela está na pauta da próxima semana. Esperamos de um projeto que beneficiará as crianças carentes e
que o Senado vote o mais rapidamente possível essa que tem tido o apoio de uma grande empresa, a Par-
PEC, fundamental e necessária para o fortalecimento malat, que assiste centenas de crianças e adultos.
e a melhoria, mesmo que mínima, do sistema público Antes da ida a Belford Roxo fomos ao encontro
de saúde. do Prefeit~ Zito, que na noite de sábado entregou

Veja bem, Sr. Presidente, a Organização Mundi- mais uma unidade escolar no Bairro do Pilar e que o
ai de Saúde levou em conta alguns indicadores, como povo carinhosamente já intitulou de Zitão. São dez
o nível global de saúde da população, que considera salas de aulas e um moderno centro de informática,
a expectativa de vida da população brasileira, a res- que irá ensinar às crianças a linguagem dos computa-
posta do sistema de saúde, a distribuição da capaci- dores. Possui também um ginásio coberto, destinado
dade de resposta para a população e a divisão da car- à prática de esportes.
ga financeira. Trata-se de mais uma obra que recebeu os be-

Uma das gravíssimas e sérias conclusões a que nefícios dos recursos do Fundef, projeto que em bom
podemos chegar é que o Brasil é um dos países que momento foi criado pelo Presidente Fernando Henri-
pior distribui os recursos aplicados em saúde. Ou que e executado pelo Ministro da Educação, Paulo
seja, os pobres, aqueles que mais necessitam do ser- Renato.
viço público de saúde, são exatamente a parcela da O Prefeito Zito vem, assim, aplicando com sabe-
população que encontra as maiores dificuldades em doria os recursos do Fundef, tornando Duque de Ca-
ter acesso garantido ao atendimento xlas um dos Municípios onde o ensino fundamental é

Muito obrigada, Sr. Presidente. hoje um dos mais eficientes, não só pela quantidade
a SR. DR. HELENa (Bloco/PSDB - RJ. Pro- como também na qualidade. A escola padrão, que re-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e cebeu o nome de Escola Municipal Solano Trindade,
Srs. Deputados, de volta a esta tribuna, gostaria de com capacidade para atender setecentas crianças, é
participar que no último final de semana fiz uma pere- mais uma vitória da consagrada administração do
grinação a dois Municípios da Baixada Fluminense Prefeito Zito. Também foram entregues à população
que são merecedores de todo o nosso carinho. Refi- de Saracuruna mais dez ruas com saneamento, as-
ro-me aos Municípios de Magé e Belford Roxo. falto e Iluminação a vapor de sódio.

Magé, caracterizando-se pelas suas belezas No domingo estivemos em Belford Roxo, ao
naturais, é protegida por uma famosa pedra esculpida lado do Waldir dos Santos Zito, irmão do Prefeito Zito.
pela natureza e que serve de referência a dois Muni- Fomos até o Bairro das Luzes, no Parque Amorim.
clpios - o Dedo de Deus, um marco não só de Magé, A cidade de Belford Roxo, que outrora pertencia
mas também de Teresópolis. à Nova Iguaçu, foi desmembrada há alguns anos, e

Acompanhado pela dinâmica Sf"'l Narrimam seus problemas de infra-estrutura continuam muito
Zito, esposa do Prefeito de Duque de Caxias, José grandes. A nossa presença ao lado de Waldir foi para
Camilo Zito, e por alguns companheiros, fomos co- atender ao convite de um punhado de moradores do
nhecer em Magé o Centro Cultural Casa das Rosas e Bairro das Luzes, onde encontramos uma população
os moradores do Bairro Ponte Preta. carente de obras de infra-estrutura básica, que se fa-

No Centro Cultural encontramos o carmho do zem necessánas para dar maior dignidade à comuni-
casal fundador desta instituição, que vem prestando dade que lá reside.
inestimáveis serviços à população, Sf"'l Marly da Silva Quero deixar aqui um forte abraço a esses ir-
Miranda, e seu esposo, Mário Jorge Ferreira. mãos que residem no Bairro das Luzes e em Belford

O Bairro Ponte Preta serviu para sentirmos de Roxo, informando que nossa presença ao lado de
perto as necessIdades daquela gente humilde, gran- Waldir Zito é para trazer brevemente novas perspecti-
de merecedora de uma atenção maior das autorida- vas _de mUdanças,-mlldanças-que-já-~omeçararríem -
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Duque de Caxias e que hoje servem de referência a logia para a castanha do Pará, aumentou a produtivi-
outr0S Municípios da Baixada. dade e melhorou a posição do Brasil no mercado

Tanto o waldir em Belford Roxo como Narrimam mundial dessa castanha.
em.Magé e este Parlamentar ficamos muito impressio- . A região da Chapada do Apodi, no Rio Grande
nados com o abandono das populações desses bairros· do Norte, que tem um dos solos mais ricos do Brasil,
mais distantes, que continuam esquecidas por aqueles apresenta, naquilo que cultiva de forma irrigada, tec-
que. têm a responsabilidade direta de assisti-los. nologia das mais altas produtividades no Brasil. Para

.Como diz nosso grande IIder José Camilo Zito que V. Ex·' compreendam o que estou' dizendo, o me-
dos Santos Filho, o Prefeito de Duque de Caxias: "O lão, quando era produzido em São Paulo, tinha uma
povo merece respeito". produção de seiscentas caixas por hectare; o Vale do

Era o que eu tinha a dizer São Francisco, de tão decantada tecnologia, produz
.Muito obrigado. novecentas caixas por hectare; lá na Chapada do
,OSR. BETINHO ROSADO (PFL- RN. Sem re- Apodi, em Mossoró, Baraúna, Dix-Sept Rosado ou

visão do orador.) - Sr. Presidente, S!'" e Srs. Deputados, Upanema, a produção alcança mais de 2.400 caixas
o Governo brasileiro, por meio do Ministério da Agricul- por hectare.
tura e do Abastecimento e da Embrapa, realizou, de Essa tecnologia, essa importante forma de pro-
10,.a·1.7 deste mês, a 2a Exposição de Tecnologia duzir, criada, assimilada pelo irrigante da nossa re-
Agropecuária. por trás desse grande trabalho está gião, precisa ser complementada pela ação da
nossa empresa de pesquisa agropecuária, a Embra- Embrapa. Faltam-nos as sem~ntes das variedades
pa, 'que comemora 27 anos, contribuindo para o de- adaptadas à Chapada. Se, por meio da Embrapa, já
senvolvimento do nosso País, fazendo, com certeza, conseguimos exportar variedades, nós, do Rio Gran-
no setor rural uma verdadeira revolução na produção de do Norte, estamos importando variedades, pela
de alimentos e permitindo que o Brasil incorpore sis- ausência da Embrapa. Precisamos resolver os pro-
temas produtivos no sentido de possibilitar à agricul- blemas das pragas, fazer um combate integrado, au-
tura'brasileira concorrer internacionalmente. mentar essa tecnologia e projetar o Rio' Grande -do

:A .conquista do cerrado, com a presença da Norte como produtor de frutas tropicais irrigadas.
soj~,:'~o é?rroz e do algodão, é um ganho da Embrapa. O Estado do Rio Grande do Norte, que já expor-
As varfed'ades de soja que chegaram à América Lati- ta 50 milhões de dólares anuais da sua produção por
na,' impôrtadas pela Argentina e cultivadas no sul do meio do Porto de Natal e responde por 80% do mer-
Br~sil: 'foram obtidas por meio da tecnologia gerada cada interno no período que vai de julho a janeiro de
pela Embrapa, avançaram pelo cerrado, chegaram cada ano, aguarda ansiosamente que o Ministro da
aó) Piauí, ao Maranhão e ultrapassaram as fronteiras Agricultura e o Presidente da Embrapa, Dr. Portugal,
do'Pafs. As Guíanas; que já cultivam soja, trabalham tomem as sábias e necessárias decisões para o seu
com 'cultivares desenvolvidos pela nossa Embrapa. desenvolvimento, como, por exemplo, criar um Cen-
Portanto, Sr: Presidente, meritório o trabalho da tro de Tecnologia de Agricultura Irrigada.
Embrapa e grande a exposição de tecnologia agrope- Caso isso não seja possível, que se associe à
cúáriá:realizada em Brasília entre os dias 10 e 17. Escola Superior de Agricultura, ao Governo do Esta-

''Venho à tribuna solicitar que esse grande traba- do, às prefeituras municipais, para começarmos, des-
Ihó1qüe a Embrapa vem realizando no Brasil chegue de já, o processo de pesquisa agropecuária que, com
ao Rio Grande do Norte. Estivemos em audiência certeza, vai melhorar ainda mais a produtividade que
com o' Presidente da Embrapa e com o Ministro da já alcançamos na região, fazendo com que o Rio
Agricultura e pedimos ao Ministro que levasse ao Rio Grande do Norte ocupe o seu lugar de destaque na
Grande do Norte a ação da Embrapa. agricultura irrigada.

-A, Embrapa tem dois importantes centros de Muito obrigado.
pesquisa no Ceará. A tecnologia do cajueiro irrigado O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO. Pro-
foi desenvolvida pela Embrapa e aponta solução para nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'lS e

.-9_problema da exportação e a prr jução regular da Srs. Deputados, a determinação do Governo Fernan-
castal"lha -ele caJu. A Embrapa também aportou tecno- do Henrique Cardoso em cumprir as ordens do f_undo
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Monetário Internacional de prosseguir na privatização O dirigente da Iberdrola, que controla hoje 34%
do abastecimento de água, das reservas de petróleo da distribuição de energia nas regiões Norte e Nor-
e da geração e distribuição de energia elétrica precisa deste e 11 % da distribuição nacional, adverte para um
ser freada pela mobilização popular ou pelas poucaà fato que todos os brasileiros sabem: as geradoras de
vozes patrióticas que ainda restam entre os partidos eletricidade são lucrativas e podem dar lucros por
que compõem a base governista. Tenho observado toda a vida, além de garantias de que não deixarão o
que, desde que o setor elétrico foi aberto ao setor pri- usuário no escuro. Enquanto a privatização represen-
vado, os riscos de blecaute dobraram em todo o Pais. ta apenas uma movimentação artificial de dinheiro em

Todo o processo de privatização foi viciado. Não bolsas e desaparece como aconteceu com todas as
apenas porque mais de noventa estatais foram prati- demais privatizações.

camente doadas, mas porque os leilões foram a pon- Nunca é demais lembrar que o programa de
te para a desnacionalização quase total da economia campanha do candidato Fernando Henrique previa
brasileira, além de permitir a fragmentação de empre- exatamente a abertura do setor elétrico para novas
sas de grande porte que podiam competir em âmbito usinas, já que as construldas com o dinheiro público
mundial, como era o caso da Telebrás, da Vale do Rio seriam mantidas estatais até para forçar a melhoria
Doce e da Petrobras. da qualidade do serviço e a garantia de abastecimen-

Destaco ainda que o argumento básico do Go- to. O blecaute de 1999 foi um alerta grave. Insistir
vemo de vender as empresas para abater o paga- nessa loucura da privatização do setor elétrico é um
menta da divida era apenas uma falácia: a divida pú- crime de lesa-pátria. Os brasileiros não vão mais ace-
blica interna saltou de R$60 bilhões em 1994 parar itar desculpas como a de que um raio, ao derrubar um
R$467 bilhões em 1999, sem contar gastos médios poste em Bauru, São Paulo, acabou com a energia
de R$90 bilhões ao ano só com os encargos financei- em cinco Estados brasileiros.
ros desta divida. Em alguns casos, ~ desculpa er~ a Era o ue tinha a dizer.
de realocar recursos para a área social. Outra falácia. q .
Neste Governo o custeio das áreas mais carentes O SR. VALDIR GANZER(PT - PA. Pronuncia o
como o atendimento aos idosos, às crianças, aos de~ seguinte discurs.o.) - Sr. P~esidente, Sr"s.e Srs. D~pu-
ficientes e às populações em estado de miséria, foi tados, venho hOJe a esta tnbuna denunciar a domlna-
cortado em pelo menos 30% todos os anos. ção do setor brasileiro de sementes por companhias

As privatizações prosseguem por imposição do tr~nsnacio~ais. O mais g~ave é que essa dominação
FMI e do Banco Mundial, já que o próprio Governo re- fOI f~voreclda por duas 1~ls aprov~das por esta Casa:
conhece que a desestatização foi um desastre. No a Lei de Patentes e a Lei de Cultivares.
caso do setor elétrico, a expectativa pelo leilão é ape- A Lei nQ 9.279, de 1996, conhecida como Lei de
nas do setor especulativo que costuma produzir bi- Patentes, garante o monopólio sobre invençOes, in-
Ihões em movimentação de bolsas de valores à custa clusive no que se refere a medicamentos e alimentos.
do patrimOnio público. A Lei nll 9.456, de 1997, conhecida como Lei de Culti-

Não me venha o Presidente da República jogar vares, garante os direitos de monopólio para os de-
para a platéia que Furnas será comprada pelos traba- tentares de registro de cultivares. A vigência dessas
Ihadores brasileiros. Já ouvimos essa história quase duas leis propiciou o ambiente legal para que as mul-
uma centena de vezes. Furnas, a CHESF e a Eletro- tinacionais decidissem investir no mercado brasileiro
norte passarão para as mãos de grupos estrangeiros de sementes e dominá-lo.
com financiamento subsidiado pelo BNDES. É assim A Lei de Cultivares garante ao detentor do regis-
que tem funcionado. tro o direito de monopólio sobre a cultivar, devendo ele

Em recente entrevista, o presidente da multina- autorizar a sua reprodução, recebendo royalties sobre
cional espanhola Iberdrola, Esteban Serra Mont, es- as vendas. Por outro lado, a Lei de Patentes garante o
tranhou o fato de o Governo querer vender empresas monopólio sobre produtos originados de processos
que dão lucro, em vez de abrir concessões para a ini- patenteados. Portanto, cultivares originadas de pro-
ciativa privada construir novas usinas hidrelétricas ou cessas patenteados de melhoramento, especialmente
termelétricas. os processos de transgenia, estarão duplamente pro-
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tegidas pela Lei de Cultivares e pela chamada "patente fundamental da agricultura. Ao permitirmos que elas
virtual" concedida pela Lei de Patentes. sejam dominadas por cinco multinacionais, estare-

Na época da tramitação, nós, dos partidos de mos entregando aos acionistas de Wall Street 05 des-
oposição, alertávamos para o fato de que essas leis tinos de nossa segurança alimentar. É hora de reali-
levariam a uma absurda concentração do mercado de zarmos profunda reavaliação das Leis de Patentes e
sementes e a seu domlnio pelas multinacionais Infe- de Cultivares, de forma a impedir a destruição da se-
Iizmente fomos derrotados, mas agora, com três anos gurança alimentar da sociedade brasileira.

de vigência dessas leis, vejamos o que acont~ceu, A O SR. DR. EVllÁSIO (Bloco/PSB - SP.) :- Sr.
multinacional Monsanto, de capital predominante- Presidente, companheiro Arlindo Chinaglia, muito me
mente norte-americano, comprou as seguintes em- honra ser presidido por V. Ex8 •

pr~sas brasileiras de sementes: Agroceres; FT Pes- sr' e Srs. Deputados, tem chamado a atenção
qUlsa e Sementes; Sementes Teresaba; Grupo, Mae- de toda a imprensa nacional, falada, televisionada ou
da e Braskalb..A.Dupont, també"! norte-amencana, escrita, a expectativa em relação ao Plano Nacional
comprou a brasileira Sementes DOIS Marcos Melhora- d S I d t S E..a S P .. . • _ e egurança, ança o on em por . Ao. o r. resl-
mentos. A Aventls, de capital frances e alemao, com- dente Fern d He r' . C' d ' 'd M'. . . _ . an o n Ique ar oso, por meio o 1-
prou as braSileiras Granja 4 Irmaos; Mltla Melhora- . té' d J t', ms no a us Iça,
mento; Sementes Fartura e Sementes Ribeira!. A ja- .'.
ponesa Sakata comprou a Sakata Seed do Brasil Ao analisar o conjunto d~ propostas apresenta-
Ltda. A mexicana Sávia comprou a Horticeres, do no plano, em minha modesta avaliação\ notei a

E
. . - t' d I t' existência de algumas de pouca importência. Se pu-

ssas aqulslçoes, mo Iva as pe as perspec 1- •. •
vas de lucro assegurado pelo monopólio das patentes desse, gost~rra de denominar e~se.pl~no de conjunto
e cultivares, levaram a nlveis absurdos de domrnio. A d: perf~man~.Sabe~osque a vl~.lencla envolve rela-
Monsanto, por exemplo, sequer figurava entre as sete ça~ nltlda, direta,. diria até umbilical, entre causa e
maiores concorrentes no mercado de s e te d efeito. Entre o conjunto de propostas elencadas, pou-

em n s e I . d . lê .
milho, em 1997. Em 1999, ela já respondia por 60% ~a~ se re aCionam com, as causas aVIo nCla no

desse mercado. Ainda em 1999, as multinacionais a s.
somadas respondiam por 95% do mercado de se- A Deputada Vanessa Gra~iotin mencionou o
mentes de milho. Essas datas não são coincidência. Indice de Desenvolvimento Humano do Pais, um dos
As leis a que me referi entraram em vigor em 1997! piores do mundo. O Deputado Rosado referiu-se à

Essa concentração se restringe a mercados de necessidade de .maior investim~nto em habitação. O
extrema concorrência, como o de hlbridos no caso Deputado Bolsonaro pronunciou-se recentemente
do milho. Se observarmos o mercado de v~riedades sobre a necessidade do fortalecimento das Forças
de soja, a mesma Monsanto sequer figurava entre os Armadas e policias. A cada pronunciamento nesta
principais concorrentes, em 1997. Em 1999, já deti- Casa, vai-se formando nosso conceito. A partir disso,
nha 18% desse mercado. A Dupont também não figu- ~eduziremos, co~ certeza, que é realmente um con-

rava entre os principais concorrentes, em 1997, e em Junto de perfumarra.
1999 já apresentava 2% do mercado. A Embrapa, A questão das fronteiras. Dizem que irão au-
maior concorrente no mercado de variedades de soja, mentar o contingente de policiais federais em mais 2
diminuiu de 70% para 65%, em apenas dois anos. mil homens. Temos hoje apenas seis homens para
Vale ressaltar que o fato de a Embrapa deter grande cobrir 16 mil e 500 quilômetros de fronteiras diflceis,
fatia desse mercado não significa nenhuma garantia com várias barreiras naturais.
de prevalência dos interesses públicos, uma vez que, É importante dizer que na Argentina, paIs de di-
recentemente, assinou vários convênios com cláusu- mensão muito menor que a nossa, a Policia Federal
las de sigilo com as companhias transnacionais. conta com 27 mil homens. E nossas fronteiras estão as-

Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, 05 exem- cancaradas com aproximadamente 2 mil pistas de pou-
pios que citei acima são para demonstrar a esta Casa 50 clandestinas. Se uma pista dessas receber um pou-
que estamos entregando o controle de nossa agricul- so por dia serão 2 mil posslveis pousos de aviões, com
tura para as multinacionais. A semente é o insumo muita possibilidade de estarem conduzindo drogas.
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É muito importante dizer que S. ExB não pensa
em uma polftica de reforma agrária como proposta
para diminuir a violência no Pais, porque a ausência
de politica agrária provoca grande adensamento po
pulacional, principalmente nas regiões metropolita-
nas, o que induz á violência. '

E, ainda, S. ExB não faz constar em' seu plano
como buscar as 18 milhões de armas que se encon
tram em poder da população. Sabemos' que quanto
maior o volume de armas á disposição da popula
ção, maior é o número de homicidios.

Sr. Presidente, é importante notar também que
não se leva em consideração a escola, o processo
de educação, a formação cultural da não-violência,
que também não constam deste elenco de propostas.

Tomara que dê certo, porque hoje a violência é
o maior problema deste Pais e preocupa todos os
brasileiros, desde a pequena cidade do interior até
os grandes centros. Mas é importante levar em con
sideração 'que violência é efeito. E se' não atacar
mos "suas causas, que são graves, profundas, com
certeza de nada valerá esse plano.

Sr. Presidente, Eiram essas as minhas conside
rações

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 
Agradeço ao nobre Deputado Dr. Evilásio.

Ó SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 
Antes de dar prosseguimento á sessão, a Mesa dá
conhecimento ao Plenário, do seguinte

Ato da Presidência

Nos termos do § 22 do art. 202 do Regimento
Interno, esta Presidência decide constituir Comissão
Especial destinada a, no prazo de 40 (quarenta) ses
sões, proferir parecer á Proposta de Emenda á Cons
tituição n2 308-A, de 1996, da srS Deputada Jandira
Feghali, que "dá nova redação ao § 211 do art. 17 da
Constituição Federal" (acumulação de emprego públi
co), e

Resolve:

I - designar, para compO-la, na forma indicada
pelas Lideranças, os Deputados constantes da rela
ção anexa;

" - convocar os membros ora designados para a
reunião de instalação, a realizar-se no dia 21.06.00,
quarta-feira, ás 10 horas, no Plenário nll 14 do Anexo
11. ' .

, Brasilia, 21 de junho de 2000. - Michel Temer
Presidente.

Comissão Especial
Autor: Jandira Feghali e outros
Bloco PSDB/PTB
Titulares: Adolfo Marinho, Airton Roveda, Albéri

co Cordeiro, Alberto Goldman, Aldir Cabral, Alex Can
ziani, Alexandre Santos, Aloizio Santos.

Suplentes: 8 vagas.
Bloco PMDB/PST/PTN
Titulares: Albérico Filho, Alberto Fraga, Alberto

Mourão, A/ceste Almeida, Ana Catarina, Anfbal Gomes.
Suplentes: 6 vagas.
PFL
Titulares: Antônio Carlos ,Konder Reis, Jairo

Carneiro, José Múcio Monteiro, Luciano Castro, Má
rio Assad Júnior, Medeiros.

Suplentes: Almerinda de Carvalho, José Carlos
Vieira, Moroni Torgan, Ney Lopes, Robson Tuma, Wil
son Braga.

PT
Titulares: Adão Pretto, Angela Guadagnin,

Avenzoar Arruda, Dr. Rosinha.
Suplentes: 4 vagas.
PPB
Titulares: Alcione Athayde, Almir Sá, Antonio

Joaquim Araújo.
Suplentes: 3 vagas.
PDT
Titular: João Sampaio.
Suplente: Olimpio Pires.
Bloco PSB/PCdoB
Titular: Jandira Feghali
Suplente: 1 vaga.
Bloco PLlPSL
Titular: Philemon Rodrigues
Suplente: José Aleksandro.
PPS
Titular: Agnaldo Muniz.
Suplente: Rubens Bueno.
PHS
Titular: Djalma Paes.
Suplente: 1 vaga.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Com

a palavra o Deputado João Grandão, em permuta
com o Deputado Babá.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr'1S e Srs. Deputados, é
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uma honra ter na Presidência o Deputado Arlindo Chi- tura de Ribas do Rio Pardo, mesmo não sendo admi-
~aglia, do meu partido, o Partido dos Trabalhadores. nistradas pelo Partido dos Trabalhadores, também
Quero cumprimentá-lo de forma especial. estivessem inseridas nesse processo de valorização

Venho a esta tribuna fazer alguns comentários da criança e do adolescente. Portanto, estão de para-
sobre o prêmio oferecido ontem a vários Prefeitos: o béns essas Prefeituras.
Prêmio Prefeito Criança 2000. No meu Estado, o Sinto orgulho de pertencer ao Estado de Mato
Mato Grosso do Sul, dois municlpios foram contem- Grosso do Sul, especialmente quando duas das suas
piados com esse prêmio: Caarapó e Ribas do rio Par- cidades estão inseridas no Prêmio Prefeito Criança
do. Embora não sejam administrados pelo Partido 2000. Parabéns a todos, especialmente a Mato Gros-
dos Trabalhadores, quero parabenizar esses dois so do Sul, por essas duas cidades contempladas com
municrpios pela premiação. De forma especial, o Mu- esse prêmio.
nicrpio de Caarapó, no Mato Grosso do Sul, por estar Muito obrigado, Sr. Presidente.
entre os cinco colocados. Ressalto também um deta- O SR. IÉDIO ROSA (PMDB - RJ. Pronuncia o
lhe importante: dentre os vinte municlpios seleciona- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf' e Srs. Deputados,
dos, de um total de 206 municrpios, observamos que a gratificaçao natalina, instituída em 1962, mostrou-se
sete são administrados pelo Partido dos Trabalhado- um benefício tão importante para a classe trabalhado-
res. Nesse sentido, verificamos que 35% das prefeitu- ra que foi elevada à categoria de direito constitucio-
ras escolhidas por esse projeto são administradas nal, quando da promulgação 'da Carta Magna de
pelo Partido dos Trabalhadores. Das cinco prefeituras 1988.

premiad~s, duas são do P~rtido dos Trabalhadores: A oportunidade surgida com essa remuneração
~s PrefeIturas de ~amaraglbe, em Pernambuco, e.de extra, logo batizada com o nome de 13Jl salário, in-
Porto ~'egre, no RIO Gr~nde do Sul. Das 115 prefeltu- centivou o comércio do mês de dezembro e permitiu
ra~eXistentes n~ Pais, tivemos s~te contempladas - aos diversos segmentos da sociedade festas de Natal
35 *' do total. Vejam como o PartIdo dos Trabalhado- melhor abastecidas. Contudo trouxe dificuldades
res investe de forma correta, séria, n~quilo qu~ acre- para os empregadores, que se ~iram na obrigação de
dita ser a mofa-mestra para a alteraçao da sociedade pagar folha salarial dupla à sua equipe de funcionári-
deste Pars: a educação. os, uma vez que a legislação determinava que a grati-

Sr. Presidente, com certeza estamos dando ficação deveria ser paga até o dia 20 de dezembro.
condições para que nao se formem mais os Sandros Conseqüentemente, observada por essa ótica, não
da vida, para que as crianças e os adolescentes te- restam dúvidas de que a instituição do 13Jl salário
nham o respeito que merecem e possam, de forma contribuiu para a crescente dificuldade do empresari-
efetiva, enquadrar-se na sociedade. ado em colocar em dia suas despesas de final de ano.

Parabéns às prefeituras do Partido dos Traba- Por outro lado, nobres colegas Parlamentares,
Ihadores pela iniciativa que as levou a receber esse é sentimento quase universal - reconhecido - o ser
prêmio e, evidentemente, a todas as Prefeituras con- humano desejar, por ocasião do seu aniversário nata-
t~mpladas. IIcio, proporcionar não apenas a si próprio, mas prin-

Quero, mais uma vez, Sr. Presidente, se me cipalmente aos seus entes mais queridos uma come-
permite, destacar que no Mato Grosso do Sul o Go- moração festiva onde predominem paz, alegria, felici-
verno popular da coligação Muda Mato Grosso do dade e, claro, mesa farta. Entretanto, o que de fato se
~ul, através do Governador Zeca do PT, tem-se dedi- verifica, nessas ocasiões, é a manifestação do des-
cado, e muito, a esses programas. Só existe esse tipo prazer, muitas vezes impulsionada pela frustração de
de programa, porque a Secretaria de Educação, no não poder reunir meios que lhe assegurem suporte fi-
Mato Grosso do Sul, tem destinado parte do seu tem- nanceiro para o custeio das despesas decorrentes.
po à educação ind!gena. É bom ressaltar que o Parti- Não foram poucas as ocasiões em que assisti a essa
do dos Trabalhadores hoje, no Mato Grosso do Sul, passagem. Vi tal fato ocorrer nos anos tenros de mi-
tem um programa que trata da educação nos assen- nha idade; vivenciei-o na companhia dos amigos
tamentos, que trata da educação indlgena. E isso, re- mais chegados e, ao mesmo tempo, menos afortuna-
pito, permitiu que a Prefeitura de Caarapó e a Prefei- dos; e, polltico já amadurecido, contribui financeira-
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mente como pude para minorar os efeitos do "não po
der patrocinar um festejo natalíCIO"

Em face dessas razões expostas, resolVI abra
çar a causa de parte do 1311 salário dever ser paga na
época de aniversáriO do trabalhador, conforme outras
propostas em tramitação neste Parlamento

Em síntese, estou a apresentar projeto de lei
propondo que a primeira parcela da gratificação nata
lina - 40 a 50% - seja paga ao assalariado no mês
anterior ao do seu aniversáriO, sem considerar a pos
sibilidade de opção por parte do trabalhador A meu
ver, todos são benefiCiados o trabalhador, que terá
assegurada maior dispOnibilidade de recursos em
data de Significante importânCia pessoal; o emprega
dor, que terá, ao longo do ano, uma distribUição
não-traumática dos seus gastos com pessoal. O la
mentável é que não possa ser envolVido nessa altera
ção o servidor público, uma vez que o Estatuto dos
Servidores Públicos CIVIS da União, das AutarqUias e
das Fundações Públicas Federais - Lei nll 8 112, de
1990 - é de competênCia exclUSiva do PreSidente da
República, conforme o art. 61, 11, c, da Carta Magna

Espero que os prezados colegas Parlamentares
me concedam o Imprescindível apoIo para aprovação
dessa maténa. Tenho certeza de que a senSibilidade
SOCial do Governo ImpulSionará, o mais cedo possí
vel, as alterações na Lei nll 8 112, de 1990, que permi
tam ao servidor público gozar do mesmo benefíCIO

Era o que o tinha a dizer Obngado.

o SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PSDB 
ES Pronuncia o seguinte discurso) - Sr PreSidente,
S!"'lS e Srs Deputados, a fim de alcançar a meta de
elevar as exportações braSileiras para 100 bilhões de
dólares, o País tem váriOS desafiOS a serem supera
dos. Além de ampliar a competltlvldade das empre
sas, melhorar a qualidade dos produtos exportáveiS e
romper as barreiras dos países Importadores, o BraSil
tem de apostar alto no desempenho das pequenas e
microempresas e na diverSificação da pauta de ex

portação

HOJe, há uma concentração mUito grande tanto
dos produtos exportáveiS quanto das empresas e dos
Estados exportadores Prova dísso é que a pauta de
exportações conta com 25 produtos que respondem
por 60% do nosso comérCIO externo e quarenta gran
des empresas são responsáveiS por 39% das expor
tações, segundo dados da Fundação Centro de Estu-

dos do Comércio Exterior - FUNCEX. Além disso"
83% das vendas externas são realizadas pelos Esta
dos do Sul e do Sudeste e 56% dos nossos produtos.
são adqUiridos por um grupo de apenas sete países

Em relação às microempresas industriaIs, ape
nas 1.430 participam do seleto grupo exportador, re
presentando 0,4% do volume de nossas exportações, r

embora elas representem 10,4% do total de empre~

sas exportadoras As pequenas empresas somam
2 523 - 18,2% do total -, mas partiCipam com ape
nas 1,3% do comérCIO externo Na Itália, por exemplo,

95% das empresas têm menos de duzentos empre
gados e são responsáveiS por 35% das exportações
do país As médias empresas têm desempenho me- .
Ihor Com 2 761, elas representam 19,9% do total e
participam com 21,9% do volume exportado. Enquan-'
to ISSO, 1 004 grandes empresas Industriais são res-'
ponsávels por 57,8% das exportações, além de 5.262
empresas nãO-industriais, que respondem por 15,4% ,
do comérCIO externo ",

A concentração das vendas em apenas sete pa
íses também deixa o BraSil numa pOSição vulnerável'
diante da pesada concorrênCia dos demaiS parceiros
InternaCionaiS e das restrições Impostas à entrada de'

produtos braSileiros nesse grupo redUZido de países-o
Tudo ISSO mostra a neceSSidade de redução dessas'

vulnerabilidades para que nosso comércio externo"
atinja não apenas as metas preconizadas, mas con
solide cada vez mais sua participação no mercado in
ternacional -

O Governo braSileiro espera que até 2003 a par
tiCipação das pequenas e microempresas nesse mer
cado passe de 1,7% para 6% Entretanto, para atingir
essa meta, há um longo caminho a ser percorrido O
maior desafiO, por exemplo, é a falta de crédito, a de!.

slnformação dos empresáriOS sobre o comérCIO exter
no e a falta de apoIo para a promoção dos produtos

no mercado internacional

Em relação ao crédito, felizmente, o Governo
estima em 14 bilhões de reais o volume de recursos a
ser destinado à pequena e à microempresa nos próxI
mos anos AproXimadamente 60% desses recursos,
serão liberados por meio do Programa Brasil Empre
endedor, Implementado pelo Governo Federal P9r
meio de institUições financeiras ofiCiaiS, como o Ban
co do BraSil, a Caixa Econômica Federal e o própriO

BNDES
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O restante dos recursos virá de financiamentos diretor o jovem cientista Oswaldo Cruz, à época com
do Banco Interamericano de Desenvolvimento - cer- apenas 28 anos de idade. Moço ainda, já se punha
ca de 3,7 bilhões de reais - e do Banco Nacional do entre as inteligências mais brilhantes da sua geração:
Desenvolvimento Econômico e Social, no valor de 2,7 fizera todas as cadeiras do curso de Medicina em
bilhões de reais, além de 400 milhões de reais que vi- apenas quatro anos e fora o primeiro brasileiro a estu-
rão do Ministério dá Ciência e Tecnologia, a serem Ii- dar no famoso Instituto Pasteur, em Paris.
berados por meio da Financiadora de Estudos e Pro- Em 1907, passou Oswaldo Cruz pela emoção
jetos - FINEP. de ver o estabelecimento que dirigira batizado com o

Além dos recursos, foram criados diversos pro- seu próprio nome. Surgia, assim, o Instituto Oswaldo
gramas de estímulo ao comércio exterior, como a Cruz, comovente homenagem ao grande brasileiro
Agência de Promoção de Exportações - APEX, idea- que, disposto a erradicar doenças como a varíola e a
Iizada pelo Sebrae, ou o Programa de Apoio às febre amarela, correra perigo de vida ao enfrentar a
Exportações, lançado pelo Banco do Brasil, bem campanha da imprensa e a réação do povõ; como na
como a formação de consórcios de pequenas empre- tristemente célebre Revolta da Vacina, que, em 1904,
sas para facilitar a viabilização de financiamentos e convulsionou as ruas do Rio de Janeiro e pôs em ris-
de realização de novos negócios no exterior. co a Presidência de Rodrigues Alves.

Essas iniciativas já mostraram os primeiros re- Respeitado por sua importância e por seu pres-
sultados, com o aumento da participação de microem- tígio, o instituto centenário fez-se a semente da Fun-
presários em cursos de comércio exterior e do número dação Oswaldo Cruz, que tão bem simboliza a com-
de operações de crédito do Programa Brasil Empreen- petência profissional e a qualificação técnica dos ci-
dedor, voltadas para as pequenas empresas. entistas brasileiros. Hoje, a Fiocruz desenvolve proje-

Ao enfrentar e superar esses desafios, o Gover- tos na área da investigação cientrfica e da tecnologia
no reafirma seu comprometimento com o fortaleci- em saúde, com atividades de pesquisa e ensino; as-
mento da pequena empresa e mostra que o País está sistência hospitalar e ambulatorial; formulação e difu-
no caminho certo para ampliar sua participação no são de estratégias de saúde pública; formação de re-
comércio internacional e retomar o crescimento sus- cursos humanos e produção de vacinas, medicamen-
tentado com pleno emprego. tos, kits de diagnóstico e reagentes.

Muito obrigado. Assim, compete-nos não apenas louvar a Fio-
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (PSDB/PTB _ cruz, mas garantir-lhe os recursos humanos, financei-

ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, ros e materiais para que possa desenvolver pesqui-
Sr"s e Srs. Deputados, quando se festejam os qui- sas e realizar projetos, concorrendo, assim, para a
nhentos anos do Descobrimento do Brasil, comemo- evolução da ciência brasileira e para o futuro mais
ra-se, também, o centenário de fundação do Instituto digno e mais saudável a que todos temos direito.
Oswaldo Cruz, glória da ciência e patrimônio da saú- No centenário do Instituto que nos legou o gênio
de pública'brasileira. Feliz coincidência essa, que nos de Manguinhos, nossa respeitosa e sincera homena-
permite celebrar duas datas marcantes da tradição gem aos diretores, pesquisadores e funcionários da
histórica nacional. Se há quinhentos anos começa- Fundação Oswaldo Cruz, pela obra que realizam em
va-se a organização do Pafs e a formação do nosso favor do desenvolvimento do Brasil e da saúde do
povo, há precisamente um século inaugurava-se, povo brasileiro.
com o Instituto Oswaldo Cru?, um novo tempo no sa- Sr. Presidente, gostaria que este pronuncia-
nitarismo brasileiro, em que enfrentamos e derrota- mento fosse divulgado pelos meios de comunicações
mos doenças que nos condenavam ao subdesenvol- desta Casa.
vimento e à miséria para ombrear com os maiores Muito obrigado.
centros estrangeiros de pesquisa médica e de investi- O SR. WALTER PINHEIRO (PT- BA. Sem revisão
gação científica. Essa a razão da justa homenagem do orador.) - Sr. Presidente, Sra. e Srs. Deputados, nes-
que prestamos ao Instituto Oswaldo Cruz. ta Casa, diversos parlamentares têm observado o

Criado em 1900, o Instituto Soroterápico Fede- que tem acontecido a partir das ações dos Procon
ral- como se chamou inicialmente - teve por primeiro pelo País afora: denúncias freqUentes em relação ao
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serviço que as empresas que compraram nossas es- lemarketing: quando se liga para Teresina ou Salva-
tatais têm prestado na área de telecomunicações e dor em busca de alguma informação, quem atende é
de energia. uma pessoa de outra cidade. E para Fortaleza tam-

Muito em particular, hoje vou manifestar-me em bém, como lembra muito bem o Deputado Heráclito
relação aos dezesseis Estados - obviamente que es- Fortes, onde, com todo o respeito, quem presta a in-
ses problemas devem estar acontecendo no Pais in- formação é um estagiário, que não conhece Teresina.
teíro - cobertos pela Telemar, a maior malha entre as E a "gloriosa" - entre aspas - Anatel não faz nada,
empresas operadoras de telecomunicações, que está não fiscaliza, não pune. Na realidade, não queremos
promovendo verdadeiro desmonte na estrutura que punição, mas o serviço funcionando.
encontrou. Nesse sentido, Sr. Presidente, estamos coletan-

Sou funcionário da Telemar - tenho 21 anos de do assinaturas para constituir Comissão Parlamentar
empresa -, até que ela resolva demitir-me, e durante de Inquérito para apurar os desmandos e desvios na
muito tempo tive orgulho de pertencer aos quadros da estrutura da Telemar. Poderemos formar outra, mas
Telebahia, cantada e recantada no País pela sua ca- quero dedicar-me neste exato momento a essa em-
pacidade de inovações tecnológicas e por sua quali- presa, porque têm sido constantes e veementes as
dade do serviço. Hoje, tenho vergonha de dizer que reclamações. Alguns Deputados já me disseram que
sirvo à Telemar, porque a qualidade do serviço que estão pedindo ação de fiscalização e controle, pelas
oferece deixa a desejar. Comissões de Defesa do Consumidor, Meio Ambien-

Tem vivido problemas seriíssimos o povo do Pi- te e Minorias ou de Fiscalização Financeira e Contro-
aul, do Pará, de Minas Gerais, da Bahia, do Ceará, do le, para ver se é posslvel in loco pressioná-Ia.
Rio de Janeiro - enfim, há um verdadeiro caos. Em Sérgio Mata dizia que irlamos ter empregos aos
Pernambuco, recentemente, houve uma leva de de- turbilhões. O que estamos vendo são demissões. A
missões. O Deputado Fernando Ferro me dizia, on- Telebahia tinha 4 mil trabalhadores. Hoje, com a Tele-
tem e hoje pela manhã, que o próprio ex-Presidente mar, tem 2 mil. Metade dos companheiros foram man-
da TELPE vem fazendo diversas denúncias, alarma- dados embora. Estou falando de Vitória da Conquis-
do com o atual estágio de desmonte que a empresa ta, mas poderia falar da pobre Chorrochó ou de Uauá,
vive: serviços que não funcionam, postos de atendi- cidades cravadas no sertão. Imaginem o que passam
menta fechados - e não há como a sociedade fazer aqueles cidadãos para ter condições de atendimento
reclamação -, demissões em massa, contratações de telefônico! Esse povo não tem nenhum tipo de acesso.
serviços terceirizados, sem padrão de qualidade. Portanto, estamos tomando essa iniciativa para

E não se deve botar a culpa disso no empreiteiro tentar não s6 fiscalizar, mas punir essas empresas
nem no peão, até porque, contra as empresas que pelo desmando no serviço de qualidade no Pais.
prestam serviços ao sistema Telebrás - que hoje não Muito obrigado.
tem mais esse nome -, têm comido o pão que o diabo Durante o discurso do Sr. Walter Pi-
amassou, pois até o contrato é draconiano. Deram, nheiro, o Sr. Arlindo Chinaglía, § 2R do artigo
como diz a glria, um "zignal" - enganaram os emprei- 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
teiros para baixar os valores de contrato. Só que isso presidência, que é ocupada pelo Sr. Fernan-
sobra para a população. do Coruja, § 2R do artigo 18 do Regimento

I: comum ouvirmos algumas pessoas falarem Interno.
que não conseguem, de forma nenhuma, consertar O SR. PRESIDENTE (Fernando Coruja) - Con-
seu telefone em 48, 72 horas, quando era praxe no cedo a palavra ao Deputado Alolzio Santos.
sistema Telebrás o atendimento em 24 horas - a cha- O SR. ALOizlO SANTOS (Bloco/PSDB - ES.
mada meta de zero defeito, hoje imposslvel. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.

Ontem, os companheiros de Vitória da Conquis- Deputados, a Companhia Vale do Rio Doce se im-
ta me ligaram desesperados. A Telemar desmontou plantou, nos idos de 40, no Esplrito Santo, mais preci-
completamente a estrutura de manutenção da tercei- samente em Cariacica, onde começou sua fortuna.
ra cidade da Bahia, esvaziou-a. A população não tem Depois de muitos anos, bateu asas e voou - foi para
como reclamar, vive pendurada num esquema de te- outros locais do Estado. Porém, a população daquele
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município não se beneficiou em nada, ficou pobre.
Mas a Companhia ficou muito rica.

A Vale se encontra agora em outra região, mas
deixou vasta extensão de terras no setor urbano de
Cariacica, inclusive um prédio com mais de 3 mil me
tros quadrados de área construída, de quatro anda
res, com elevador e tudo. Em junho do ano passado,
reivindicamos a ela que o destinasse, sob forma de
comodato com o Estado do Espírito Santo, para que
atendesse ao Fórum do Município de Cariacica, que
possui dezessete varas espalhadas pelos diversos
bairros, ocasionando grandes dificuldades para o
povo, principalmente para o mais carente, em razão
da dificuldade de deslocamento.

Acontece, Sr. Presidente, que no mês passado,
por incrível que pareça, o Fórum Municipal pegou
fogo, três varas foram atingidas e mais de 4 mil pro
cessos foram danificados e deteriorados. Por isso,
mais uma vez, reiteramos nosso apelo. É importante
que a Companhia Vale do Rio Doce, que tem um pré
dio desativado, onde funcionava a administração, de
termine à Superintendência local que atenda a esse
pleito, que não é só do Deputado Aloízio Santos, mas
também do Governador do Estado, do Presidente da
Assembléia Legislativa, do Secretário da Fazenda, do
Ministério Público, do Poder Judiciário e da popula
ção do município. Que Cariacica, principalmente a
população pobre, não precise ficar se deslocando de
um lado para outro, sem nenhuma condição, à mercê
da vontade daqueles que podem, mas não resolvem
o problema, porque não querem.

Renovarei o apelo ao Presidente da Companhia
Vale do Rio Doce para que atenda, de uma vez por to
das, não a Alofzio Santos, não ao Governador José
Ignácio, mas à população carente do Município de
Cariacica.

Sr. Presidente, Sra. e Srs. Deputados, quero di
zer ainda que a economia aquecida e a polltica co
merciai agressiva são uma liga que dificilmente deixa
de redundar em vendas. Que o diga a Estrada de Fer
ro Vitória-Minas. Ela acaba de registrar um recorde
de vinte meses, em toneladas transportadas: foram
9.526.477 em maio. Trata-se da quarta maior carga
mensal da historia dessa centenária ferrovia que ali
menta o sistema portuário do Esplrito Santo.

Os três melhores resultados foram o de agosto
de 1998 (9.935.868 toneladas), julho de 1997
(9.673.711 toneladas) e maio de 1998 (9.630.157 to-

neladas). Em 1999, a economia afetada pela transi
ção cambial não permitiu grandes piques de tonela
gens. Mesmo aSSim, o fecho anual foi circunstancial
mente bom, pois atingiu 101.217.246 toneladas - um
pouco menos que as 104.677 952 toneladas em
1998.

Mas, em 2000, o enredo é diferente. Trata~se,

até agora, da melhor performance dos últimos três
anos. Vejamos. em janeiro foram transportadas
9.034.727 toneladas; em fevereiro, 8.545.427 tonela
das; em março, 9209071 toneladas; em abril,
9.139.622 toneladas; em maio, 9.526.477 toneladas.
Então, a média mensal transportada em 2000 está
sendo de 9.091.064 toneladas. Se for mantida cons
tante, ao final do ano serão atingidas 109.092.777 to
neladas. Significará novo recorde anual, superando
as 106.859.610 toneladas em 1997.

"E da forma como está se apresentando a de
manda, a cada mês devemos alcançar um recorde
para atendê-Ia", afirma o Gerente de Vendas e Logfsti
ca da Companhia Vale do Rio Doce, Cleber Cordeiro.

"Desde o final do ano passado havia indicativos
de aquecimento de atividades. E o planejamento le
vou em consideração este cenário. Mas as previsões
já estão sendo superadas", afirma el~.

O minério de ferro extrafdo do interior das Minas
Gerais (que é carga da CVRD, e não de terceiros)
continua sendo predominante (cerca de 60%) nos va
gões da Estrada de Ferro Vitória-Minas. Mas não só o
minério, e sim todos os demais tipos de produtos
transportados aumentaram de volume em relação ao
ano passado, informa Cleber Cordeiro.

As chamadas cargas gerais (que não incluem o
minério de ferro) somaram 20,3 milhões de toneladas
no ano passado, mas em 2000 deverão crescer cerca
de 20%, chegando a aproximadamente 24 milhões de
toneladas, com forte participação de produtos agrfco
las, estima Cleber Cordeiro.

Em função do mercado, a Estrada de Ferro Vitó
ria-Minas receberá investimentos em novas locomoti
vas que entrarão em funcionamento no próximo mês
ou no mais tardar em agosto. E já a estas alturas co
meçam a ser dimensionados os investimentos a se
rem realizados no próximo ano, embora ainda não
haja quantificação de números.

Outro assunto: a Companhia Siderúrgica de Tu
barão - CST terá em Santa Catarina, na cidade de
São Francisco do Sul, seu maior e mais importante
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cliente, que em aproximadamente dois anos deverá Henrique Cardoso, que, da Colômbia, parabenizou o
consumir cerca de 25% da produção do Laminador Governo catarinense e o grupo francês pelo fecha-
de Tiras a Ouente - LTO. Como resultado, estima-se mento do acordo que garantirá 400 empregos diretos
que o faturamento da empresa terá um acréscimo de .e 250 indiretos na região.
50 milhões de dólares ao ano, assim que aquele sis- Peço a divulgação deste pronunciamento em to-
tema estiver operando a plena capacidade. dos os meios de comunicação desta Casa.

O laminador no Sul do País será implantado Era o que tinha a dizer.
pela Usinor, maior acionista da CST. liA importência O SR. ADÃO PREITO (PT - RS. Pronuncia o
desse passo para a empresa é que ele nos coloca na seguinte discurso.)- Sr. Presidente, srs e Srs. Deputados,
cadeia produtiva do setor automotivo", revelou ontem venho a esta tribuna para registrar um fato importante
o Presidente da CST, José Armando de Figueiredo para o nosso Estado. Estudo do IBGE denominado
Campos. O investimento da Usinor será realizado em "Evolução e Perspectivas da Mortalidade Infantil no
parceria· com o grupo canadense Dofasco, líder na Brasil" concluiu que o Rio Grande do Sul apresenta o
área de produtos planos naquele país (com 20% do menor rndice de mortalidade infantil do País. Esse rn-
mercado) e com o qual a Usinortem umajointventu- dice ainda deve ser superado, até que não tenhamos
re em Ontário, Canadá - para a galvanização de pro- nenhuma morte de bebê, mas, em comparação a ou-
dutos destinados a essa indústria -, além do grupo tros Estados e mesmo a outros parses, é uma vitória
espanhol Riberas, especializado em centros de servi- do nosso povo e do nosso Estado.

ço e atividades de estampagem. . A boa noticia foi destaque nacional, ganhou re-
A parceria, que já foi firmada com a Companhia alce nas capas de jornais nacionais, como OEstadão

e seus acionistas, quando da entrada da Usinor no e a Folha de S.Paulo, mas não apareceu nenhuma Ii-
capital da Acesita e da própria CST, será consolidada nha no maior jornal do Rio Grande, o Zero Hora, que.
por meio de um contrato comercial de fornecimento para não correr o risco de creditar essa vitória às ad-
de bobinas provenientes do novo LTO, atualmente ministrações petistas do Estado e ao próprio Estado
em fase de construção. O projeto a ser implantado em do Rio Grande do Sul, preferiu dar ênfase a outras no-
Santa Catarina, conhecido como Vega do Sul, com- tlcias e não às vidas poupadas de crianças gaúchas e
preende a construção de um laminador a frio, com ca- brasileiras.

pacidade inicial de 800 mil toneladas. Sr. Presidente, naquele mesmo dia, o Diário
O número poderá ser ampliado gradativamente Catarinense, do mesmo grupo RBS, do Zero Hora,

para 1,2 milhões de toneladas, e o programa deverá deu destaque de capa ao fato de Santa Catarina ser o
produzir ainda uma linha integrada de galvanização segundo Estado com menor índice de mortalidade in-
por imersão, a partir da tecnologia desenvolvida pela fantil, salientando, em segundo plano, que o Estado
USINOR. Com capacidade anual de 400 mil tonela- do Rio Grande do Sul é o primeiro.
das, será destinada ao atendimento das necessida- É isso o que vem acontecendo com a nossa "de-
des crescentes da indústria automotivas em chapas mocrática" imprensa da famflia Sirotski, no Rio Gran-
revestidas para a produção de carrocerias. de do Sul. Fato de indiscutível interesse nacional é

O investimento da Usinor para a construção de minimizado num Estado e exaltado em outro, em fun-
um laminador a frio no Sul será de 420 milhões de dó- ção de os governos serem de origens poHticas e ideo-
lares e o inrcio das atividades está previsto para 2003. lógicas opostas. Só resta uma conclusão: o noticiário
A escolha do endereço que receberá a nova empresa está a serviço de outras conveniências - ou seja, aos
foi motivada pela otimização logfstica e pela qualida- amigos, tudo; aos inimigos, a lei. É assim que a em-
de do serviço que permitirá garantir o abastecimento presa de comunicação vem tratando o Governo do
de bobinas laminadas a quente. por via marrtima, ori- Rio Grande do Sul, em campanhas diárias de ata-
undas da CST e pela proximidade da localização dos ques e de manipulação de informações.
clientes automotivos do Mercosul. É lamentável, por um lado, mas não é nenhuma

Durante a assinatura do contrato. realizado no surpresa, por outro lado, que o monopólio da mfdia
Palácio Santa Catarina, o Governador Esperidião gaúcha se sinta incomodado com um Governo que
Amin recebeu telefonema do Presidente Fernando está imprimindo ao Estado um outro perfil de transpa-
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rência e participação popular, onde não caibam mais ferimento tributário, que funciona como fermento para
acordos e negociatas que estávamos até então acos- o crescimento desse bolo.
tumados a assistir. O Projeto de Lei n.Q 63, de 1999, aprovado nesta

Muito obrigado. Casa como PLD n.Q 10, hoje em tramitação no Sena-
OSR. EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Sem revisão do, ao dar nova formatação jurldica para os fundos de

do orador.) - Sr. Presidente, agradeço inicialmente ao pensão, incorporou esse ponto de vista. Aliás, foi o
Deputado Rubens Bueno pela permuta de tempo, acolhimento da tese do diferimento tributário em rela-
que me proporcionou falar neste momento. ção ao imposto sobre a renda nos investimentos dos

Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, as crises fundos de pensão que permitiu a aprovação desse
internacionais nos últimos anos demonstram que o projeto.
capital especulativo se divorciou completamente da Não só o meu partido, o PPS, mas o PT, o PFL,
atividade produtiva, causando grandes maleflcios o PMDB, o PSDB, dentre outros, votaram a favor des-
para o bem-estar da sociedade em geral. se projeto. Essa convergência de forças políticas só

Em busca do lucro fácil, o capital volátil entra e foi posslve' graças ao intenso trabalho de esclareci-
sai de qualquer paIs, sobretudo dos palses mais de- mento desenvolvido por diversos setores da socieda-
pendentes de capital, como o Brasil, que têm sofrido de, trabalhadores e empresários, os quais reconhe- "
muito com a lógica perversa da grande agiotagem in- cem a necessidade urgente de o Brasil desenvolver
ternacional. uma poupança nacional efetivamente comprometida

Os fatos estão a demonstrar que o Brasil preci- com a geração de empregos. A definição da questão
sa realmente de uma poupança doméstica forte, com- tributária foi vital para esse amplo entendimento.
prometida com a produção e com a geração de em- Lembro-me de um artigo publicado na Gazeta
pregos. Mercantil, de autoria do Sr. Carlos Duarte Caldas,

Um dos instrumentos mais importantes para fo- Presidente da Associação Brasileira das Entidades
mentar essa poupança interna que livre o Brasil da Fechadas de Previdência Privada - ABRAPP, colo-
dependência externa é o regime dos fundos de pen- cando com muita clareza a estreita vinculação entre
são. Refiro-me ao modelo de previdência comple- fundos de pensão, tratamento tributário e desenvolvi-
mentar adotado para os funcionários do Banco do mento da economia brasileira.
Brasil, da Caixa Econômica, da Brahma e de tantas Os fundos de pensão, Sr. Presidente, além de
outras empresas que contam com esse mecanismo garantirem complementação de renda para os traba-
de complementação previdenciária para o trabalha- Ihadores, podem funcionar como importante meca-
dor. Trata-se de um modelo sem finalidade lucrativa, nismo de capitalização da atividade produtiva, mas
ou seja, de entidades fechadas da previdência priva- sem estabilidade de regras a respeito de qual o trata-
da, as quais funcionam em harmonia com o regime mento tributário oferecido aos que poupam pensando
geral de previdência social. no amanhã será muito diflcil desenvolver os fundos

Os recursos dessas entidades estão, por natu- de pensão no Brasil.
reza, comprometidos com o longo prazo. Por isso, Acredito que a aprovação, pelo Senado Fede-
tais recursos podem ser canalizados para investimen- ral, do texto produzido na Câmara é uma oportunida-
tos de infra-estrutura, participações em empresas de extraordinária para se resolver, de uma vez por to-
que dão emprego e geram renda. das, essa questão tributária. O Brasil não pode esperar.

No mundo todo, não há poupança previdenciá- Muito obrigado.
ria, não há cultura previdenciária, se não houver um O SR. CARLOS DUNGA (Bloco/PMDB - PB.
tratamento tributário adequado. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras

Não se trata, Sr. Presidente, de nenhum favor e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna registrar
fiscal. Enquanto ocorre a acumulação de poupança, a realização das festividades juninas, com peculiar
não pode haver tributação. No momento em que essa sucesso, na Cidade de Campina Grande. Diariamen-
poupança for traduzida em consumo, na forma de pa- te, 50 mil pessoas têm marcado presença no Parque
gamento de beneffcios, aI, sim, deverá ocorrer a inci- do Povo, local onde é sediado o "Maior São João do
dência de imposto. O que existe, na verdade. é um di- Mundo", como é denominada nossa festa expressiva,
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que tem tomado djmen~ao não s6 regional- já chega nessa casa ainda é bem menor do que a de uma famí-
aos diversos centros e recantos nacionais. lia de classe média. Isso porque o número de eletrodo-

Nesta ocasião festiva, Campina Grande é favo- mésticos nas residências da classe baixa é menor.
recida com significativa renda municipal advinda do Mesmo consumindo menos, se comparada às classes
turismo, com a realização de nossa mais tradicional privilegiadas, a população mais pobre do Paraná tem
festa popular, proporcionando aquecimento nos seg- uma conta de luz cara a pagar, pois nos últimos anos
mentos hoteleiros, comerciais, de bares e na econo- os aumentos por faixa de consumo foram desiguais e
mia informal. prejudicaram aqueles que consomem menos.

Há portanto, Sr. Presidente, o que comemorar, Para as companhias de eletricidade. o consumi-
sobretudo porque Campina Grãilãe rem sofríáo nes- dor é classrficado em residencIal e residencial de bai-
ses períodos de longas estiagens e ressurge a cada xa renda. Para se enquadrar nessa última categoria e
promissora e exitosa realização festeira, sucesso que ser beneficiado com os descontos, a CapeI determina
atribuímos ao povo paraibano, que sabe valorizar e que o cliente tenha um consumo de até 140 quilo-
prestigiar suas festas tradicionais, especialmente ao watts, não tenha mais que um imóvel com no máximo
trabalho eficiente da Prefeitura Municipal de Campina 50 metros quadrados, em seu nome, e possua uma
Grande, na pessoa do Prefeito Cássio Cunha Lima, renda que não ultrapasse três salários mínimos.
que tem envidado todos os esforços para manter viva Tantas exigências parecem ter sido feitas para
a chama das fogueiras juninas e divulgar turistica- privar o consumidor de qualquer possibilidade de pa-
mente a cidade de Campina Grande. gar menos pela energia elétrica, já que os descontos

É oportuno destacar a importância do apoio das que antes existiam para qualquer faixa de consumo
autoridades quanto ao incentivo a eventos dessa desapareceram quando o Governo aumentou suas
magnitude, que já fazem parte do calendário turístico tarifas a fim de atrair compradores para essas empre-
nacional, como é o caso, em Campina Grande, da re- sas estatais. Mesmo quando mantém sua casa fecha-
alizaçao também da Micarande - nosso carnaval fora da, o consumidor paranaense tem de pagar um valor
de época. prefixado mais alto que aqueles cobrados no Rio de

Agradeço o espaço que me é concedido e con- Janeiro e em São Paulo, o que pesa no bolso de
vido a todos para dançar o melhor e mais puro forró e quem consome muito pouco.
saborear a gostosa comida típica de milho de nossa Novamente, Sr. Presidente, Deputado Fernan-
Paraíba. do Coruja, me pergunto onde está, para o consumi-

Peço que V. Exa determine a publicação do nos- dor, o benefício do processo da privatização. Onde
so pronunciamento, Sr. Presidente. estão os preços mais baixos oferecidos à população

O SR. PRESIDENTE (Fernando Coruja) - Sua em decorrência de um setor elétrico privatizado com
solicitação será atendida. serviços supostamente mais eficientes?

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pronuncia É muito contraditório que para os maiores con-
o seguinte discurso. ) - Sr. PreSidente, Sra. e Srs. sumidores de energia elétrica os preços sejam mais
Deputados, a privatização do setor elétrico no Para- baratos. Mais uma vez, a classe de baixa renda - por
nã, ao contrário de trazer preços baixos resultantes sinal, a maior parte da população - vem sendo preju-
da concorrência em um setor mais ágil, causou o au- dicada. Uma das causas desse absurdo é a ausência
menta das tarifas para a parcela da população que de uma lei que defina a política tarifária do Pafs, o que
menos consome. Ou seja, aqueles cidadãos que me- faz com que os grandes usuários, como as grandes
nos utilizam o serviço das companhias de luz são os empresas, tenham vantagens que nao se estendem à
que proporcionalmente pagam mais caro. A Capei, do população em geral.
Paraná, tem tarifas 50% mais caras para quem con- Deve haver um desconto proporcional para to-
some até 140 quilowatts, em comparação com as das as faixas de consumo, assim como para aquelas
companhias de eletricidade paulistas e cariocas. que têm boa parte de sua renda comprometida com o

É claro que numa casa onde mora uma família pagamento da conta de luz.
de baixa renda, com um casal e três filhos, o consumo Não posso deixar de falar também, Sr. Presi-
não é tão baixo assim. No entanto, a energia utilizada dente, que tão impqrt~rlt~ quanto exigir do Governo
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preços mais justos para a população de baixa renda e ra do Pais tem se dado exclusivamente à custa da
descontos proporcionais ao consumo de energia elé- atuação da Petrobras - nossa supostamente inefici-
trica é lembrar que, independentemente da renda de ente empresa estatal.
cada um, é imprescindivel que todos aprendam a Essa não é, infelizmente, a pior situação. No
economizar energia. I: preciso reeducar os consumi- que diz respeito à distribuição e revenda de combustr-
dores nos pequenos hábitos envolvendo o uso do veis, a dura e triste verdade é que vivemos numa terra
chuveiro elétrico e dos eletrodomésticos, pois, ao de ninguém, onde os que obtêm maior sucesso são
contrário do que muitos pensam. os recursos da natu- os que mais fraudam, roubam. mentem e sonegam.
reza não são infinitos. Facilitada pela ineficienterincompleta e morosa

Por estas razões, proponho que esta Casa se ação da Agência Nacional do Petr6leo, a atividade
comprometa a elaborar uma polftica tarifária dos ser- criminosa dos bandidos travestidos de empresários
viços essenciais, que não permita a exploração das de distribuição e revenda de combustiveis dá-se das
camadas mais pobres da população, criando, desta mais variadas formas.
forma. uma sociedade mais justa. Pode-se, por exemplo, fraudar os consumidores

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. e obter lucros criminosos através do batismo dos deri-
O SR. FERNANDO ZUPPO (PDT - SP. Pronun- vados de petr61eo com solventes ou com excesso de

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sra. e Srs. álcool anidro, que pode baratear o custo do combustr-
Deputados, apesar de corrermos o risco de resvalar vel em até 18%.
na obviedade, é sempre interessante notar que, por Um outro caminho é a obtenção de liminares, na
mais singelos e ingênuos que possam parecer, à pri- Justiça Comum, muitas vezes obtidas à custa de cor-
meira vista. os ditados populares. normalmente en- rupção, e que podem reduzir os preços da gasolina
cerram grandes cargas de verdade. em até 37%.

Entre os muitos ditos recolhidos à sabedoria po- Pode-se, ainda, já que a fiscalização é rara, tardia
pular, o que afirma que lia mentira tem pernas curtas" e ineficaz, incentivar o roubo de cargas de combustíve-
pode ter sua veracidade comprovada, por exemplo, is, que são depois misturados com solventes e comerci-
a0 analisarmos o ocorrido com a indústria petro/ifera alizados por distribuidores e donos de postos inescru-
nacional. pulosos, seguros que estão de sua impunidade.

Sob a falsa alegação de que o monopólio estatal Pode-se, finalmente, agir por meio da soma de
do petróleo era um mal para o Brasil, contribuía para todos esses feitos criminosos. causando ao público
nosso atraso e de que a Petrobras não dispunha de re- consumidor imensos prejulzos, seja pelos danos cau-
cursos suficientes para investir na expansão de suas sados aos motores dos veiculos de uso particular ou
atividades e no aumento da produção de petr61eo e coletivo; seja pelos danos à saúde da população, em
seus derivados, a fim de atender às necessidades de razão do aumento da emissão de poluentes atmosfé-
consumo do Pais, o atual Governo conseguiu. final- ricos. advinda da queima de combustiveis de,péssi-
mente, quebrar o monop6lio estatal e abrir o mercado ma qualidade; seja, finalmente, pela perda de arreca-
petroHfero brasileiro às grandes empresas internacio- dação de impostos - hoje calculada em cerca de 1 bi-
nais que, alegadamente, seriélm nossas redentoras e Ihão e 700 milhões de reais por ano - pelo Governo,
nos conduziriam ao tão sonhado Primeiro Mundo. que insiste na afirmativa de que não dispõe de verbas

Passados quase cinco anos dessa abertura de suficientes para fazer frente a seus gastos, particular-
mercado, essa panacéia supostamente curativa para mente na área de investimentos sociais.
todos os males de nosso subdesenvolvimento provou I: preciso dar um bas~ a todos esses descala-
não ser assim tão milagrosa. bros; é urgente frear a corrupção. a sonegação e o

Especialmente no setor petrolifero, a mágica da roubo; é indispensável agir, da forma mais eficaz pos~

livre iniciativa não pôde ser comprovada. já que, no slvel, a fim de mostrar aos bandidos e sonegadores
que diz respeito à exploração e produção de petr6leo, que, também neste PaIs, "o crime não compensa".
apenas agora é que começa a haver os primeiros in- Cabe a n6s, representantes eleitos pelo povo,
vestimentos de empresas estrangeiras. enquanto cobrar de forma enérgica que o Poder Executivo se
que a expansão das reservas e da produção petrollfe- empenhe em fazer uma fiscalização mais atenta e fir-
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me do setor de distribuição e revenda de combustive- pesquisa está equivocada. Basta ir à porta de qual-
is, cobrar mais eficaz e eficientemente os impostos quer hospital público para perceber que a população
devidos e pôr atrás das grades os transgressores da está precisando de investimentos na saúde. Quantas
lei e enganadores do povo, e quantas pessoas morrem na porta de hospitais por

Finalmente, se nem com toda a pressão que pu- . falta de atendimento médico. Essa é uma situação
dermos fazer conseguirmos levar o Governo à ação triste. Ainda mais sabendo que os profissionais da sa-
para pôr cobro a esse lamentável estado de coisas, cri- úde, que trabalham nessas instituições, estão com os
emos nós mesmos, através de nossa atuação no Con- salários congelados, vivendo pessimamente.

gresso Nacional, os mecanismos legais e instituciona- Isso também ocorre com o restante do funciona-
is capazes de encerrar, de uma vez por todas, a carrei- Iismo público. Na Universidade Federal do Pará, onde
ra dos criminosos e fraudadores do setor de combusti- trabalho, há um processo de degradação brutal,
veis e honremos assim nossos mandatos, defendendo como acontece em outras universidades. Os cortes
os direitos dos consumidores e dos empresários sérios de verbas que o Governo promove com relação ao
que atuam no setor e que não podem ser confundidos salário dos funcionários, o congelamento salarial têm
com os "bandidos" responsáveis por esse estado de objetivos comuns: justamente economizar dinheiro
coisas. Vamos dar ao nosso tão sofrido povo motivo de público, retirar o dinheiro da área social e do funciona-
se sentir orgulhoso de ser brasileiro. Iismo público para manter essa poHtica econômica

O SR. BABÁ (PT - PA. Sem revisão do orador.) que leva o Brasil a uma situação inviável, que destina
- Sr. Presidente, ~r"s e Srs. Deputados, companheiros todo o dinheiro público para pagar juros absurdos das
trabalhadores, já faz mais de um mês que ocorre a dívidas interna e externa. Ou seja, quem ganha com
greve dos servidores públicos federais - uma greve isso, sem sombra de dúvida, são os banqueiros interna-
fortíssima, de âmbito nacional. cionais ou as empresas multinacionais, que vêm tomar

Ontem, tive a oportunidade de ver, em uma ma- nosso patrimônio público, como no caso das empresas
téria do Jornal Nacional, que os segurados da Previ- estatais - há pouco o companheiro Walter Pinheiro de-
dência, em virtuqe da greve, estão enfrentando difi- monstrou isso, com relação às empresas telefônicas. t=
cuIdades, justamente por causa da total insensibilida- justamente o processo de privatização que promove
de do Governo para resolver problemas sérios, como demissões em massa dos trabalhadores das empresas
é o caso dos servidores públicos federais, que estão privatizadas, para, em seguida, piorar o atendimento à
com os seus salários congelados há quase seis anos, população, além de aumentar as tarifas.

o que representa uma perda que já ultrapassa 60%. Portanto, quanto ao problema dos servidores
A degradação de vida dos servidores públicos públicos federais, é necessário que o Governo tome

federais é brutal - a maioria deles ligada ao Executi- urgentemente uma posição no sentido de atender às
vo, aos Ministérios, às universidades, à Previdência, suas reivindicações. Eles não podem mais ficar espe-
à Fundação Nacional de Saúde. A cada final de mês, rando indefinidamente por uma audiência que se ar-
vão desesperados atrás da agiotagem oficial dos rasta há meses. Para o dia 29 está marcada audiência
bancos em que recebem os seus salários, ou então com o Ministro Martus Tavares, que recebeu a pauta de
atrás dos agiotas que vivem nas instituições públicas reivindicações há meses _ no mês de setembro de 1999,
a sugar o seu parco dinheiro. Isso acontece porque o vejam bem _ e até hoje não tem uma resposta para os
salário que recebem hoje não dá, efetivamente, para servidores públicos federais. É por isso que ocorre essa
manterem suas cond'lções mlnimas de vida.

,. revolta nos órgãos públicos e a greve continua.
O Governo cortou brutalmente as verbas de

Está vindo a Brasllia uma delegação de servidoeducação, saúde, prejudicando as universidades pú-
blicas. O Brasil está atrás de pequenos palses, que res do PaIs inteiro para, a partir do dia 26, fazervigilia
investem muito mais do que nós em saúde. na frente dos Ministérios e do Congresso Nacional. A

E I tó . bl' d sobre a posl'ção do luta dos servidores públicos federais é justa e merecesse re a no pu Ica o,
Brasil em investimento em saúde, coloca-nos numa o apoio da sociedade brasileira, porque não é possl-
situação vergonhosa perante o mundo. E ainda vem o vel permanecerem com o nfvel de vida que têm hoje.

Ministro da Saúde querer justificar, dizendo que a Muito obrigado.
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O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revi- eficácia da nossa emenda constitucional da saúde,
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, to- no ano 2000, adiando os seus efeitos, na prática, para
das as manchetes dos principais jornais do Brasil pu- o ano 2001.
blicam hoje o ranking da Organização Mundial da Espero que na semana que vem - dia 29 -, con-
Saúde, órgão ligado à ONU e especializado em saú- forme prometeu o Presidente do Senado Federal, a
de, que classifica os paises de acordo com a eficiên- nossa PEC da saúde seja finalmente votada em pri-
cia e a abrangência dos seus sistemas de saúde. O meiro turno, naquela Casa, embora não seja o final do
relatório ainda vai ser publicado na integra; é apenas processo, porque ainda votaremos a matéria, em se-
uma prévia. Após termos acesso a ele, vamos estu- gundo turno, no próximo semestre.
dá-lo detalhadamente, porque temos de analisar os Quanto aos recursos para a saúde, gastamos
critérios de classificação no ranking. Mas, em primei· menos da metade do que a Argentina, por exemplo. E
ro lugar, já mostra que a Organização das Nações tais gastos equivalem aos da classe média, dos traba-
Unidas e suas entidades coligadas têm papel funda- Ihadores especializados, da alta burguesia no Brasil.
mental na avaliação das pollticas públicas, inclusive o Se levarmos em consideração os gastos públicos,
de influenciar as políticas públicas pelo mundo inteiro, provavelmente vamos para os últimos lugares. É pre-
e como uma articulação internacional, em torno da ciso saber ler os dados.

ONU e de suas entidades, pode contribuir para a admi- Sr. Presidente, não quero fazer análise conclusi-
nistração dos problemas enfrentados por todas as na- va sem antes ler o relatório completo. Li nos jornais de
ções num estágio muito superior. A importância que a hoje nota dos técnicos do Ministério da Saúde, em que
opinião pública e os jornais dão a esses rankings, pa- fazem algumas criticas à metodologia aplicada pela
trocinados pela ONU, já reflete isso. Há necessidade Organização Mundial de Saúde na elaboração do refe-
de articulação das administrações das polítIcas públi- rido relatório. Esses técnicos levantam pontos impor-
cas não só em âmbito nacional, mas também em âm- tantes, ou seja, possíveis distorções, em prejufzo da
bito mundial. Essa é a primeira observação. classificação do Brasil. Vamos verificar o relatório com-

A segunda observação é que esse ranking de pleto e voltaremos ao assunto na semana que vem.
duzentos pafses - e o Brasil está classificado em Uma coisa posso adiantar aos Srs. Deputados:
125.Q lugar - não é surpresa, porque a ONU também lendo vários jornais, constatei que o coordenador
publica anualmente um outro ranking sobre a distribu- dessa pesquisa é o médico Julio Frenk, que foi asses-
ição de renda. E o Brasil disputa com Serra Leoa o úl- sor da reforma sanitária do México e é contra a uni-
timo lugar.Portanto, a nossa classificação não é ne- versalização da saúde. O nosso sistema é pela exten-
nhuma novidade, porque o sistema de saúde reflete são dos serviços de saúde às classes mais pobres. O
muito a péssima distribuição de renda, a escandalosa Citado médico é contra o direito dos pobres aos servi-
desigualdade entre os mais ricos, a classe média alta ços mais complexos, ou seja, é a favor da assistência
e os mais pobres no Brasil. de saúde pobre para os pobres. Essa posição é de-

O sistema de saúde não vive no mundo da lua, fendida publicamente por esse médico da Organiza-
mas numa realidade concreta. Este Pafs tem a pior ção Mundial de Saúde.
distribuição de renda do mundo. De certa forma, o sis- Espero que esse fato não tenha influenciado os
tema de saúde está corrigindo essa situação, porque métodos de classificação. O México, por exemplo, que
estamos em último lugar no item distribuição de ren- ele assessorou, está bem classificado, enquanto o Bra-
da, mas na metade, no ranking da saúde. sil, que defende a universalização do atendimento de

É preciso saber que o Brasil aplica muito pouco saúde, está mal classificado. Lembrem-se V. Ex" de
no Sistema Único de Saúde. Sou um dos autores de que o Diretor da Organização Pan-americana de Saúde
emenda constitucional que prevê o orçamento mfni- veio ao Brasil no ano passado e se manifestou contra a
mo para a saúde, nos âmbitos municipal, estadual e universalização da saúde. Portanto, temos de analisar a
federal. Estamos batalhando por isso há sete anos. pesquisa completa, com todos os dados nas mãos.
Finalmente, em dezembro do ano passéldo, consegui- Muito obrigado.
mos aprová-Ia na Câmara dos Deputados, mas o Sena- O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Sem
do Federal ainda não a votou, prejudicando portanto a revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
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OUVI O pronundamento do Deputado Eduardo Jorge, setor recebia algo em torno de 15 bilhões, ou seja,
meu colega de partido, e tenho a felicidade de con- 50% das contribuições sociais eram destinadas à ga-
tmuar analisando a situação da saúde pública em rantia do serviço público de saúde. No ano 2000 pa-
nosso País. garemos 76 bilhões, mas a área de saúde receberá

A crise crescente em que vive o nosso sistema apenas 20 bilhões. Pelo volume de impostos e contri-
público de saúde tem, sim, causa fundamental: a falta buições sociais que estamos pagando, o setor deve-
de recursos, que, por sua vez, tem também um res- ria estar recebendo, pelo menos, 35 bilhões do Orça-
ponsável fundamental, ou seja, o Governo Federal, mento federal. Assim, poderíamos corrigir esses 90%
por sinal o maior detentor dos orçamentos públicos do de defasagem na tabela do SUS, que estão falindo e
País - 60% dos impostos que pagamos são retidos quebrando diversos hospitais.
pelo Governo Federal. O mais dramático ainda, Sras e Srs. Deputados,

O Ministro da Saúde, José Serra, tem a respon- é que a análise do Orçamento aprovado por esta
sabilidade de definir tabela de remuneração do Siste- Casa e sancionado pelo Presidente da República nos
ma Único de Saúde que garanta o sustento e a manu- indica que, para o ano 2000, os recursos federais
tenção dos serviços de milhares de hospitais e de uni- para a área de saúde serão de 20 bilhões e 372 mi-
dades de saúde em todo o Brasil. A defasagem da ta- Ihões de reais. V. Ex·' sabem quanto foi o gasto no
bela do SUS, que remunera os atendimentos médi- ano de 1999? Exatamente 20 bilhões e 335 milhões
cos, sejam ambulatoriais, sejam de internação, sejam de reais. Ou seja, um ano depois, o Governo Fernan-
de realização de exames, é de aproximadamente do Henrique Cardoso diz aos brasileiros que é preciso
90%, e o Governo Federal não aponta nenhuma alter- cortar pelo menos 2 bilhões de reais da área de saú-
nativa para a recuperação dessa defasagem. de, porque somente a correção monetária dos 20 bi-

. _ Ihões de reais gastos em 1999 exigiria que o Orça-
Na condlçao de Deputado Federal, tenho conver- t d 2000 f d I 22 b'lh- d.. .. .. men o e asse e pe o menos I oes e re-

sado c?m diversos dlret?~es de h?~Plt~IS pubh~os ou fi- ais, e o Orçamento sancionado pelo Presidente da
lantr6plcos, com Secretanos MUniCipaiS de Saude, e to- República dispõe dos mesmos 20 bilhões de reais _
dos os relatos são de que a tabela do SUS cobre 50% portanto, corta recursos de uma área que não tem
dos custos. Cito o exemplo do Hospital de Pronto So- mais onde cortar.

corro de Porto Alegre, onde a remuneração paga pelo E quem ampliou os seus gastos durante esses
Governo Federal aos atendimentos não cob.re 30% do últimos anos, Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Deputados?
custo real de um paciente. Se o custo do atendimento é Foi exatamente a área que remunera os capitais espe-
de mil reais, a tabela do SUS remunera em 300 reais. O culativos, o gasto com juros. Em 1995, o Brasil gastava
Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre não vai à fa- 16 bilhões com juros; em 2000, gastará 78 bilhões.
lência, porque o município transfere os outros 70% para Hoje, no Brasil, portanto, é preciso dizer alto e
a cobertura dos gastos com os pacientes. bom som: mais saúde e menos juros; menos Juros e

É preciso que a população brasileira compreen- mais saúde pública. Se o Pais continuar cobrando
da cada vez mais por que faltam recursos na área da cada vez mais impostos de sua população, gastando

•d O t I d I t6' d C . - d cada vez mais em juros e cortando cada vez mais nasau e. n em en o o re a no a omlssao e. .. ..
, . . . area da saude, eVidentemente VlvenClaremos uma

Acompanhamento Orçamentano do Conselho Naclo- crise crescente e absolutamente insolúvel.
nal de Saúde, assinado pelo Dr. Elias Jorge - por si- Muito obrigado, Sr. Presidente.

nal u~ relat6rio de a~ta qualidade, que coloca ~ ~edo O SR. CARLITO MERSS (PT _ SC. Sem revi-
na fenda -, deSC?b~1 que, em 1~95~ ~6s, bra~l~elros, são do orador.) _ Sr. Presidente, gostaria de dizer que
pagávamos 29 bllhoes em contnbUlçoes SOCiaiS. No é uma honra terV. Exa, ilustre catarinense, presidindo
ano 2000, vamos pagar 76 bilhões; ou seja, mais do esta sessão.

que duplicou o volume de pagamento de contribui- Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Presidente da
ções sociais. República assinou o Decreto nQ 3.513, na data de on-

E o que aconteceu na área de saúde, Sr. Presi- tem, fixando o número mlnimo de dias para a exibição
dente? Em 1995, quando pagávamos 29 bilhões, o de obras cinematográficas brasileiras durante o ano



o SR. WANDERLEY MARTINS (PDT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"' e Sts.
Parlamentares, estamos ainda sob o impacto do
anúncio, pelo Governo, do chamado Plano Nacional
de Segurança Pública. É evidente que podemos fazer
uma análise do anúncio feito pelo Governo como de
medidas de caráter emergencial, a partir da repercus
são dos últimos acontecimentos em nosso País, prin
cipalmente no Estado do Rio de Janeiro.

Essas medidas, Sr. Presidente, srs e Srs. Parla
mentares, têm sido debatidas por nós, Deputados,
membros da CPf do Narcotráfico, que corremos este
Brasil todo. Fomos ao Sul, ao Norte, ao Nordeste, ao
Centro-Oeste, ao Sudeste e detectamos a evolução
da criminalidade em nosso Pafs, em conexão com o
tráfico de entorpecentes e com o crime organizado.

O plano do Governo, lançado ontem, foi alvo de
algumas crfticas de Líderes da Casa, até com razão,
em virtude de dois fatores, sendo um deles a
não-participação do Congresso Nacional, que não foi

33666 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

de 2.000. Empresas proprietárias, locatárias ou ar- ouvido na elaboração dessas medidas, assim como
rendatárias de salas, espaços ou locais de exibição não foram ouvidos os Governadores dos Estados.
pública comercial exibirão obras brasileiras de lon- O que vimos foi uma cartilha. Defendemos essa car-
ga-metragem de forma obrigatória e proporcional ao tilha, sim. Achamos que tem de haver contrapartida dos
número de salas que detenham. Embora ainda seja Govemos Estaduais, já que o Govemo instituiu o Fundo
uma medida tfmida, restrita ao ano corrente e de efi- Nacional de Segurança Pública, defendido por nós.

cácia 'duvidosa, pela inexistência de fiscalização Defendemos a criação do sistema nacional de
apropriada, reconhecemos que essa iniciativa so- segurança pública mediante projeto de lei, sem que o
ma-se ao esforço de valorização do cinema nacional. Governo, como acabou de fazer, atropele a Comissão

Participamos, no mês passado, em Florian6po- Especial que estuda a mudança do art. 144 da Consti-
Iis, de encontro nacional de produtores de cinema e tuição, que trata exatamente da segurança pública.
vídeo, momento em que o debate sobre o monopólio Entendemos que esta Casa deveria ter tido maior
das salas de exibição pela produção estrangeira foi participação, porque temos defendido projetos que es-
amplamente debatido. Com certeza, não bastam ape- tão em consonância com a população, com aquilo que
nas leis de incentivos tributários para que a produção o povo brasileiro está desejando: o fim da violência, que
cinematográfica nacional assuma proporções econô- hoje atinge os,rincões de norte a sul do nosso País.
micas e culturais significativas. É preciso também Acreditamos, por enquanto, que os compromis-
uma política de distribuição e exibição desse traba- sos do Governo poderão transformar-se em realidade
lho, que aproxime o brasileiro da qualidade das pelí- na medida em que forem melhor elaborados e tiverem
cuias nacionais, do excelente quadro de diretores, a participação dos Governadores dos Estados. De-
atores e técnicos dessa indústria. fendo a posição de alguns companheiros desta Casa

No final deste mês, teremos em Porto Alegre o 111 no sentido de que, sem a partici~ação dos Governa-
Congresso Nacional do Cinema Nacional, momento em dores dos Estados, nada será feito.
que retomaremos este debate. É importante que essa Há a imposição do Governo Federal de que os
atenção momentânea do Governo Federal à produção Estados teriam, de diminuir em 10% a criminalidade.
cinematográfica persista, avançando com o arcabouço Penso que o Governo Federal, primeiramente, deveria
institucional de incentivo à cultura nacional do cinema. destinar recursos para se fazer um estudo da situação,

para se ter Raios X, o retrato exato da criminalidade
em cada Estado. Sem esses Raios X, sem estudo des
sa realidade, de que forma serão destinados os recur
sos do Fundo Nacional de Segurança Pública?

Então, Sr. Presidente, Sr' e Srs. Parlamentares,
fazemos a defesa da participação do Congresso Nacio
nal na elaboração de um projeto definitivo, criando-se
um sistema nacional de segurança pública; defende
mos a modificação do art. 144 da Constituição. Com a
criação do sistema nacional de segurança pública, aí,
sim, esta Casa poderá definir regras claras para a parti
cipação dos Estados no Fundo Nacional de Segurança
Pública, de maneira a que não haja privilégios, partida
rismo, demagogia, para que não aconteça de apenas
aqueles que são da base do Governo partIciparem des
se fundo.

Contamos com esta Casa e com todos os seus
Líderes, e já estamos elaborando isso na CPI do Nar
cotráfico, devido ao trabalho realizado em todo o Bra
sil, para que façamos um projeto de lei que seja defini
tivo, criando um sistema nacional de segurança públi-
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ca. Teremos, assim, regras claras para o combate à omissão do Ministério em relação ao trânsito brasilei-
violência e à criminalidade. ro. É preciso fazer menos polrtica e utilizar mais as

Muito obrigado, Sr. Presidente. leis existentes no Pafs. Só assim teremos condições
O SR. ARY KARA (PPB - SP. Sem revisão do de salvar vidas no nosso trânsito.

orador.) - Inicialmente, agradeço ao Deputado Feman- Não se pode abandonar um projeto elaborado por
do Coruja, que preside esta sessão, por ter-me permiti- esta Casa, um código modemo, que não está sendo res-
do fazer uma permuta de tempo com outro Deputado. peitado exatamente na sua essência, a educação. Se

Temos na Casa uma exposição sobre educação e não nos educarmos, se não mudarmos a nossa cultura
Código de Trânsito, e é sobre ela que queremos falar. relacionada ao trânsito, nem a maior penalidade possrvel

A Comissão Especial que analisa a aplicação do poderá recuperar a dignidade do trânsito brasileiro.
Código de Trânsito Brasileiro está realizando, desde Não adianta punir, não adianta instalarequipamen-
o dia 13, uma ~xposição relacionada à educação e à tos e lombadas eletrônicas, instrum8Rtos fetegráficoS;
seguran-ça de trânsito. Ela termina hoje, dia 21. nada disso. Essas medidas irão, isto sim, onerar cada

Queremos agradecer àqueles que aceitaram par- vez mais os cidadãos brasileiros, mercê de todo tipo de
ticipar dessa exposição e trouxeram suas campanhas cobrança, principalmente os de classes média e baixa.
educativas na área de trânsito: o Ministério da Justiça; o Hoje, estamos apresentando um projeto que al-
Departamento de Trânsito do Distrito Federal; o Ministé- tera o Capitulo das Disposições Finais e Transitórias
rio dos Transportes; o Programa de Redução de Aci- e também o Anexo I da Lei n2 9.503, que instituiu o
dentes nas Estradas, o Projeto PARE; a Secretaria de Código de Trânsito Brasileiro. O objetivo desse proje-
Segurança Pública do Distrito Federal; o Departamento to é proibir, até 31 de dezembro de 2001, a instalaç~o

Nacional de Trânsito - DENATRAN; a Associação Bra- de qualquer equipamento eletroeletrônico nas estra-
sileira de Departamentos de Trânsito - ABDETRAN; o das e vias públicas. Só assim iremos moralizar o trân-
Centro de Ensino Técnico-Integrado - CENTEC; a Fe- sito brasileiro, evitando que o transformem num pa-
deração das Auto-Escolas; a Associação Brasileira de pa-nfqueis. Não é mais possfvel dirigir a 60 quilôme-
Acidentes e Medicina de Tráfego; a Associação Nacio- tros numa via pública e quando se chega perto de um
nal de Psicologia de Trânsito; a Brasília Anestesia e equipamento eletrônico essa velocidade baixar para
Equipamentos Médicos; a Pronav; a Petrobras; a 40 quilômetros. Não é mais possível aceitar essa in-
ANTC. Lamentamos também o fato de exatamente o dústria de multas em nosso País. Estão tirando das
Ministério da Educação não ter trazido nada para essa ruas e das estradas o agente de trânsito, a Polícia Mi-
exposição sobre campanha educativa no trânsito. Os fitar de Trânsito, a Polícia Rodoviária Federal, para
Ministérios da Saúde e dos Transportes, a Polícia Ro- colocar essas máquinas.
doviária Federal montaram os seus estandes, mas não Somos contra qualquer mudança no Código de
sentimos, por parte daquele Ministério, nenhum interes- Trânsito Brasileiro. Temos brigado muito contra essas
se nessa campanha educativa que a Casa realiza. A alterações. Inclusive, na semana passada, protesta-
exposição contou inclusive, na sua abertura, com a pre- mos contra o aumento na pontuação, passando de
sença do Presidente Michel Temer, dos Uderes Inocên- vinte para trinta.
cio Oliveira, do PFL, e Odelmo Leão, do PPB, além de O que temos visto agora, infelizmente, é a revoJ-
vários Deputados. Exatamente o Ministério mais envol- ta de toda a população brasileira. A nossa frota é de
vida com esse projeto, que é o da Educação, não se tez 30 milhões de verculos. Somos 31 milhões de pesso-
presente. as habilitadas, mas não estamos sentindo, exatamen-

Estranhamos essa ausência, exatamente por- te da parte do Governo, apoio a essas campanhas
que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, educativas estabelecidas pelo Código de Trânsito.
240 dias após a sua promulgação, o Ministério da O Código não foi feito para punir, mas para edu-
Educação teria a obrigação de enviar a todas as es- caro Por isso, estamos apresentando esse projeto em
colas públicas e privadas deste País, desde o que mostramos o que vem ocorrendo em nosso Pafs.
pré-primário até o 311 grau, toda regulamentação e en- Vale ressaltar que só o Contran soltou cinco ou seis
sinamento sobre educação e segurança no trânsito. E resoluções regulamentando exatamente essas infra-
não estamos vendo isso acontecer. O que vimos foi a ções via instrumentos eletroeletrônicos.
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Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que vimos ç~o do estado de pobreza de grande parcela da popu-
cumprimentar todos os que participaram dessa expo- lação que vive em nosso Estado. São, por exemplo, o
sição, querem.os ~edir, desta.tribuna, o apoio d~s De- programa Dose Certa que realiza a distribuição gra-
putados à urgencla urgentrsslma para esse projetode. . I • • •

lei. Sei que é desejo de todos acabar com essa mara- tUlt~, de quarenta tipOS de remedlos em praticamente
cutaia que hoje, infelizmente, acontece com relação todo o Estado, e o Projeto Qualis (de saúde da faml-
ao Código de Trânsito Brasileiro - isto é, fazem recei- lia), que já prestou atendimento domiciliar a mais de 2
ta de trânsito, mas não fazem campanhas educativas milhões de pessoas.

p~ra ~ população. Precis~mos, sim, cuidar do nosso Há que se considerar também o programa Jo-
tranSito, mas com educaçao, mostrando à população" vem Cidadão _ Meu Primeiro Trabalho um sistema
ao p~destre, ao ciclista.e ao c~nd~tor de veIculo a ne- muito bem elaborado que irá propOrCi~1faÇpOr três
~~sldade de se respeitar a. slnallzação~-a ·respo~s~- anos, 270 mil oportunidades de estágio a estudantes
bllldade do agent~ de ~~ânsltol da P.ollcla Ro.d~vlána de nlvel médio da rede pública estadual de ensino.
Estadual: da P.ollcla MIlitar, da Policia Rodovlána F~- Trata-se de uma parceria entre o Estado, responsá-
d~ral de instrUIr e educar o condutor de veIculo, o CI- vel por metade da remuneração de R$130,OO por
cllsta e ~ pede~tre.. mês, além do seguro, e as empresas, que terão a

MUIto obngado: Sr. PreSidente. obrigação de pagar a outra metade dessa ajuda de
O SR. ANDRE BENASSI (Bloco/PSDB - SP. custo e de fornecer vale-transporte aos alunos con-

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, tratados.
Sr's. e Srs. Deputados, firma-se a cada dia um amplo E é . h S P 'd t C'; &,. . sse o camln o r. resl en e. onlorme en.a-
consenso de que é precIso Implantar-se, em todo o .. ' . .
P I

. t d Ilt' . . d t' tlzel em recente pronunciamento nesta tnbuna, quando
a 5, um conJun o e novas po Icas socIaiS es Ina·. . . .

d
. b d d . t . d t' o jovem exerce uma atiVIdade remunerada, ele adquireas a cnanças po res, es e proje os sQCloe uca 1- .. .

f . t d . tê . r expenêncla e melhor preparo profissional, tomando-se
vos a program~s (plcame~ e e assls. nCI~ a (men- mais promissoras as condições de seu futuro.
tar, para garantia de uma digna sobrevivência. E t d' á . I: d G Má .

• o' • sse ex raor In no eSlorço o overno no
.Cada vez .mals t~r~a-se Imperatl.Vo dar maior Covas deve receber o apoio de todos os segmentos

amplitude às açoes SOCiaiS que beneficIem a popula· da sociedade, para a superação do atual quadro de
ção de baixa renda, atendendo-lhe naquelas necessi· crise social e seus reflexos nos Indices de violência.
dades mais urgentes e fundamentais. Se as mú.ltiplas .ações do Governo paulista .aind~ se

O Governo do Estado de São Paulo Sr. Presi. n:ostram Insu~clen!es para vencer a dramátl?a situa·
.' çao em que vive Sao Paulo, a exemplo do RIo de Ja-

de~te, vem .enfrentando as carências da população neiro e de outras grandes cidades brasileiras, é fato
mais pobre, Implantando programas como o, Comple· que a continuidade dessas pollticas públicas irá, aos
mentando a Renda, que já beneficiou mais de 72 mil poucos, mudar a triste realidade, melhorando gradati-
famflias, abrangendo cerca de 360 mil pessoas e mo- vamen~e a condição de vida da população mais em-
vimentando recursos superiores a R$65 milhões. pobreclda e carente.

Outro projeto de relevante alcance é o do Banco Enfatizo tais iniciativas do Governo de São Pau-
dó Povo, destinado a financiar pequenos empreendi- lo, Sr. Presidente, aproveitando o ensejo do anúncio,
mentos, tendo liberado recursos para mais de 2.500 feito pelo Presidente Fernando Henrique, do plano de
empréstimos, mediante taxas de juros próximas a combate à violência, com uma série de medidas práti-
zero, proporcionando a aproximadamente 10 mil peso cas e decisões de ordem legal.
soas a abertura ou ampliação de negócio próprio. Aos Estados e Municlpios cabe parcela de res-

Há, ainda, o programa denominado Au- ponsabilidade na implantação de ações em torno do ob-
to-Emprego, cujo objetivo é capacitar pessoas a ge- jetivo comum de preservar os jovens e as familias, se-
renciar e administrar também pequenos negócios, o bretudo contra as drogas, essa grande tragédia que
que já resultou na implantação de quinhentos novos vem vitimando grande número de pessoas, provocando
empreendimentos de porte familiar. a desagregação moral, familiar e social, espalhando a

Destacam-se igualmente outras importantes ini- violência e destruindo o verdadeiro sentido da vida.

ciativas do Governo Mário Covas que visam à supera- Muito obrigado.
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o SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Parla
mentares, ocupo a tribuna mês de abril, comparado
com abril do ano passado.para manifestar o senti
mento estarrecido da população brasileira diante da
decisão da Anatel de orientar o reajuste das tarifas
em 10,5%, na média.

Vale ressaltar que o Governo que determina
esse reajuste de 10,5% nas tarifas de telefonia - tari
fas essas que já vinham sendo reajustadas acima da
inflação durante todo o processo de preparação para
privatização e após a privatização das empresas de
telefonia - é o mesmo que não corrige a tabela do
Imposto de Renda - Pessoa Física, bem como não
permite o reajuste salarial dos servidores há cincos
anos, não apenas dos servidores diretos, mas tam
bém dos empregados do Banco do Brasil e da Caixa
Econômica Federal.

O Governo mostra de que lado está, porque bene
ficia mais uma vez a Telefónica de Espana e os grandes
grupos que compraram as demais empresas de telefo
nia, em condições de lucratividade excepcionais.

É bom lem~rar que o setor da telefonia emprega
intensivamente tecnologia de ponta, a que mais per
mite ganhos de produtividade. A automação nesse
setor cresce a cada ano e, portanto, reduz os custos
fixos dessas empresas.

No entanto, a Anatel, burocraticamente, vem ale
gando os contratos, o próprio processo de concessão dos
serviços e permitindo o reajuste de 10,5% nas tarifas.

Vale citar que ontem o IBGE divulgou sua pes
quisa de rendimento médio real dos trabalhadores,
em que se constatou que a renda real dos trabalhado
res brasileiros caiu 2% no

Sr. Presidente, vivemos uma situação em que o
povo está cada vez mais arrochado, seja pelo garrote
fiscal praticado pelo Governo para cumprir suas me
tas e pagar os juros das dívidas interna e externa,
seja pelo salário. Quando o cidadão consegue o
acesso à linha telefônica, do celular ou da telefonia
fixa, recebe por parte do Governo tratamento desi
gual, absurdo, permitindo a essas empresas de tele
fonia ampliarem cada vez mais seus lucros.
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Sr. Presidente, recebi, entre a tarde de ontem
e a manhã de hoje, algumas dezenas de e-mails e
telefonemas de pessoas do Estado de São Paulo,
protestando contra esse absurdo praticado pela
Anatel. Já orientei, inclusive, alguns sindicatos de
trabalhadores em São Paulo a avaliarem, com seus
departamentos jurídicos, a possibilidade de repre
sentar coletivamente a categoria profissional, para
entrar com medidas que possam impedir judicial
mente esse reajuste.

É bom registrar isso porque, muitas vezes, os
próprios sindicatos não percebem que, além de re·
presentar os trabalhadores no campo das relações
capital e trabalho, podem representá-los no aspecto
da cidadania. Por exemplo, o Sindicato dos Bancários
de São Paulo conquistou recentemente uma decisão
judicial liminar que obriga a Receita Federal a reajus
tar a tabela do Imposto de Renda. Então, os bancári
os sindicalizados da cidade de São Paulo e de toda a
região de Osasco, que é a base do sindicato de São
Paulo, estão,tendo seu desconto de Imposto de Ren
da na fonte já diferenciado em relação aos demais
trabalhadores por decisão judicial. Isso também
aconteceu com o Sindicato Nacional dos Auditores
Fiscais, a Anafisco, e com os advogados de São Pau
lo, por meio de medida da OAB.

Nesse sentido, Sr. Presidente, é inadmissivel, é
inaceitável a decisão da Anatel de permitir um reajus
te de 10,5% na média nas tarifas de telefonia. Com
certeza, a Casa tem que se pronunciar a esse respei
to, porque não é possivel admitir tudo aos poderosos
e aos trabalhadores, aqueles que se mobilizam, o Go
verno coloca à disposição apenas a tropa de choque,
com direito às balas de borracha, spray de pimenta, a
linguagem que o Governo Fernando Henrique sabe
utilizar com os movimentos sociais.

Por isso, temos que protestar contra a decisão
da Anatel.

Sr. Presidente, peço a V. ExB a divulgação do
boletim a que me refiro nos meios de comunicação da
Casa.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:



33670 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPU1ADOS Junho de 2000

Mandato'*'Cidadão
Boletim do Mandato do Deputado Federal Ricardo BelZoini - PT/SP - 21.06.2000

Cai o rendimento médio dos brasileiros, mas
ANATEL reajusta tarifas em 10,5% na média

As notícias reproduzidas abaixo dão uma boa dimensão do caráter do
governo FHC. Segundo a primeira notícia, o IBGE (fundação do próprio
governo), reconhece a queda de renda do brasileiro, entre abril de 99 e abril
de 2000, em 2% • Mas, revela a segunda notícia, a ANATEL autoriza
aumentos de tarifas telef&nlcas em até 19% , sendo que na média, o reajuste
fica em 10,5% • Cabe perguntar: se o regime é liberal, neoliberal ou
ultraliberal, nlo deveria se deixar que os preços fossem regulados pelo
mercado? Ou melhor, considerando-se que o setor de telecomunicações,
totalmente vinculado à eletrônica, vem obtendo avanços tecnol6gicos que
propiciam ganhos de produtividade enormes, não seria o caso da ANATEL
apurar o quantum desses ganhos, e determinar um índice de redução de
tarifas coerente com a lIeficiência do setor privadoll?

O governo FHC nem mais se envergonha de nada. Escancara sua lógica, que
se torna cada dia mais óbvia: aos servidores públicos, aos trabalhadores em
geral, aos negros e índios, aos pobres, a Tropa de Choque, com direito és
balas de borracha e spray de pimenta. Aos contribuintes, congela-se a tabela
do Imposto de Renda (lIpois a economia está desindexadall

), e aumenta-se a
COFINS e a CPMF, triturando a classe média e os pequenos empresários.

Quanto aos bancos e empresas de telefonia, o Banco Central e a ANATEL se
encarregam de protege-los. E você que não teve reajuste salarial, ou teve um
índice pequeno, como foram o INPC e o IPC, resta reduzir o uso do telefone.

Ricardo Berzoini

Deputado Federal

Rendimento médio do brasileiro cai 2% em um ano, diz
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o rendimento médio real dos trabalhadores brasileiros caiu 2OJo, pressionado
pela queda nos rendimentos dos trabalhadores de São Paulo, Salvador e Rio
de Janeiro. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), que comparou os resultados entre abril
de 1999 e o último abril. Em São Paulo, o trabalhador teve reduçio de
rendimentos de 3,9% • Em Salvador, a queda foi de 2,30/0 e no Rio de Janeiro,
de 1,4% • Belo Horizonte (3,5% ), Porto Alegre (2,2% ) e Recife (2,0% )

registraram aumentos nos rendimentos médios.

No período, por categorias de ocupaçio, caiu 4,9% o rendimento dos que
trabalham por conta própria e 0,5% o dos que trabalham com carteira
assinada. O rendimento dos empregados sem carteira "não apresentou
variação significativa"'.

Contas telefônicas ficarão 10,50/0 mais caras a partir de
quinta

A partir da próxima quinta-feira, dia 22, as contas telefônicas de assinantes
residenciais aumentarão, em média 10,5% , segundo informou a Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel). O reajuste para assinantes não
residenciais será de até 10,9% e para assinantes-tronco, como PABX, 12%.

As operadoras poderão elevar suas tadfas para ligações locais e interurbanas
em até 14,21% e 11,92% , respectivamente. No caso das chamadas
Internacionais, o aumento máximo é de 3,74% • A Embratel informou que
dará reajuste máximo nas ligações nacionais, mas não alterará o preço das
ligações internacionais. .

As assinaturas residenciais subirão 19,92OJo e passarão a dar direito a 400
minutos de conversação por mês. Atualmente, o usuário pode conversar até
360 minutos por mês pagando apenas a assinatura.

As chamadas locais feitas de telefones públicos ficarão 19,9% mais caras e o
preço dos cartões telefônicos aumentará 7,7%.

Os reajustes foram baseados no Índice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna, da Fundação Getúlio Vargas, entre junho de 1999 e maio de 2000.
Neste período, o IGP-DI apontou inflação de 14,21% •



O SR. PRESIDENTE (Márcio Matos) - Com a
palavra o Sr. Deputado Fernando Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Deputa
dos, na semana passada realizamos seminário, con
duzido pela Comissão de Minas e Energia e pela Co
missao de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente-e
Minorias - inclusive com a participação de represen-
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Durante o discurso do Deputado Ricar- Diziam, ainda, que com a privatização haveria
do Berzoini, o Sr. Fernando Coruja, § 2g do mais qualidade, investimento e que o setor público
artigo 18 do Regimento Interno, deixa a ca- não teria capacidade de instalar mais telefones. E o
deira da presidência, que é ocupada pelo que vimos? Nada disso. O serviço piorou, não há in-
Sr. Caio Riela, § 2R do artigo 18 do Regi- vestimento, não há aumento de oferta e, além disso,
mento Interno. houve aumento abusivo e absurdo das tarifas.

O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Com a pala- Há tarifas públicas que já aumentaram mais de
vra o Sr. Deputado Fernando Coruja. 200% depois que o Presidente Fernando Henrique

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem Cardoso assumiu. A telefonia, em alguns lugares, é
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S"'s e Srs. Depu- exemplo do que acontece.
tados, por muitos anos esta tribuna foi ocupada por E agora vem a Anatel, como citou o Deputado
Parlamentares não s6 do meu Estado, como do Para- Ricardo Berzoini, dizer que é preciso aumentar as ta-
ná e da Bahia para enaltecer os serviços de telefonia. rifas em torno de 12%.
Lembro-me bem de quando se falava que os Estados Ora, o que fala a equipe econômica do Gover-
do Paraná e Santa Catarina tinham telefonias de Pri- no? Que não pode haver vinculação, que não se pode
meiro Mundo - a Telepar, a Telesc, entre outras que vincular o salário mínimo à inflação, porque isso vai
poderíamos aqui citar - e prestavam serviços de alta exacerbar mais a inflação. Não podemos vincular o
qualidade à população. Hoje mesmo vários Parla- reajuste da tabela do SUS, porque isso vai provocar
mentares lembraram isso aqui. Entretanto, vários inflação.
Deputados assomaram hoje a esta tribuna para criticar Entretanto, os reajustes dos contratos dessas
o serviço telefônico de seus estados. O Deputado Ru- empresas são feitos com base na inflação.
bens Bueno falou da telefonia do Paraná, o Deputado As empresas estatais que tomaram conta do ser-
Walter Pinheiro falou da telefonia da Bahia, fazendo crí- viço público no País, muitas de capital estrangeiro e
ticas e dizendo que os serviços telefônicos das respecti- muitas de capital nacional, de ex-Presidentes do Ban-
vas companhias de seus Estados pioraram muito. co Central, gente que possui hoje um banco, segundo

Não é diferente na minha região, Santa Catari- os economistas, de investimento, cujos correntistas
na. A Telesc também tinha, enquanto estatal, serviços ninguém sabe quem são, pessoas que participaram ou
de ponta, de qualidade, na qual raramente havia qual- são intimamente ligadas ao Governo, hoje não funcio-
quer reclamação por parte do usuário. E hoje, quando nam. Se o Congresso não tomar um posicionamento,
chego ao meu Estado, vejo inúmeros usuários recla- se não fizer uma CPI, como foi dito pelo Deputado Wal-
mando que o serviço telefônico piorou muito. Essa é a ter Pinheiro, não sei onde o País vai parar.
voz do povo! Reclamações diversas de que o valor da Usando um bordão, diria que é uma vergonha o
conta foi extrapolado, de ligações não efetuadas, re- que está acontecendo no serviço público do Brasil.
cebimento de conta de outros usuários. As pessoas Muito obrigado.
não conseguem ligação, não há conserto de telefone,
não há onde reclamar - conforme foi aqui dito -, por- Durante o discurso do Sr. Fernando
que os prédios públicos dessas companhias foram Coruja, o Sr. Caio Riela, § 2

g
do artigo 18 do

desativados. E quando telefonamos para reclamar da Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
ligação, às vezes cai em outro estado, em outro lugar, dência, que é ocupada pelo Sr. Márcio Ma-

tos § 2$2 do artigo 18 do Regimento Interno.
com alguém que não conhece e não sabe o que está
acontecendo. As vezes é um estagiário.

Então, esta é a realidade do Brasil, um país que
tinha um serviço público chamado pelos liberais de
ruim, criticado porque era burocrático e ineficiente.
Com essa balela, sustentavam a posição de que de
veria ser privatizado para que se pagasse a dívida pú
blica, mas vimos que a dívida saltou de 60 bilhões
para mais de 500 bilhões.
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tantes da Argentina, sindicalistas, professores e Par- "numa faixa perigosa para o setor elétrico. E já esta-
lamentares que lidam com essa área -, sobre o risco mos assistindo, nas empresas do setor de distribui-
de colapso no setor elétrico brasileiro. Ficou patente o ção, a uma série de problemas, inclusive está presen-
fracasso do processo de privatização nesse setor. te o Deputado Sérgio Novais, do Ceará, que deu d~

Estamos assistindo a uma degradação dos ser- poimento nessa ComissAo.
viços e ao aumento de tarifas que extrapolam comple- a processo de privatização da Companhia
tamente a seriedade e a responsabilidade com que Energética do Ceará - CaELCE - registra um recor-
deveria ser tratada essa área. de macabro de quinze mortes decorrentes da falta de

a Governo anynci~ que prete~de c()n~n_uar com preparo do pessoal e_ das demil)sões de trabalhado-
o programa de privatização. Apresentou um leve re- res do setor, o que ocasionou a degradação dos servi-
cuo quando sugeriu que essa privatização se daria ços nessa área.

por meio da pu~~~rização de ações e outros mecanis- Isso não aconteceu apenas na Coelce. A
mos.q~e permitiriam um acesso ~e setores do povo CHESF, hoje, em terceirização de serviços, já apre-
braSIleIro à compra dessas estatais. senta Indices preocupantes de mortes de trabalhado-

É discutlvel o procedimento de que essa pulveri- res do setor. Era uma empresa que tinha zero em aci-
zação de ações, de que esse processo de venda de dente na manutenção de linha viva em alta e extra
ações tem conseqOências sobre correntistas, sobre aci- alta tensAo, agora já temos várias vrtimas por conta
onistas e sobre o programa de expansão do setor elétri- dessa situação.
co, e que põe em contradição a necessidade de sepagar. .
dividendos decorrentes dos ganhos dessas empresas Sr. PreSidente, Sr-s e Srs. Deputad~s, ~Iante de
com financiamento do programa de expansão do seto~ um quadro desses, conclurmos no semlnárro que é

a G
. t . t' . imperioso suspender, de imediato, esse programa de

ovemo anuncia que em que priva Izar o se- " . .
tor elétrico, porque se exigiriam hoje investimentos da prlvatlzação. Temos de redlsc~tlr o ~apel da Aneel,
ordem de 8,5 bilhões de reais por ano na expansão que nAo está respondendo satlsfatorramente.

do setor elétrico e que, portanto, não disporia desses a que acontece no setor de telefonia ocorre no
recursos. de eletricidade. Esse processo que aniquila o serviço

A privatização, quando anunciada, era exata- ~úbJico demonstra claramente que.temos de constru~r

mente rara permitir que a iniciativa privada financias- I~strumentos d~ regulação e ~sca"~ação co~ a partl-
se a expansão, o que, de fato, nAo ocorreu. A iniciati- clpação da SOCiedade para Impedir esse crime que
va privada retraiu-se e não tem dinheiro para o pro- estAo cometendo.
grama de expansão. A prova disso é que o BNDES E, para concluir, o Presidente da República
anuncia que vai financiar cerca,de 70% do programa am,Jncia que é preciso vender a Companhia Hidro Elé-
de expansão de usinas térmicas para tentar suprir o tri~a do SAo Francisco - CHESF - para pagar, com o
risco de déficit e o problema decorrente do dinheiro dessa venda, as obras da transposição de
nAo-cumprimento da expansão. águas do Rio São Francisco, a fim de atender ao pro-

a BNDES já entra com cerca de 11 bilhões dos b!~rna da seca no Nordeste brasileiro. É uma medida
17 necessários para ,suprir o programa de geração crnic,a, demtilg6gica, que, além do mais, vai dividir a
até o ano 2004. Diante desse quadro, o Pafs, que baqcada nordestina e trazer dois problemas: se a
anuncia não ter recursos para financiar o setor, pa- CH~SF for privatizada, o comprador vai exigir priori-
gou, no ano de 1999, mais de 70 bilhões de reais de dade sobre o uso das águas. Como se vai fazer ~

juros das dIvidas interna e externa. transposição de águas se a iniciativa privada, que por
Essa situação, que demonstra claramente des- aca~o venha a assumir essa empresa, vai exigir O'

compromisso, irresponsabilidade e falta de planeja- cont,role das águas?
mento, pode ocasionar graves problemas para o se- É uma falácia, falta de visão polrtica e um impro-
tor elétrico, inclusive com blecautes dos sistemas, viso que o PaIs nao pode aceitar na degradação do
que já são previslveis. setorelétrico. a a que estamos assistindo na telefonia

Quando se anuncia que vai aumentar o fndice está a merecer uma CPI. a mesmo acontece no setor
de risco de 5% para 15% é porque se vai trabalhar elétrico.
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Para concluir, Sr. Presidente, essa situação de mens, ou seja, aumentou quase duas vezes mais rá-
falência, de fracasso, não pode ser endossada por pido.
esta Casa. Temos de rebater essas tentativas de des- O professor de Oncologia Clinica da Universida-
monte do setor elétrico com as apenações que te- de Federal de Minas Gerais - UFMG - afirma que o
mos. Dos 210 mil trabalhadores no setor elétrico bra- cancer de pulmão é o mais novo inimigo público da
sileiro que Unhamos há quatro anos, temos 90 mil. O saúde. Informa o professor que as mulheres tendem
desemprego aumentou no setor. As tarifas elétricas a desenvolver um tipo de tumor de forma muito mais
aumentaram brutalmente. Houve toda uma degrada- agressiva e silenciosa, dificultando ainda mais seu di-
ção na qualidade dos serviços. Caiu a confiabilidade agnóstico.

do setor. Sabe-se que o hábito de tumar aumenta em 22
Por tudo isso é imperioso que entremos para vezes o risco de morte pela doença. O diagnóstico

suspender esse criminoso processo de privatização e precoce ainda é um desafio para os médicos. mas a
fazer com que se reflita para redefinir uma reestrutu- principal arma contra esse mal continua sendo, sem
ração no setor elétrico que leve em conta os interes- dúvida, o combate ao tabagismo.
ses nacionais, os da população, da cidadania, dos "A indústria do tabaco procura 11.000 fumantes
consumidores, que nao podem ser vitimados por es- todos os dias para substituir aqueles que morreram. E
sas politicas irresponsáveis que hoje destroem esse a indústria consegue". Esta frase é de Gro Harlem
patrimônio que é o setor elétrico brasileiro. Brundtland, Diretora-Geral da Organização Mundial

Muito obrigado, Sr. Presidente. de Saúde, que iniciou no dia 31 de maio contundente
O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/Pl - SP. campanha contra a publicidade de cigarro. Curiosa-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. desejo ape- mente, Wayne Mclaren, C? cow-boy das propagandas
nas registrar que estou encaminhando à Mesa projeto de uma das mais famosas marcas de cigarro, morreu
de lei que dispõe sobre exigências para a concessão precocemente de câncer de pulmão. Serão instala-
de empréstimo por bancos oficiais. Toda pessoa jurr- dos pôsteres em todo o mundo, no estilo da propa-
dica que contrair empréstimo nos bancos oficiais que ganda da tal marca. onde um cow-boy montado a ca-
destine 25% para a criação de emprego, já que nosso valo diz ao outro: "Bob. eu tenho câncer".
Pars está tão carente nesse setor. Em 1997, procuradores de 46 Estados america-

Muito obrigado. nos impetraram ações judiciais contra quatro grandes
empresas de cigarro, coisa que n6s, brasileiros, pre-

O SR. PRESIDENTE (Márcio Matos) - Pois cisamos aprender a fazer, precisamos aprender a re-

não. correr dos nossõs direitos. É preciso que essas com-
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PSl - MG. panhias, que essas máquinas de assassinar seres

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"" e Srs. humanos sejam processadas pelos parentes das vrti-
Deputados, venho hoje falar sobre dois problemas mas. É preciso, então, que nós, brasileiros, tomemos
que se afiguram como grandes parceiros e inimigos posição sobre nossos direitos. , .
da saúde pública: o tabagismo e o câncer de pulmão. Nessas ações foram revelados documentos se-

O Instituto Nacional do Câncer edita anualmen- eretos das empresas. nos quais são mostrados os ar-
te um trabalho chamado "Estimativas da Incidência e dis utilizados por elas para enganar o mercadoconsu-
Mortalidade por Câncer no Brasil". O último relatório midor. Quem nos traz noticias de tais documentos é a
constatou que o câncer do pulmão é o tumor que atu- brasileira Stella Aguinaga, consultora 'da Organiza-
alrnente mais mata no Pars, alcançando, inclusive, rn- ção Mundial de Saúde nos Estados Unidos, cuja fun-
dices superiores ao do câncer no estômago, cOIl~ide- ção é monitorar as indústrias de tãbaco.daquelê p-ats.
rado, entre eles, o mais letal. Desde a década de 60, revelam 'QS documentos,

De acordo com o relatório, até o final deste:ano as indústrias já sabiam que fumar causa câncer e,
cerca de 14,5 mil pessoas podem morrer, vitimadas ainda, doenças do coração; que as substâncias mani-
por esse câncer. Outro fato preocupante é que em puladas para melhorar o sabor do cigé;l(rO prejudicam
vinte'anos o número de óbito de mulheres vrtimas de a saúde; que a nicotina possui um alto.poder de vIcio
câncer de pulmão subiu 84%, contra 43% entre os ho- e muito mais. Os fabricantes iludem o~ consumidores



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 33675

ao dizer que os cigarros Iight minimizam os efeitos proibindo a divulgação ou a propaganda de cigarro
maléficos à saúde dos fumantes. em diversos aspectos.

Vejam bem, é preciso que o Brasil tome posi- Em tempo, faço elogio ao ex-Deputado Federal
çOes mais rrgidas, inclusive no controle da fabricação. Elias Murad, que muito trabalhou nesta Casa e muito
HtI tempos o Governo brasileiro fez uma ação contra trabalha no Brasil contra o tabagismo.
essas companhias e se constatou que o alto teor de Era o que tinha a dizer.
nicotina continuava sendo inserido no fumo. É preciso Durante o discurso do Sr. Lincoln
que medidas enérgicas sejam tomadas, não apenas Portela, o Sr. Márcio Matos, § 2° do artigo

-a-proibição do cigarro. 18 do Regimento Inteno,deixa a -caDeira da
O público alvo das grandes indústrias há muito presidência, que é ocupada pelo Sr. Rainel

tempo vem sendo os adolescentes, em geral menos Barbosa, § 2° do artigo 18 do Regimento
conscientes dos danos causados à sua saúde e que, Interno.
portanto, chegarão à idade adulta jtl dependentes do O SR. PRESIDENTE (Rainel Barbosa) - Con-
cigarro. Prova disso é a frase dita pelo Vi- cedo a palavra ao nobre Deputado Mtlrcio Matos.
ce-Presidente de marketing da R.J.Reynolds, em me- O SR. MÁRCIO MATOS (PT - PRo Sem revisão
morando da década de 70: nA marca Camel precisa do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a
aumentar sua penetração no grupo de 14-24 anos, Constituição de 1988, nos seus arts. 170 e 179, deter-
que tem valores mais liberais e representam o merca- mina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os
do de cigarros de amanhã". Municlpios'ofertem às microempresas e empresas de

Há dois grupos extremamente afetados pelo pequeno porte tratamento diferenciado nas suas rela-
fumo: as gestantes, pois o tabaco prejudica o desen- ções com o Fisco, no tocante às contribuições sociais
volvimenta do feto, sendo responsável por nascimen- e aos impostos - no caso, o hoje conhecido
tos prema~ros e pelo baixo peso, e as crianças, que SIMPLES.
adquirem "sma, bronquite, pneumonia e infecçOes no O art. 150 da Constituição prolbe a discrimina-
ouvido médio. ção das pequenas e microempresas com relação a

sua atividade. Infelizmente, a Lei nO 9.317, de dezem
De acordo com levantamentos da Organização

bro de 1996, no seu art. 9°, inciso XIII, veda os benefl-
Pan-Americana de Saúde (OPAS), no ano 2030 o ta- cios do SIMPLES a alguns segmentos formados por
baco matartl 10 milhões de pessoas e sete em cada

profissionais liberais. Mesmo que esses profissionais
dez delas serão dos palses em desenvolvimento. Em liberais tenham uma microempresa ou uma empresa
média, 4 milhões de pessoas morrem em função do de pequeno porte dentro dos parametros quantitati-
fumo por ano em todo o mundo, das quais 625 mil nas vos da classificação de pequenas e microempresas,
Américas, 430 mil nos Estados Unidos e 150 mil na eles são proibidos de ter o benefrcio do SIMPLES.
América Latina e Caribe.

Diante disso, inúmeras são as açOes na Justiça
Precisamos estar em alerta, senhoras e senho- _ mais de mil -, sendo que mais de 60% julgadas e

res, pois o Brasil está no grupo dos cinco maiores pro- sentenciadas favoráveis às escolas, pré-escolas e
dutores de tabaco no mundo todo, tanto em tlrea de creches que tiveram esse direito negado tanto pelo
cultivo quanto,na fabricação do cigarro. O Ministério INSS quanto pela Receita Federal, porque enfocam
da Saúde tem aderido à campanha da Organização que o professor não pode ter uma pequena ou micro-
Mundial de Saúde contra o tabagismo, e precisamos, empresa que receba beneficio do SIMPLES. Não
neste Congresso, estar senslveis às necessidades de achamos justo, Sr. Presidente. A Lei nO 9.317 é in-
atualização da.legislação federal sobre o fumo, espe- constitucional, porque contraria o art. 150 da Consti-
cialmente no sentido de coibir toda forma de incentivo tuição Federal, que determina justamente que não
e propaganda, prevendo, inclusive, punições aos vio- haja discriminação contra pequenas e microempre-
ladores das normas. sas pelo seu ramo de atividade. Essa lei está discrimi-

Concluindo, Sr. Presidente, quero parabenizar a nando essas empresas. Elaboramos projeto de lei
iniciativa do Governo, porém lembrando que nesta que restabelece esses direitos, mas, infelizmente, a
Casa catorze Deputados já entraram com projetos tramitação é longa.
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Está sendo votado hoje na Comissão de Finan- to não apenas por parte dos nossos coestaduanos,
ças e Tributaçêo projeto de lei de autoria do nobre De- mas também das autoridades da área de saúde, que
putado Luiz Carlos Hauly, do meu Estado, com p'are- conhecem, de perto, os aprimorados serviços presta-
cer favorável do Relator Silvio Torres, que restabele- dos a quantos demandam, diuturnamente, aquele be-
ce esses direitos a alguns segmentos, o principal de- nemérito nosoCOmio, situado na zona central de nos-
les é justamente a pré-escola, a creche. sa metr6pole.

Não podemos conceber que um motel, um bar Os Centros Colaboradores - assim formalmen-
ou uma casa de massagem, microempresas ou em- te identificados pela OPAS - são p610s regionais de
presas de pequeno porte tenham o benefIcio do apoio, integrados por entidades consideradas autên-
SIMPLES, enquanto uma escola, uma creche ou uma ticos referenciais de atendimento hospitalar, respon-
pré-escola, puja funçêo social é muito abrangente - sáveis, inclusive, pela prestaçêo de assessoria de
não apenas prestam um serviço, mas formam os futu- alto nlvel aos diversos estabelecimentos do gênero,
ros cidadãos brasileiros -, não tenham esse direito. componentes do Sistema Único de Saude - SUS _

Por isso, estamos em intenso processo de ne- em todo o PaIs.

goc~ação para que o ~inistério da Previdência Social A escolha unanime do Instituto Dr. José Frota
aceite pelo menos a hberaçêo desses segmentos es- fez vir a Brasflia, especialmente para o magno even-

colares. . to, o Dr. AprIgio Mendes Filho, seu dinâmico Diretor,
. Sr. Pr:sldente, Sr- e Srs. Deputados, conforme que realiza ali proficiente administraçêo, assinalada

disse antenormente, uma casa de ~assagem, um por iniciativas modernizadoras, de extraordinário al-
bar, um motel podem recolher por meio do SIMPLES, cance junto a todos os segmentos conscientizados da
mas uma creche, uma pequena escola não pode. comunicaçêo fortalezense. .
Esse incentivo foi dado justamente para que as pe- ...' . .
quenas e microempresas venham a ofertar maior nu- poss.u!dor de clarIVIdênCia e desc~rtlno compro-
mero de empregos, o que estamos constantemente vado~, o dlnge~te ~o IJF ofereceu amplitude e ~bran-
procurando estabelecer no PaIs. gêncla excepcionais às tarefas de que se acha Inves-

Estamos torcendo para que realmente esse pro- tido, ~ara cujo corr~to d~sempenho ~em cont~do com
jeto seja votado o mais brevemente posslvel, a fim de a estimulante asslstên~'a do Prefelt~ ~uracl Maga-
que pelo menos tenhamos restituldo parcialmente IMes.e d~ todo~ os servidores, de malo.~pu menorca-
algo que nos foi imposto de maneira inconstitucional. tegona hierárqUica, do qua~ro de pessoal daquele 6r-

E · t' h d' gão.ra o que In a a Izer.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB _ . Ress~te-se que no~~ .equipes, com 32 profissi-

CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, onals das diversas eSp'eclallda~~s, ass!Jmem, a cada
S,- e Srs. Deputados, numa expressiva solenidade, doze horas, u~ plant~o ~ela Vida, dentro de padrões
levada a efeito sob os ausplcios da Organizaçêo de competência e sohda.nedade, que são marcas ca-
Pan-Americana de Saúde, na tarde de ontem, com a racterlsticas dos que cu.mprem, com abnegaçêo, os
presença do Ministro José Serra, foram proclamados encargos inerentes às suas ativjdades:~speclficas.

trinta hospitais do PaIs com direito ao Certificado de Pelo nlvel de atendimento que prQpicia à imen-
Centro Colaborador para a Qualidade de Gestão e sa clientela, entre a qual inserem-se aqu,eles que resi-
Assistência Hospitalar, num reconhecimento ao mo- dem em outras cidades fora dos Iimite,Sda Capital ce-
delar funcionamento dos que se projetaram diante da arense, o Instituto procede também como hospital de
respectiva comunidade, nos vários recantos do terri- ensino e pesquisa, garantindo residências médicas
t6rio nacional. em Anestesiologia, Cirurgia Geral, Trauma-

Entre os escolhidos para outorga dessa signifi- to-Ortopedia e Cirurgia Plástica, bem como Mestrado
cativa láurea figurou o Instituto DR. José Frota, cons- em Cirurgia;, especializaçêo em Enf~9T'agem, além
truldo ao tempo da primeira gestão do Prefeito de de' um nucleo de capacitaçêo de instnJtores em su-
Fortaleza, Juraci Vieira de Magalhães, e que vem porte avançado de vida. no trauma, ojque reduz em
atendendo exemplarmente à' população' cearense, 50% a taxa de mortalidade na primeira hora de aten-
merecendo, por isso, o testemunho de agradecimen- dimento.



Mas há outro lado também, a busca de estabe
lecer medidas no PaIs que evitem que pelo menos
parte dessa criminalidade tenha sua origem em pro
blemas sociais. Não sou daqueles que se inserem no
quadro de que a violência decorre exclusivamente da
nossa situação econômica. Não, por trás dela há mui
tos interesses e pessoas economicamente bem que
usufruem dessa circunstãncia, quando não, muitas
vezes, são pagas para fazer a segurança e não exe
cutam suas tarefas.

Incluo-me entre os que também entendem que
a falta de escola, de crescimento econômico, de em
prego, também é um caldo que fornece elementos e
material humano para a criminalidade.

Portanto, esta intervenção é para registrar mi
nha alegria, entusiasmo e aplauso ao Governo Fede
ral por essa iniciativa. Espero que, ao longo da aplica
ção dessas providências. tanto por parte do Governo
Federal como por parte dos Governos Estaduais,
haja entendimento, credibilidade, boa vontade e coo
peração para que delas resultem os benefIcios espe
rados e o atendimento da expectativa da população
brasileira.

Era isso, Sr. Presidente.

OSR. CAIO RIELA (BlocoIPTB- RS. Sem revisAo
do orador.) - Sr. Presidente, Sr- e Srs. Deputados, on
tem comuniquei aos nobres pares a tragédia que
o~orreu em minha cidade. (Pausa.)

Acho que meu silêncio externa o sentimento de
re~o"lta e tristeza. Reservei-me esse minuto de silên
cio até porque, com certeza, não vou conseguir falar
sobre a omissão, o descaso daqueles que têm obri
gaç:ão e dever de tratar das coisas públicas.

Assistimos pela televisão - o Brasil e o mundo
inteiro - a uma tragédia que ultrapassa fronteiras.
Neste momento, toda Uruguaiana, de luto, caminha
em cortejo ao cemitério para o enterro de seis crian
ças. As outras seis foram sepultadas às 10h.
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O Centro de Queimados, com 28 Jeitos de inter- mes, que se insurgem contra a lei, que agridem os in-
nação, dispõe de duas salas de cirurgia e recupera- divlduos, que avançam sobre as pessoas, impedindo
ção, um ambiente de Terapia Ocupacional e outros o exerclcio de liberdade e não preservando o direito à
requisitos essenciais, merecendo atenção especial segurança dos cidadãos, medidas pontuais de segu-
do Dr. AprIgio Mendes Filho e de quantos pertencem rança ostensiva, preventiva, enfim, eficiência, dina-
ao corpo dirigente daquele hospital. mismo, melhoria, aperfeiçoamento e profissionalismo

Apresentado hoje como verdadeita legenda de do aparato que seguramente são da maior importAn-
paradigmático funcionamento, o Instituto Dr. José cia.
Frota honra nossa cidade e projeta, merecidamente,
a imagem da gestão Juraci Magalhães, contribuindo,
dessa forma, para habilitá-lo a reeleger-se no pleito
de 10 de outubro.

Por isso, entendi de meu dever registrar o êxito
incomparável de que se tem revestido a trajet6ria do
Instituto José Frota, mormente em razão da alta dis
tinção que lhe foi agora conferida, com muito justeza,
pela Organização Pan-Americana de Saúde.

O SR. NELSON MARCHEZAN (Bloco/PSDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr-s e
Srs. Deputados, ocupo a tribuna para registrar meus
aplausos às medidas anunciadas ontem pelo Presi
dente da República, com relação à segurança do
PaIs.

Faço-o mais pela atitude do Governo do que
pela soma das medidas, porque ainda não me foi pos
slvel analisar todas. Com certeza, poderei fazê-Io
oportunamente, até trazendo algumas sugestões, so
bretudo no campo preventivo.

A decisão poHtica do Presidente da República
de atenderao reclamo nacional pela falta de seguran
ça e pela ineficiência dos 6rgãos que cuidam da segu
rança neste PaIs e a proposição de medidas para me
lhorar esses 6rgãos e fazer com que sejam mais efici-
entes, para aperfeiçoá-los e unir seus esforços aos
Governos Estaduais e locais, parece-me decisão
adequada a um verdadeiro estadista.

Por isso, ao registrar essadecisão poUtica, volto
a dizer: mais do que analisar propriamente todos
aqueles aspectos das 124 providências que teriam
sido emitidas ontem pelo Presidente, quero referir-me
especificamente a essa decisão de enfrentar o pro
blema e às modificaçOes que faz o Governo Federal
para enfrentá-lo.

Espero que essas medidas conjugadas dos Go
vernos Estaduais e, por que não dizer, Municipais cri
em um clima que dê ao brasileiro mais segurança, em
dois sentidos: pelas providências prontas, que ini
bem, co/bern e punem aqueles que praticam os cri-
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Um pouco recomposto da emoção, Sr. Presi- promisso e responsabilidade com aqueles que me
dente, peço que sejam inseridas nos Anais matérias trouxeram para cá. E até me sinto culpado pela tragé-
veiculadas hoje pela imprensa com relação a esse dia de Uruguaiana. E meu povo não me entendeu
fato, que nos leva a uma reflexão. quando me candidatei a Prefeito para administrar mi-

O Brasil, devido a essa tragédia, está tendo um nha cidade em 1992 e, em 1996 de novo, quando dis-
momento para pensar, porque alguma coisa está er- se que queria tratá-Ia com carinho, resgatando sua
rada. Não se abandonam doze crianças de um a três auto-estima.
anos, trancadas, num prédio público, cujos responsá- Sr, Presidente, quero recuperar isso. O povo
veis ocupam cargos de confiança ou são concursa- vive infeliz, mal, sem esgoto, sem saneamento, sem
dos.. De repente, iniciou-se um incêndio, tudo come- carinho, sem atençao. É um absurdo! São coisas sim-
ço~ a esta!ar e ~ cair, as crianças gritando - e o~ de- pies de serem feitas. Chegou, mais uma vez, a elei-
zo~o IfunCionários não escutaram nada, não viram ção e, peja terceira vez, estarei, de novo, colocando

na a . . . nosso nome para concorrer à administração de Uru-
Isso nos leva ~U1to além de uma Jndlgnaçao. guaiana, para, quem sabe, de repente, como última

Transfiro essa tragédia nossa, causa do estraçalha- p ra t h t'd .bl'
t d

,.a à . ã d G F es e nça a es e omem que en rou na VI a pu lca
men o e nosso cora......o, omlss o o overno e- .
deral, que parece nada ter a ver com tantas coisas para fazer o bem e ajudar, estender a mão sem olhar

que estão acontecendo de ruim no PaIs. a quem.
Minha cidade está vivendo problemas com a Não quero e nunca quis saber de maracutaia,

produçao de arroz. Segunda-feira, ontem e hoje o de tirar vantagem, de enriquecer. Ao contrário, escolhi a
povo está tra'1cando a ponte internacional, todas as polltica para poder amar, para poder fazer o bem.
êntradas de fronteira, para que não continue entrando Para essa eleição, vou submeter à Convenção,
aquele grão principal que produzimos, que gera ren- neste sábado, meu nome para assumir a Prefeitura de
da e emprego e que é nossa principal atividade. E o Uruguaiana, porque sinto-me culpado pela tragédia. Eu
Governo, totalmente omisso, não faz absolutamente deveria estar lá como administrador, como chefe da-
nada! Lutou, inclusive, no Supremo Tribunal Federal quele Executivo. Eu tinha de estar lá hoje, ao lado da.-
para cassar liminar que impedia a entrada desleal, in- quelas pessoas. Não posso fazer nada, nem Deus poéIe
justa e cruel desse produto, contra nossos agricultores. fazer nada, mas eu deveria estar lado a lado, acompa-

Os servidores federais - auditores federais, fun- nhando o sofrimento dos meus amigos, dos pais, mAes,
cionários da Receita Federal e de todos os segmen- tios, avós. Não conseguimos ler três linhas dos depoi-
tos da área pública - estão realizando um protesto mentos nos jomais. Não fui ontem, porque de nada adi-
padrão, pedindo diálogo, uma reunião para encontrar antaria estar ali no momento em que o povo, revoltado
um denominador comum, uma solução. Mas não! com os homens públicos, tentou linchar o Prefeito, a di-
Não existe conversa. retora da escola, todo mundo. É claro. Qual é o senti-

. . mento se é o filho ou a filha que se foi?
As cOisas vão avançando e vai tomando corpo o '

. .., Considero-me culpado por ainda não ter tido a
sentimento de revolta, deVido à omissão e à Irrespon- rt 'd d d t à f t d M", .. . . opo unr a e e es ar ren e o meu unrc piO
s~bl"dade de quem comanda não só na esfera munr- mas prometo ao meu povo e à minha cidade qU~
Cipa', mas tam~ém na estadual e n.a federal. Enfim, é tanto amo, que tanto adoro, que é um pedacinho
um caos. Há Insegurança todo dia, em todo lugar, deste Brasil, que estarei lá, sim, neste sábado.
com gente morrendo de todo jeito, em acidentes de I Apresentarei meu nome para administrar aquela ci-
transito, em assaltos, roubos, latroclnios, homicldios, dade. Quem tem amor à vida, à famllia, aos filhos,
por fome, desemprego, falta de moradia, de comida, ao próximo, ao ser humano, jamais se sentirá impe-
de atençao do Poder Público. dido de enfrentar o desafio de estar ao lado do povo

Sr. Presidente, sras e Srs. Deputados, estou me brasileiro, ç:lo povo gaúcho, da minha cidade, que
despedindo da Casa - estou me despedindo, repito. sofre neste momento.
Se tivesse que renunciar ao mandato hoje, estaria Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
preparado. Mas nao o devo fazer, porque tenho com- MATI~RIAS A QUE SE REFERE O ORADOR:
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12 crianças morrem em incêndio de creche (1)
Nenhum adulto fazia companhia à turma de meninos e meninas com
Idades de dois a três anos que dormia quando o fogo começou. Nilo
havia extintores de incêndio, nem telefone para chamar socorro

FRANCINI LEDUR EMAURO MACIEL

VEJA O GRÁFICO

Seis abraçadas, num
canto da sala. Outras seis
jogadas ao chão. Foi desta
forma que 12 crianças com
idades de dois e três anos,
mortas durante um Incêndfo
ocorrido ns creche Casinha da
Emflla, em Uruguaiana. foram
encontradas ontem.

A tragédia foi causada
provavelmente por uma estufa elétrica que permanecera ligada no
local. Nenhum adulto fazia companhia às crianças no momento do
acidente. Ogovemador Olivio Dutra decretou luto oficial no Estado por
três dias.

O fogo começou entre 13h30min e 13h45mln. Aos primeiros
sinais de fumsça nums das salas da creche, os vizinhos correram. O
resgate começou antes da chegada dos bombeiros: as crianças de
outras turmas eram levadas para a Escola Estadual Ulian GuimarAes,
nas proximidades. Os moradores, no entanto, nAo imaginavam que
havia outras crianças no interior da sala em chamas.

Com mangueiras e panelas cheias de água. eles tentavam apagar
o fogo, afastando botijlles de gãs para evitar uma explodo. Quando
chegaram, os bombeiros quebra~!J1 os vidr:os de uma janela
basculante e por ali controlaram as chamas. Só depois de apagado o
fogo e dissipada a fumaça, foram vislumbrados os 12 pequenos corpos
incinerados.

O cenário era desolador: vidros estilhaçados. manchas negras nas
paredes e no chio e restos de colchões e cobertores queimados. O
fogo alcançou e destruiu parcialmente o teto da sala. reduzindo o
ventilador ali pendurado a três finos braços de ferro retorcido.

- Corremos para prestar socorro, mas nAo encornramos extintores
e nAo havia telefone para chamar os bombeiros. Ninguém imaginava
que houvesse 12 crianças na sala 3 - disse a estudante Renata
Klelnubing, que estava na quadra de esportes da escola ao lado.

Duas macas foram suficientes para carregar os corpos para o
necrotério, na Santa Casa do município. Na creche, novas cenas de
desespero se repetiram quando os pais ouviram da promotora Guaclra
Almeida Corrêa os nomes das crianças que estavam na sala
incendiada.

\ Segundo asecretária municipal da Educação, Maria Marli de
Ollvêira Estlvalet, assistentes sociais e psicólogos estão sendo
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colocados ê disposiçAo das famr/ias. A secretaria admitiu que a creche
nAo tinha extintores. A diretora da creche. Cannem Marilia Silva Lopes,
retatou que duas estaglãrias de Pedagogia eram as responsãvels pela
turma. A dupla teria deixado as crianças para BrreQdar dinheiro para
uma quennesse. No momento do Incêndio. uma terceira funcionária, a
quem a tunna teria sido confiada, havia sarda para preparar uma
mamadeira.

Segundo avaliações preliminares, a causa do fogo pode ter sido a
estufa que aquecia o local - ontem a temperatura mínima em
Uruguaiana foi de 3,1·C e, no momento do incêndio, era de 12·C. A
sala Incendiada tinha uma porta de acesso interno, de madeIra, e uma
basculante com porta que dava para os fundos. Esta pennanecia
sempre trancada por questOes de segurança.

MateusRodrigues, três anos, teria sido o único a escapar-da
tragédia. O presidiáriO José Batista Silva. 35 anos. que trabalha de dia
na creche, teria retirado o menino da sala antes que as chamas
tomassem conta do local. Ele deve ser ouvido hoje pela polícia. Os
corpos das vitimas estIo sendo velados em duas capelas do prédio
onde funciona o Departamento Médico Legal de Uruguaiana. O enterro
será hoje pela manhA•

12 crianças morrem em incêndio de creche (2)

lTAMARMELO
Ul\llIUlIIIIna

No início da noite de ontem, os corpos dos 12 amiguinhos mortos
na creche Casinha da Emfiia estavam juntos em uma sala do
Departamento Médico Legal de Uruguaiana, enfileirados em caixões
brancos. Avolta deles, a dor de 12 famfllas despedaçadas se
confundia, vertida em lágrimas e brados de Indignação.

Abraçada ao caido, a faxineira Isabel Cristina de Souza, mãe de
Carlos Miguel, três anos, prometia nAo esquecer o filho e pedia justiça.

Entrecortada pelo choro, relatava aos familiares os Clltlmos
momentos passados com Carlos Miguel, na manhA de ontem:

- Meu marido implicava comigo, e meu filho disse: 'Pai, deixa a
mAe, que ela vai me vestir para eu ir à creche', No caminho, dizia que
estava feliz, porque as tias iam contar histórias.

Um lenço encharcado na mio, Marion Cristina da Rosa, mãe de
Geovani. dois anos, era amparada por um grupo de familiares. Quando
soube do Incêndio, deixou o trabalho e coneu para a creche. Lá, diz,
deparou com a diretora e sacudiu-a aos gritos de "meu filho, meu filho·,

- A diretora me disse que as crianças estavam fechadas na sala,
com a estufa ligada. As tias tinham saldo, Fizeram Isso com o meu
filho - gritava.

A mãe de Geovani foi Impedida de entrar na sala da tragédia,
mas a tia, Amélia dos Santos, burlou a vigilAncia e deparou com um
quadro assustador. -

- As crianças estavam agarradlnhas. Formavam uma bolinha
escura num canto. Foi um horror - revelou.
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o momento mais doloroso foi o do reconhecimento dos corpos.
Ao deixar a sala onde acabara de ver a filha Andriele, três anos,
Roselaine de Moura quase nAo teve forças para dar a noticia aos
familiares Que a aguardavam:

- Ela está ali. Só a reconheci pela c1crat1z no queixo.

A avó de Ruggiere, dois anos, Ângela dos Santos Poltevln, que
levara a criança à escola, a,IIpava-se:

- Parece que eu o empulTei para a morte - disse.

Ângela, que trabalha como servente na escola situada a poucos
metros da creche, viu o fogo e se desesperou.

As 8h de ontem, como fazia diariamente, levara o neto à creche.
Antes de sarrem de casa, o menino se despediu do pai, VladimIr
Poltevin.

- Ele disse que me amava - repetia Vladimir.

No caminho, ao lado da avó, Ruggiere fazia planos.

- Disse que no aniversário dele, em outubro, queria oferecer um
churrasco aos amiguinhos que ele mesmo assaria, porque nAo era
mais criança, já era um homem adulto.

A,tragédla em Uruguaiana impediu que Ruggiere alcançasse seu
sonho mais singelo: tomar-se um adulto.

Tragédia no Maternal TI revolta a população
Funcionários da creche foram retirados pela Brigada para não serem linchados. As 12
crianças teriam morrido abraçadas

As duas professoras responsáveis pelo setor de Maternal n da
creche Casinha da Emília, de Uruguaiana, onde 12 crianças
morreram carbonizadas ontem, saíram para recolher, junto ao
comércio, brindes que serviriam a uma quermesse no próximo dia

30. A funcionária que supostamente ficou com a guarda do grupo teria demorado para iniciar o
socorro, o que fez com que as crianças, após a asfixia pela fumaça, fossem carbonizadas. Segundo
infoI1l1llÇÕes obtidas pela Policia, era habitual, após o almoço, os funcionários deixarem as crianças
dormirem em colchonetes nos quartos, com estufas ligadas e portas fechadas para protegê-las do
frio.

As vítimas do incêndio foram Natiéle Montanha Santana., João Fernando Prates da Silva., Carlos
Miguel de Souza Miranda, Giovani Camargo da Rosa Filho, Ruggiere Ferreira Poetevin., Taciane
Rodrigues Batu, Luana Fernandes Oliveira., Márcia lsabele Flores Gonçalves, Michael Leonardo da
Silva., Kethelen Karlyni Alfaro Piatrowski, Andriele Marques de Moura e Paola da Silva dos
Santos. Segundo testemunhas, os corpos foram encontrados abraçados.

No Cemitério Municipal de Uruguaiana., os caixões foram divididos em quatro capelas e centenas
de pessoas acompanharam os velórios indignadas com a tragédia e o comportamento daqueles que
teriam a responsabilidade de guardar seus filhos. A creche, que atendia 117 crianças, contava com
18 professores, além da diretora. Após o incêndio, as pessoas que se reuniram em frente à creche
tentaram falar com os responsáveis pelo local. Os funcionários, no entanto, haviam sido retirados
pela Brigada Militar para evitar um possível linchamento. A promotora da Infãncia e da Juventude
de Uruguaiana., Guacira Correa, deve começar hoje a tomar as providências necessárias, a partir do
resultado perida! do local incendiado.
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O SR. CELSO JACOS (PDT - RJ. Pronuncia o seus familiares, que jamais deixaram de acreditar no
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srSs e Srs. De- talento de Rodrigo. Parabenizo, também, a Academia
putados, venho hoje à tribuna parabenizar o jovem ATS, que, por intermédio do Prof. André Tadeu, trei-
Rodrigo de Lima Silva, Medalha de Ouro no 4° Open nou, incentivou, acreditou em seu talento e, principal-
de Tae-Kwen-Do, realizado no inIcio do mês, no Mé- mente, mostrou que nossos maiores talentos estão
xico. muito perto de nós e só precisam de nosso apoio.

Orgulha-me saber que esse jovem de apenas Era o que tinha a dizer.

20 ~nos vem tr~zendo ~ssa meda.lha para meu Muni- O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pronuncia
C~PIO de ~rês RIOS, no RIO de J.anelro, mas m~ orgulha o seguinte discurso.) _ Sr. Pr~sidente, srSs e Srs.
a~nda maIs saber que nossosJovens não desIstem ~a- Deputados, o Movimento Nacional de Meninos e
cllmente de seus s~nhos, mesmo com a grande dlti- Meninas de Rua _ MNMMR é'de grande relevância
culdade de patrocrnros. social para o nosso PaIs. '

E venho à tribuna pedirao Governo Federal que S'd B" fi I d
olhe para nosso esporte amador não apenas quando ~rgl ~ no rasl ,no né! os anos 70 como
nossos atletas trazem medalhas e orgulham-se de conseqü~ncla da pr~ocup.ação de educador~s em re-
ser brasileiros. mas também quando esses atletas lação à sltuaç~o da InfAncla e da a?oleSCê~cla ~obres
necessitem de alimentação adequada, locais ade- - a"chamada q~estão do menor' ou do m~nJno de
quados para treinos, para que possam representar rua , que se haVIa toma~o um problema sO~lal grave
dignamente nosso PaIs. e complexo -, esse movImento desenvolve Importan-

S· S P 'd t 't d ti t te trabalho na defesa da criança e do adolescente,Im, r. resl en e, mUI os e nossos a e as ..
h · . d d h'd d d'bl' d forçando o cumpnmento daquilo que reza o Estatuto

oJe, am a escon eCI os o gran e pu ICO e os d C' d Ad I t ECA t t. . a nança e o o escen e - en re ou ras
grandes patrocInadores, dependem excluslvamen- õ •
te da fam[Jia para mantê-los e suprir suas Intimas aç es.
necessidades de alimentação, de colaboradores O MNMMR tem como princIpio fundamental
com espaços adequados e treinadores que dese- de atuação o seguinte: considera crianças e adoJes-
jem ver seu atleta brilhar. Caso contrário, ficam à centes como seres humanos em condiçêo peculiar
mercê da boa vontade de nossos órgãos liberarem de desenvolvimento, cidadãos, sujeitos de direitos
migalhas, que nada mais são do que ajuda de custo legltimos, que devem participar de decisões sobre
em nlvel de Terceiro Mundo. No entanto, desman- sua vida, de sua comunidade e da sociedade em
cham-se em sorrisos quando esses mesmos atletas geral.
trazem a glória na mochila, para só então reconhe- Possui como objetivos, entre outros: possibili-
cê-Ios como merecedores dos olhos de seus diri- tar espaços de organização e formação de crianças
gentes. e adolescentes, prioritariamente meninos e meni-

Se verificarmos, poderemos constatar que o nas de rua, favorecendo sua participação na refle-
gasto com um atleta é infinitamente menor que o efe- xão e busca de soluções dos problemas que lhes
tuado com instituições para "correção" de menores afetam; participar ativa e criticamente na elabora-
infratores. Claro que, ao olhar pelo ângulo do retor- ção de leis e pollticas públicas - saúde, educação,
no, as alegrias que um atleta nos proporciona podem trabalho, lazer, transporte, cultura,' moradia, ali-
ser comparadas apenas à infinita tristeza de uma fa- mentação, liberdade etc. -, para que sejam efeti-
mflia que perde um jovem membro para a marginali- vas, atinjam as crianças e os adolescentes de for-
dade. ma eficaz e cumpram o preceito constitucional "cri-

Esperamos que o Governo Federal possa rea- ança: prioridade absoluta".
valiar a atenção que vem dispensando a esses jo- Atualmente, o MNMMR está presente em 25
vens, que muitas vezes, por falta de incentivo, deixam dos 27 Estados brasileiros, não se fazendo presente
de seguir uma brilhante carreira esportiva e acabam apenas em Roraima e Tocantins. Possui cerca de 80
perdendo-se na ilusão que as ruas oferecem. comissões locais cadastradas, congregando aproxi-

Para finalizar, meus parabéns aos pais desse ja- madamente oitocentos educadores fili'ados, que atin-
vem. Sr. AntOnio Carlos e D. RO~Jne, bem como agem J'!Iilhares de crianças em todo à'P"'als.
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No Piauf, O MNMMR está presente desde 1985 reduzidos. possibilitando enormes lucros para
na Capital do Estado, Teresina, e conta hoje com aqueles que criam empresas para fornecer
onze educadores de núcleo e vinte militantes de apoio, mao-de-obra - verdadeiro assalto ao já minguado
atingindo diretamente mais de 130 meninos e mení- bolso dos brasileiros.
nas de rua. Indiretamente, recebe e apóia toda crian- A quem interessam, na verdade, essas práticas
ça e todo adolescente que procura o movimento, pelo medievais de relaçOes de trabalho? Podemos afir-
fato de se sentirem desrespeitados como seres hu- mar, sem sombra de qualquer dúvida, que nao é aos
manos. trabalhadores. A lei prevê a terceirizaçao.de.serviços-

Considerando que Teresina possui hoje em tor- restrita a algumas atividades, tais como vigilância e
no de quatrocentas crianças de rua. o MNMMR vem limpeza, mas o que se verifica hoje no Brasil é a dis-
desenvolvendo importante trabalho em defesa da cri- seminaçêo selvagem de trabalhadores terceirizados,
ança e do adolescente nos diversos setores da socie- que na verdade prestam serviço na sede da própria
dade e contribuindo na organizaçêo de meninos e empresa, configurando-se uma interposiçêo fraudu-
meninas. a fim de que tenham cada vez mais força lenta de mêo-de-obra, sendo mais grave no serviço
para serem agentes da sua própria defesa enquanto público, pois além de aviltar o trabalhador. que deve-
pessoas. ria ser protegido pelo Estado, frauda o princfpio cons-

O MNMMR também está presente no Municfpio titucional do concurso público para que se ingresse
de Esperantina, no Piauf, constitufdo por meio de no serviço ao Estado.
uma comissao de vinte agentes educadores, ampli- Estamos fazendo esta pequena introduçao
ando a atuaçêo do movimento para além da Capital para denunciar a possibilidade de alteraçêo da Nor-
do Estado. ma Regulamentadora nO 4, do Ministério do Traba-

Assim. quero registrar meu apoio incondicio- lho e Emprego. para prever a terceirizaçêo dos Ser-
nal para que esse movimento continue crescendo, viços Especializados em Engenharia de Segurança
fortalecendo-se e organizando-se em todos os Mu- e em Medicina do Trabalho - SESMT. Trata-se de
nicfpios brasileiros, possibilitando uma soluçA0 dig- serviços de segurança e medicina dentro das em-
na para a questao do menor de rua. Conclamo tam- presas, que devem ser criados de acordo com o nú-
bém aos colegas Deputados para apoiarem esse mero de empregados que ela possuir. Até hoje isso
movimento, pois o bem-estar do nosso Pafs, a paz, tem sido feito. até por exigência da NR 4, com em-
a justiça e a segurança serao alcançados por meio pregados do próprio quadro de pessoal da empre-
de açOes que levem em conta todos os seres huma- sa. O que se propOe com as mudanças é a possibili-
nos. sem exclusao. E o MNMMR cuida de pessoas dade de se terceirizar o serviço. Da forma como é
exclufdas e pode devolver a elas a dignidade e a ci- apresentada, a empresa que contrata a firma para a
dadania. prestaçao da assistência à saúde ocupacional e à

Sr. Presidente, passo a abordar questao que segurança do trabalho é que vai, evidentemente,
nos tem trazido grande preocupaçêo e que, obvia- manipulá-Ia de conformidade com os seus interes-
mente, ocupa posiçêo privilegiada na pauta dos as- ses puramente financeiros, sem todavia atender ás
suntos de interesse dos trabalhadores. Trata-se da necessidades de proteçao à saúde e segurança do
terceirizaçêo dos serviços dentro da própria empresa. trabalhador, num grave retrocesso que nao pode-
prática que tem avançado igual praga nas nossas re- mos admitir.
laçOes de trabalho e que vem precarizando ainda Na verdade, Sr'ls e Srs. Deputados. isso re-
mais as nossasjá modestas - em se tratando de direi- presenta o fim do médico do trabalho e do engenhe-
tos. para usar palavra mais amena - relaçOes de tra- iro de segurança dentro da empresa e por conse-
balho. ;:,_, guinte a insegurança maior do trabalhador no seu

Temosr:Jos debruçado sobre o tema. pois esta- ambiente de trabalho. o que certamente irá agravar
mos convictQ~ de que se trata de uma nova forma os já alarmantes fndices brasileiros de acidentes de
de escravid~q. o neoescravismo. que transforma trabalho.
milhOes de ~~~balhadores brasileiros em trabalha- I: de se perguntar por que o Governo Federa'.
dores de seg~nda classe. com direitos ainda mais capitaneado pelo Presidente Fernando Henrique Car-
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doso, quer, mais uma vez, agredir os direitos dos tra- ações para as áreas de extensão comunitária, ensino
balhadores, tomando ainda maiS'precárias as condi- e pesquisas. Hoje ele é considerado o melhor hospital
ções de trabalho. Mais do quêISso, agredindo direitos infantil do Nordeste e um dos melhores do Brasil. Foi,
em áreas tão fundamentais e criticas como a da saú- aliás, em reconhecimento a esse trabalho que ano
de e a da segurança. Foram os trabalhadores eleitos passado o Ministério da Saúde escolheu o IMIP para
os bodes expiat6rios de uma polltica econômica de elaborar o material usado por agentes de saúde de
exclusão? Maior exemplo disso é a agressão que todo o Pais.
está s~ndo perpetrada aos servidores públicos fede- Prestando serviços a oito comunidades de bai-
rais, que estão em greve, sem perspectiva de se re- xa renda, onde vivem 80 mil habitantes, s6 na assis-
solver o impasse. tência médica o IMIP assiste mensalmente a 47.500

Queremos o fim das práticas de terceirização de pessoas e realiza, em média, 720 cirurgias e 500
serviços, que s6 fazem gerar gordos lucros àqueles partos. Ano passado, o hospital realizou 629.802
que nada produzem - apenas se servem de brechas atendimentos ambulatoriais e 26.156 internações.
na legislação - e a leniência de nossas autoridades Vale ressaltar que o IMIP oferece atendimentos mé-
para explorar de forma vergonhosa o suor dos traba- dicos de alta complexidade e riscos, tais como: cirur-
Ihadores. Queremos que o Governo Federal reexami- gias cardlacas, transplante renal, neonatologia de
ne o assunto e ouça os profissionais do setor, procu- alto risco, videocirurgias, diálise renal, tratamento de
rando estar atento para as graves conseqOências da câncer e AIDS, emergências pediátricas e UTI. Tudo
medida. isso, Sr. Presidente, S,.as e Srs. Deputados, ao al-

Dentro em breve estaremos apresentando pro~ cance de pobres e favelados que, como a imprensa
jeto de lei com esse objetivo, ou seja, proibir de forma mostra diariamente, sofrem nas filas dos nossos
clara a terceirização falsa, aquela que nada mais é do hospitais públicos.
que um disfarce para contratar empregados com sa-
lários mais baixos, sem perspectivas de carreira, sem Na extensão comunitária, o IMIP fiscaliza a saú-
benefrcios, sem direitos. de, ensina hábitos de higiene à mãe e filho e prepara

Era o que tinha a dizer. agentes de saúde entre os pr6prios moradores das
Muito obrigado. comunidades atendidas. Na área de ensino, o hospi-
O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB _ PE. tal oferece estégio para alunos de universidades,

Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, mestrado em saúde materno-infantil e programas de
S,.as e Srs. Deputados, hoje venho prestar justa ho- residência médica, enfermagem e agentes comunitá~
menagem a uma entidade filantr6pica que acaba de rios. Na pesquisa, o IMIP mantém convênios com or-
completar quarenta anos de fundação, quatro déca- ganizaçOes nacionais e internacionais, tais como a
das de serviços da mais séria assistência médica a Universidade de Londres, Universidade de Trieste e a
crianças e a gestantes pobres do Nordeste, num Universidade de Liverpool.
trabalho de cunho social que merece o aplauso de Atualmente, entre os médicos e pesquisadores
todos os brasileiros. Trata-se do Instituto Mater- que lutam pelo crescimento do IMIP é justo ~estacar

no-Infantil de Pernambuco -IMIP, fundado no Reci- o esforço do pediatra AntOnio Carlos Figueira, filho
fe a 13 de junho de 1960, e que hoje é um centro de do idealizador do projeto, e também as iniciativas da
referência nacional e até internacional em progra- Fundação Alice Figueira, criada em 1987 como su-
mas de assistência integral à saúde da mulher e da porte ao hospital. Sua função é incentivar as doa-
criança. çOes da população e celebrar parcerias com empre-

Criado por um grupo de dedicados pediatras, sas privadas, fatos que vêm acontecendo. E vêm
entre os quais os professores Fernando Figueira, Flá- acontecendo porque o IMIP atravessou esses qua-
vio Campos, José Cameiro Leão e outros, o IMIP, renta anos sem nenhuma mancha ética ou qualquer
apesar das dificuldades financeiras que vem enfren- deslize profissional, o que é uma coisa rara no Brasil
tando ao longo desses quarenta anos, sempre cum- de hoje, marcado por denúncias de escândalos e
priu com eficiência e seriedade seus objetivos iniciais. pela deficiência, ou falência, dos serviços prestados
E não é s6 isso. O IMIP cresceu, ampliando suas à populaçao.
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Por todas essas razões, aqui fica nossa home- ; E, na visao d~ Governo, de Estado, das elites
nagem pelos quarenta anos do IMIP. brasileiras, o mercado comanda tudo nesse projeto

Sr. Presidente, solicito a V. EX- a devida divulga- neoliberal que ai está. Dizem: "O mercado comanda
çao de meu pronunciamento nos 6rgaos de comuni- tudo. Desinveste-se nos laborat6rios públicos e dei-
caça0 da Casa. xem que o mercado resolve". Ora, quando isso acon-

Era o que tinha a dizer. teceu no Govemo Collor, quando se liberou preço em
O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB _ CE. Sem 1992, quando se deixou que os laborat6rios públicos

revisao do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Depu- fossem sucateados, o Brasil ficou completamente de-
tados, hoje estamos recebendo a notrcia de que o sabastecido. Mais de 9 milhões de brasileiros diabéti-
Brasil é o 1250 pais -l dos 191 pesquisados _ em qua- cos e hi'pertensos estao desassistidos por falta de

lidade de saúde no mundo. Isso dá uma demonstra- medicamentos.
Çao patente da situaçao que vive nosso Pais, princi- Há outro motivo bem claro, que está exposto in-
palmente nas periferias, no interior e no Nordeste, clusive na defesa que o Ministério da Saúde faz da ra-
onde as pessoas sequer têm água potável para be- zao dessa posiçao muito critica que o Brasil atraves-
ber, revelando, portanto, a injustiça que se comete sa na saúde, ou seja, a falta de saneamento. Nessa
com seus filhos. sao 20 bilhões e meio gastos com falta de saneamento está de novo a mao do FMI, está
saúde e 150 bilhões gastos com o pagamento de ju- de novo a mao do modelo neoliberal, que está usando
ros das dividas interna e externa. Isso mostra as prio- todo ano 3 bilhões de reais do nosso Fundo de Ga-
ridades doPais., rantia do Tempo de Serviço. Desde 1998 estao con-

Sr. Presidente, participei da CPI dos Medica- tingenciando esse recurso, por ordem do Sr. Malan.
mentos e foi posslvel fazer um diagn6stico sobre a si- Nao aplica 3 bilhões em saneamento ou em habita-
tuaçao dos medicamentos no Brasil. E, infelizmente, çao, mas na rolagem da divida pública intema. Por-
ficou por aI. Elaboramos um grande diagn6stico, e as tanto, nao há remédio, nao há saneamento, nao há
providências nao foram encaminhadas pela CPI. medicina preventiva. É claro que vai ser o caos. E

O Brasil perde para a Colômbia, que é o primei- está ai o caos demonstrado nas páginas de todo o
ro pais da América do Sul em qualidade de saúde. mundo: nosso Pais, a 8

8
economia do mundo, está

Perde para o Chile, para a Venezuela, para o Para- em 125
0

lugar em saúde. É uma vergonha para as eli-
guai, para o Uruguai, para a Argentina e até para o tes, para o Governo Fernando Henrique Cardoso,
Equador. Essa realidade foi vista recentemente na que, com todo esse diagn6stico na mao, nao toma
CPI dos Medicamentos. sao 70 milhões de brasilei- providências e continua a priorizar o capital internaci-
ros sem acess~ a medicame,ntos _ está aqui o Depu- onal, as ordens oriundas de fora para dentro, que têm
tado Márcio M~tos, que também participou, como mé- arrebentado nosso Pais.
dico -, por nao terem condições financeiras de com- Sr. Presidente, de nada vao resolver essas me-
prá-Ios, porque recebem salários baixlssimos. O salá- didas de segurança pública apresentadas ontem pelo
rio mlnimo é de 151 reais,·que a base de sustentaçêo Governo, enquanto a crise social nao tiver respostas,
do Governo-_ihanteve. Queriamos o acrésCimo de 26 enquanto nao houver investimentos. O Pais precisa
reais, o que riao foi concedido. Os salários sao baixls- sair desse marasmo, ultrapassar o crescimento ridi-
simos, o des~~prego é o mais alto da hist6ria, as pes- culo da década de 90. E que tenhamos uma curva as-
soas nao têm acesso às farmácias, ao mercado de cendente rápida, incluindo milhões de brasileiros no
medicamentàs. Portanto, teriam de adquiri-los por processo de desenvolvimento. Ai, sim, haverá justiça
meio de postôs de saúde é-da rede hospitalar. E ai social e, naturalmente, a saúde será beneficiada nes-

nos deparamos com a falta de investimento que se processo.
aconteceu nessa década. Os laborat6rios públicos fo- Muito obrigado, Sr. Presidente. .
ram sucateados. E já tivemos·grandes laborat6rios no . O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PMDB - RJ. Pro-
Brasil. Entrar~flo laborat6rio público de Pernambuco, nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e
LAFEPE, que âbastece toda a regiao Norte e Nordes- Srs. Deputados, a Prefeitura do Rio de Janeiro fez
te, é como entrar no túnel do tempo, taoantigos e su- anúncio de um pacote de obras a serem realizadas na
cateados são os equipamentos. cidade, em parceria com o Governo Estadual.



33686 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTAnOS Junho de 2000

A parceria entre o Governador Anthony Garoti- ciando as irregularidades que ocorrem neste PaIs,
nho e o Prefeito luIs Paulo Conde significará um pa- em todas as áreas que afetam a vida do povo brasi-
cote de investimentos de quase 100 mílhOes de reais: leiro.
33 milhOes e meio do Estado e 58 mílhOes e meio da Por que pouco venho à tribuna, Sr. Presidente?
Prefeitura. Sinto-me impotente diante das denúncias e das crlti-

Uma das principais obras será a Vila Ollmpica cas feitas aqui. E os Parlamentares da base de sus-
da Rocinha, que será construlda sobre um prolonga- tentação do Governo sequer respondem. reagem ou,
mento do Túnel Zuzu Angel e contará com um ginásio pelo menos, tentam explicar a situação.
cobe~o: quadras de vOlei, parque aquático, anfitea- De um lado são crianças morrendo, absoluta-
tro, blb"ote~ e centro cUltural.. . mente desassistidas, em creches públicas; de ou-

Das seis grandes obras an.uncladas, uma Já tro, a situação precária da saude, do saneamento
está em a~damento: a reconstru~ão d~ Mer~ad~o básico. Nosso PaIs é um dos últimos no ranking
de Madure.lra, destruIdo por um.incêndio no inICIO mundial da Organização Mundial de Saúde, por
do ano, deixando cerca de 20 mil desempregados, conta do absoluto descaso com os setores sociais e
e que abso~erá investimento da ordem de 6 mi- do'descompromisso desse Governo co'm squalida:: -
IhOes de reais. . . de de vida do povo, com os direitos básicos da po-
. Espera~se.para breve o Inrcl~ da const~ção do pulação. E qual é meu sentimento neste momento?

cinturão sanltárro da lagoa Rodngo de Freitas, de De impotência e inutilidade nessa Casa sobretudo
modo que se impeça o dep6sito de detritos no local. nesta tribuna. •
Está prevista a construção de galeria coletora de es- , . .
gotos com quatro quilOmetros de extensão e elevat6- A umca re~posta que e~contro, sr..PreSidente, é
rias pr6prias. q~e o p~vo p~e~'sa se orgamza~, a~sumlr dt! novo sua

A rb . ,.1'\ d A 'd A t 6 I CI b Cidadania, eXigir mudanças radicais nos rumos da po-
u amzayao a vem a u om ve u e e Ilt' O' d P I

d R Vi d d N't 6' . b d' lca econ mica o a s.a ua Iscon e e I e~ I, cUjas o ras e In-

fra-estrutura darão continuidade ao projeto municipal O Govemo mantém-se absolutamente insensr-
Favela-Bairro, e a reurbanização do Morro Dona Mar- vel, fechado, não admite diálogo. Vejamos a situação
ta, favela com 6 mil habitantes e que surgiu na déca- dos servidores públicos federais, há mais de um mê$
da de 40, completa o pacote de seis grandiosas obras em greve. E o Governo sequer admite negociação ou
a serem realizadas no Rio de Janeiro. tentativa de salda para o impasse. Imaginem V. Exlls

De acordo com a Secretária Municipal de o que enfrenta o pov~ sofri~o do campo e da cidade,
Obras, Ângela Fonti, iniciar-se-á em breve o prQCesso em face da. desasslstêncla absoluta por parte do
de licitação para consecução das obras. Governo.

É importante que a comunidade a ser direta- Está na hora de uma reação enérgica da socie-
mente beneficiada se organize e cobre sua realiza- dade, à qual n6s, Lideranças pollticas, precisamos
ção. Afinal, no final do ano estaremos diante das ur- nos unir para tentar reverter esse quadro. Desta tribu-
nas. Esperamos, pois, que não se trate de mais uma na, as denúncias que fazemos servem, no mlnimo,
cena eleitoreira, em que os interesses maiores não sêo para deixar claro que não há interesse por parte de
os da populaçao, mas os dos grupos que financiam determinados membros desta Casa com a atual situa-
vultosas campanhas. çao do PaIs.

Nossa confiança no Governo e na Prefeitura ca- Não poderia deixar também de ma~jfestar meu
rioca é de que sua atuação conjunta reflita o desejo repúdio às empresas privatizadas dos setores de te-
de bem-estar de todos os cidadãos brasileiros que re- lefonia e eletricidade, no que se refere ao atendimen-
sidem na cidade do Rio de Janeiro. to aos usuários. Agora mesmo, a EMBRATEL, respal-

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP. dada pelo acordo da ANATEL, está majorando as tari-
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nobres fas públicas de telefonia residencial, comercial, nacio-
Deputados, poucas vezes ocupo esta tribuna, mas nais e internacionais. Isso sem nenhuma consulta a
ouço atentamente as manifestaçOes dos meus cole- quem quer-que--seja. E o reajuste é superiorao rndice
gas Parlamentares, sobretudo de Oposição, denun· da inflação. "
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Enquanto isso, o Governo celebra a redução em virá ao plenário - a extensao do SIMPLES aos 5eg-
1% dos juros. O que significa reduzir em 1% os juros, mentos de serviços que ainda nao fizeram a opção,
se a economia está paralisada? Precisaria ser reverti- Acredito que esta Casa tem de dar o respaldo, o
da profundamente a lógica da polrtica econômica, apoio, para que possamos ter essa vitória - que não
~orque seus efeito~ se fazem sentir d~ fo~ma aguda e será do Congresso, mas do povo brasileiro - no senti-
Insuportável nas cidades e nos mUnlclplos, onde as do de gerar empregos e distribuir renda.
pessoas vivem e perdem emprego, onde não têm um . .
mlnimo de atendimento às suas necessidades bási- . O maior dilema deste novo século que estam~s
cas aos seus direitos fundamentais. vivendo será a questão do emprego, Estudo feito

" , . pela Organização Internacional do Trabalho desta-
S~' Pres~dente, ,com sentimento de pro~unda Im- cou que temos hoje, em termos mundiais, 1 bilhao

potênCia manifesto-me nesta manha, associando-me de desempregados para uma população de 6 bi-
aGos meus COlegasd~arõlamentaresdde OPOSiçãdo~ O Ihões. E quem gera empregos com menor custo para

overno sequer se ISp e a respon er ou a se e.en- . . ? .

d d' t d "d d tá t' 'd "'t á a socledade"no Brasil. São as pequenas e mlcroem-er lan e' a rea I a e que es a Ingll': o o Iml e m - -
. d' t I a 'O A • presas. Esses setores geram empregos a um custo

}CImo e In o er nCla. povo ntlG-Consegue mais su- d 5 20'1' 'á d
rt t t It· e a ml reais ao ano; J uma gran e empresapo ar es e momen o cr ICO e grave, .

. , tecnicamente avançada tem um custo de cerca de
MUito obngada pela atenção. 200 mil reais.

O SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Sem Acredito que o SIMPLES seja uma forma para
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, que se formalizem mais empresas, com isso criando
retomo a discussão de importante questão, ou seja, condições para que mais trabalhadores tenham car-
dar condições para que pequenas e microempresas teira assinada, o que trará como conseqüência me-
optem pelo SIMPLES. O papel dessas empresas na Ihor distribuição de renda no PaIs. Por isso quero
distribuição de renda e na geração de emprego no apoiar integralmente o relatório do Deputado Silvio
PaIs é muito importante, bem como o das cooperati- Torres, o articulador desse trabalho na Comissão de
vaso O Deputado Coriolano Sales, que desenvolve Economia, por meio de um projeto do Deputado Luiz
grande trabalho nessa área, sabe disso. Carlos Hauly.

Conseguimos implementar na Legislatura pas- Temos a convicção de que, a partir da reunião
sada o SIMPLES, o pagamento simplificado dos im- que fizemos ontem com várias lideranças importantes
postos. Doze impostos eram pagos pelas pequenas do Govemo, teremos condições de avançar nessa
empresas em diferentes guias de recolhimento. Ago- questão da geração de empregos e dar melhores
ra está send~ usada somen~e. uma guia. E quere~os condições de renda à população por meio da exten-
que os demaiS setores participem: escolas, hosplta- são do SIMPLES para o segmento de serviços.
is, escritórios de contabilidade, agências de Correios
e de publicidade, a fim de que paguem menos tribu- . O S~. JU~UINHA (Bloco/PS~B - GO. Pronun-
tos, especialmente previdenciários, e gerem mais cla o segUinte dlsc~r~o.) ~ Sr., Presidente, S~S e ~rs.
empregos. Hoje mais de 2 milhões de pequenos e Deputados, relatÓriO inédito divulgado pela Organlza-
microempresários pagam seus tributos de forma Çao Mundial de Saúde - OMS, coloca o Brasil numa
simplificada. posição extremamente desfavorável no ranking dos

Como ainda não foi votada a reforma tributária, serviços de assistência à sa~de em todo o mundo.
Srs Parlamentares temos de fortalecer o SIMPLES Numa avaliação desses serviços em 191 parses, o
qU~, de certa form~, equivale a uma reforma tributá: Bra~i1 situa-se em 125

0
I.ugar, atrás de pa!ses muito

ria. Foi num trabalho em conjunto com a Frente Parla- p~bres como Senegal, Nlcarágu.a, .casaqUlstã~,. Bós-
mentar da Micro e Pequena Empresa, que tenho a ma, Iraq~e, Cabo Verde e da malona de seus VIZinhos
honra de coordenar nesta Casa, que conseguimos da Aménca do Sul.
esses importantes avanços. E agora, por intermédio Até a India, com uma população de 1 bilhao de
do Deputado ;Silvio Torres, Relator da matéria, está habitantes e onde cada usuário é obrigado a arcar
sendo discutida na Comissão de Economia - depois com 80% dos gastos com saúde, está melhor coloca-



Em primeiro lugar, podemos destacar que,
quando se faz um ranking desse tipo, os critérios
adotados podem ser absolutamente questionados
- e. no caso, acredito que alguns deles até devam
ser questionados. Mas não devemos fechar os
olhos para os problemas que um relatório como esse
aponta.

Se formos considerar pelo mesmo relatório a
justiça no pagamento do sistema de saúde, o Brasil
cai ainda mais no ranklng: está na posição de 1890

pars do mundo, quase o antepenúltimo em termos de
justiça naquilo que se paga pela saúde.

Naquilo que se gasta em saúde, não é trágica a
situação brasileira. O Brasil é o 540 pars em relação a
investimentos de saúde, o que mostra, Sr. Presiden
te, Srs. Deputados, que recursos do fundamentais
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aa que o Brasil, aparecendo no 1120 no ranking da néricos, que estão assegurando remédios mais ba-
OMS. ratos para as populações carentes, além de inúme-

Em relaçAo aos gastos anuais per capita ~m ros outros programas de assistência à infancia e ao

sallde, o Brasil melhora seu desempenho, passando idoso.

para a 548 posição no ranking. O Pars gasta cerca de Temos que reconhecer que muita coisa precisa
US$428 per capita por ano, bem acima do mrnimo ser feita para melhorar o atendimento à população.
admitido pela OMS, que é de US$60, mas quase a No entanto, a pr6pria avaliação negativa que o relat6-
metade dos US$823 que a Argentina gasta por ano rio faz sobre a qualidade do atendimento do SUS tam-
com seu sistema de saúde pública. bém é contestada por pesquisa do IBOPE e da Con-

Os gastos do Brasil representam cerca de 3,1% federação Nacional da Indllstria. Realizada em todo o
do Produto Interno Bruto (PIB), bem abaixo da maio- Pars e divulgada semana passada, a pesquisa mos-
ria dos parses pesquisados, embora leve em conta os trou que 86% das pessoas ouvidas disseram estar sa-
gastos de 1996. tisfeitas com o atendimento recebido por meio do

Interessante é que o Pars investe mais de R$20 SUS.
bilhões com o Sistema Único de Sallde - SUS, o mai- Muito obrigado.

or orçamento de todos os Ministérios, e mesmo assim O SR. ANTONIO PALOCCI (PT- SP. Sem revido
s6 beneficia cerca de 120 milhOes de brasileiros. Os do orador.) - Sr. Presidente, SfIs e Srs. Deputados, an-
outros 40 milhOes dependem de planos e seguros de tes de mais nada, manifesto minha solidariedade às
saúde, que movimentam mais ou menos R$17 mi- fam!lias das doze crianças que faleceram ontem, vrti-
Ihoes por ano. Entretanto, em conseqOência de ou- mas de lamentável acidente na cidade de Uruguaia-
tros problemas como concentração de renda e precá- na, uma situação absolutamente inaceitável que dei-
rias condiçOes de habitação e saneamento, esses xou perplexa não s6 esta Casa, mas todo o Pars.
gastos pouco contribuem para melhorar a qualidade G t . d . . t d D

. • . . os afia e me associar a um conJun o e e-
do atendimento à saude dos brasileiros. t d b d té . . I d '. .pu a os que a O~ aram ma ria velcu a a nosJornais

Aliás, o pr6prio Govemo reconhece o reflexo Folha de S.Paulo, Correio Braziliense e outros, so-
desses problemas na saúde dos brasileiros. A desi- bre os dados da O~anização Mundial de Sallde, que
gual distribuição de renda e a falta de saneamento colocou o Brasil no 1250 lugar em termos de saúde no
básico e de moradias dignas estão diretamente rela- mundo.
cionados com a elevada taxa de mortalidade infantil e
da ocorrência de doenças parasitárias que acabam
sobrecarregando o sistema de saúde.

O mais preocupante é que o relat6rio da OMS
constata que a omissão do setor pllblico na assis
tência e na fiscalização do sistema de saúde contri
bui para maior endividamento da população com
esses gastos. E o impacto da falha no sistema é
mais desigual em relação às parcelas mais pobres
da populaçAo.

Apesar dessa posiçAo desfavorável, temos
que reconhecer o empenho do Governo Fernando
Henrique Cardoso em aumentar os recursos para o
setor de sallde, que praticamente dobraram desde
1995, sem falar na ampliação dos recursos destina
dos ao Programa Nacional de Saneamento, na
aprovação da lei que instituiu os medicamentos ge-
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para a saúde, mas esse não é o único critério que faz dos nossos problemas educacionais e dos nossos
-uma saúde adequada. problemas com a violência.

Por exemplo, os Estados Unidos estão em pri- O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB -
meiro lugar em termos de investimento na saúde- in- RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
vestem 3.724 dólares por habitante/ano - e está em sras e Srs. Deputados, a instalação da Faculdade de
37° na classificação geral. Em outra oportunidade, Medicina, para composição de mais cursos da Fun-
pude conhecer pessoalmente o sistema de saúde dação Universidade de Rondônia, é, antes de tudo,
norte-americano e constatei o quanto esse sistema, ato de ousadia e de desafio.
embora tenha um grande investimento, é altamente Primeiro, porque o próprio MinistériG da Educa-
injusto com seus cidadãos e altamente seletivo em ção, o Conselho Nacional de Educação, o Conselho
relação a ricos e pobres. O sistema norte-americano Federal de Medicina, a Associação Médica Bràsilêira
separa drasticamente seus cidadãos em matéria de já se manifestaram publicamente contra a criação de
saúde. mais escolas médicas no Brasil, com a alegação de

Aqui chegamos à questão fundamental: o Brasil que já existem muitas e de que de agora em diante o
combina o atendimento da mais alta qualidade, da Pais tem que se preocupar com a qualidade das es-
mais alta tecnologia e do mais alto investimento com colas existentes.
um atendimento que não chega ao nlvel da alimenta- Segundo, porque são muitas as dificuldades
ção básica para a população. E todos sabem - e nós, para se implantar o curso de Medicina, diante de um
como médicos, vivemos essa realidade durante mui- cenário tão restritivo de recursos orçamentários e fi-
tos anos na nossa profissão - o quanto o acesso às nanceiros para as universidades.
condições mlnimas de vida é fundamental para a con- Com todas as oposiçOes manifestas, acredito
dição de saúde. piamente no sucesso da Faculdade de Medicina de

Essa é a questão que está no fundo do proble- Rondônia. Os dados demográficos apontam para a
ma apontado pelo relatório da Organização Mundial necessidade, assim como a extensão territorial do
de Saúde num pais como o Brasil. Não é outro o moti- Estado de Rondônia, a escassez de profissionais
vo. Não é apenas a questão de recursos, que faltam, médicos para atender a todas as demandas do Esta-
sim, ao Sistema Nacional de Saúde. Não é outro o do, além dos beneficios que trarão para o Acre, parte
motivo fundamental senão a péssima distribuição de do Amazonas e Mato Grosso. E, mais do que tudo
renda no nosso Pais, que alija um terço da nossa po- isso, vem resgatar as imensas desigualdades exis-
pulação do consumo mlnimo de alimentos, do acesso tentes em todas as áreas de nossa região em rela-
mlnimo a condiçOes de saneamento e de habitação. ção a outras.

Nessas condições, é imposslvel imaginar que o Pais As regiões Sul e Sudeste bem que podem se
possa, mesmo investindo o que investe hoje - 428 dar ao luxo de ser contra nossa Escola de Medicina,
dólares por habitante/ano -, dar alguma condição de porque em São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul
saúde à sua população. existem escolas médicas em todas as cidades médi-

Vamos amargar esses Indices de qualificação as, muitas delas distando uma da outra cerca de cin-
em salíde enquanto não tiVermos a ousadia, a deci- qUenta quilOmetros apenas. Lá sobram escolas, aqui
são de promovermos justiça social e distribuição de faltam. Agora em junho está sendo implantada mais
renda no Pais. Isso está no fundo do debate que está uma escola federal de Medicina em Dourados, Mato
colocado frente ao lançamento do Plano Nacional de Grosso do Sul, sendo que já existe outra em Campo
Segurança Pública, porque todas as medidas desse Grande. Em Boa Vista, Roraima, onde o Estado todo
plano dizem respeito, especificamente, ao combate à não atinge 300 mil habitantes, já há a Faculdade de
criminalidade. São essenciais todas as medidas, mas Medicina.
é necessário encarar, com coragem, a exclusão soci- Se formos esperar a boa vontade dos Estados
ai no Brasil, o desemprego e a falta de renda, porque brasileiros ricos e desenvolvidos de apoiar nossa ini-
isso está no fundo dos nossos problemas de saúde, ciativa, jamais teremos Faculdade de Medicina em



Cumprimento o ilustre Reitor Ene Glória e todo
seu Conselho Universitário pela coragem e deter
minação de criar a Escola de Medicina. E, neste
momento, para respaldar a determinação do Prof.
Ene Glória, conclamo o Governo de Rondônia a se
integrar à UNIR com recursos efetivos para a im
plantação dessa Faculdade, porque a partir dela
surgirão outras na área médica, biológica e farma
cêutica, a curto prazo. E, com certeza, sem os re
cursos do Estado e das Prefeituras ficará muito difl
cil para a Reitoria, sozinha, implantar os laboratóri
os. o Hospital Universitário. os departamentos. for
mar professores qualificados e dar uma resposta a
todas essas entidades de oposição. Rondônia vai
começar com o curso de Medicina não para expedir
diploma de médicos aos seus jovens, mas para for
má-los bem, prepará-los adequadamente, para su-

"prir o Estado de suas deficiências de pessoal espe
cializado, como também para reverter os Indices de
doenças existentes.

A UNIR sempre poderá contar com este Paria
mentar.

Era o que tinha a dizer.

OSR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Sem revisêo
do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados,
desejo registrar nos Anais da Câmara dos Deputados
o abrupto falecimento, ocorrido há alguns dias, da es
posa do Prefeito de Tarauacá, Or. Jasone, conhecida
por toda a cidade pelo apelido carinhoso de Quinha.
Quero da tribuna desta Casa manifestar minha soli
dariedade ao Prefeito, a seus filhos, aos pais e a to
dos seus familiares.

A companheira Quinha era uma mulher bata
lhadora. Estava à frente da Secretaria do
Bem-Estar Social, em contato direto com as pesso
as mais pobres e mais humildes da cidade. Seu
abrupto falecimento, por derrame cerebral, conster
nou toda a cidade.

Sr. Presidente. tive a oportunidade de ver o cari
nho, o amor e a solidariedade do povo de Tarauacá
para com o Dr. Jasone por ocasião do falecimento de
sua esposa. Estive presente ao velório e vi a cidade

33690 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

Rondônia. As conquistas têm que ser feitas por quem inteira consternada. Vi com que agradecimento o
se julga prejudicado. Estamos em guerra e precisa- povo de Tarauacá, particularmente as pessoas mais
mos vencer. pobres e humildes, acompanhava as homenagens à

Primeira-Dama da cidade.

Quero, de Brasma, da Cêmara dos Deputados,
desejara ela paz e luz na sua viagem para a eternida
de, desejando ao povo de Tarauacá, na figura do seu
Prefeito, Dr. Jasone Ferreira da Silva, coragem para
enfrentar esse momento tão duro e tão diflciJ.

\

Era o que queria dizer, Sr. Presidente.

OSR. MARCOS AFONSO (PT- AC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, es
tamos hoje debatendo um tema muito polêmico e nos
posicionando contra mais uma ação entreguista-des
se Governo, que agride a soberania do nosso PaIs.
Trata-se do acordo firmado entre a BIOAMAZONIA e
a empresa sulça Novartis.

Esse acordo chega numa hora muito importan
te, porque nós que defendemos o modelo de desen
volvimento sustentável para a Amazônia e para nos
so PaIs já estamos cansados de ouvir a velha cantile
na de que a Amazônia vai ser internacionalizada, de
que existe um complô, uma conspiração oculta, espe
cialmente das entidades não-governamentais, para
que a Amazônia seja internacionalizada. .

Não somos xenófobos, mas nao podemos acei
tar a prática de atos que possam prejudicar a integri
dade da Amazônia como patrimônio da humanidade
e a própria soberania brasileira.

Ocorre que o próprio Governo Federal, por
meio da BIOAMAZONIA, firmou um contrato total
mente irregular com a empresa sulça Novartis, dan
do-lhe direito ao patenteamento de mais de 10 mil
fungos e bactérias da Amazônia, por 4 milhões de
reais e 1% de royalties. Isso nao é mais nem biopi
rataria, é "bioentreguismo·. Esse acordo nao tem
sentido. E o Governo brasileiro nos impede de dis
cutir o projeto da Senadora Marina Silva que' trata
da questão da biodiversidade e dos recursos gené
ticos em nosso PaIs, apresentando um substitutivo
paralelo ao da Senadora que sequer é analisado
nesta Casa. A retórica do Governo coaduna-se com
a retórica atrasada de forças obséurantistas, que
pensam que qualquer aÇao do terceiro setor na
Amazônia significa perda de sobera,nia.
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Neste sentido, Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Depu- Sr. Presidente, vamos encaminhar à Mesa pro-
tados, ontem protocolei no Ministério Público pedido de posta ao Governo para que dê ênfase ao cooperati-
instauração do devido inquérito civil público para que vismo agrário, à exploração coletiva no campo. Repu-
possamos, posteriormente, propor ação civil pública tamos essencial que os trabalhadores sem terra, la-
contra a União Federal e a BIOAMAZONIA. Rumores vradores sem terra, homens pobres que vivem no
circulam na atmosfera deste Congresso de que já há campo possam reunir-se na forma das cooperativas
predisposição do Governo de desfazer esse acordo. ou associações agrárias preconizadas há tantos anos

Mesmo assim, Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Depu- por Robert Owen, na Inglaterra. Dessa forma, pode-
tados, não confiamos na polrtica e nas palavras do rão inserir-se no pro~sso de produção, .tendo em vis-
Governo. Por isso mantemos nosso pedido para a ta sobretudo a globalrzação da economia, que de um
instauração de uma ação civil pública contra o Gover- lado aumenta a exclusão social e, de outro, impõe
no Federal e a BIOAMAZONIA, porque não se trata que os peq~enos, os mais fracos se reúnam para ex-
apenas desse"acordo com a Novartis há possibilida- piorar coletivamente a terra de modo que sua produ-
de concreta de novos acordos serem' firmados. ção de escalas venha a ser inserida na economia na-

O momento que estamos vivendo na AmazOnia cion~1 como el~mento fundamental para melhoria da
é grave. Quando tratamos de uma ação legal, concre- qualidade de Vida dos trabalhadores.
ta, que envolve o Governo Federal e uma empresa Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Dep~tado~, o Estat~-
estrangeira de produção de remédios, é fundamental to da.Terra completará 36 a~os de eXistência no.pr6xl-
que todos os Deputados e Senadores possam posici- mo dia 30 de novembro. Cnado e~ 1~64 como Instr~-
onar-se, sob pena de omissão. . mento de ~udançado qu~dro fundiáriO do Pal~, contl-

Por isso, Sr. Presidente, mantemos o pedido de nua e~ .vlgor e, a despel~o dos rev7s~s sofridos na
instauração de inquérito e vamos propor a ação civil pú- ~onstltUl~o de 1988, é, .alnd.a, o mais I.mportante c6-
blica. Esta atitude que estou tomando na Cêmara dos digo agrá~lo em toda a hlst6na do BrasIl. .
Deputados a Senadora Marina Silva está tomando no I~felrzmente.' ~ Estatuto da ~erra não conseguIu
Senado Federal a fim de que possamos ter o posici(r cumprir o seu objetiVO. Para a tristeza de todos n6s
namento das duas Casas em relação à questão que defendemos a reforma agrária, a crise no campo

. . agravou-se nestes últimos trinta anos. O Brasil
ConVido todos os colega~ Par1amentares, não agrário de 1964 e o Brasil agrário de 2000 não diferem

apenas da bancada da Amaz~nla, porque es~ é uma muito. Pelo contrário. São dois brasis muito pareci-
questão de defesa da soberania nacional, a se juntarem dos. E, se alguma diferença existir, podemos afirmar,
a n6s nes~ lu~, que é ur:na lu~ ~mbém em defesa do com certeza, que o Brasil atual é pior. Em 1964, por
nosso patrimOnlo. É preciso 7xlglr do Gov~mo Federal exemplo, os latifúndios com mais de mil hectares cor-
q~e pare de promover ações Irres"pon~vels n~ Am~o- respondiam a 45% das áreas privadas, hoje ultrapas-
ma e faça com que su~ base aliada In~tale Imedlata- sam o percentual de 50%. As propriedades com me-
mente o processo de diSCUssão dos projetos que ver- nos de 100 hectares que, na década de 60, detinham
sam sobre o ~ssunto ~o Congresso Nacional. 20% das glebas, detêm, hoje, apenas 15%.

Esta, Sim, é atitude que pode ~sseg~ra.r uma O retrocesso da estrutura agrária, provocado
ação co~creta ~m defesa da soberania brasileira. pelo agravamento da concentração fundiária, provo-

MUito obngado. cou, sem dúvida, a migração da população rural para
O SR. CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB - o meio urbano. Em apenas uma década, perlodo

BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr&s e compreendido entre 1970 e 1980, 24 milhões de bra-
Srs. Deputados, a reforma agrária deveria ser um dos sileiros migraram do campo para a cidade. Esse fenO-
pilares do combate à pobreza e à miséria no PaIs. meno migrat6rio transformou, no decorrer das últimas
Juntamente com as pollticas de educação, crédito, décadas, a realidade demográfica do PaIs. Houve, no
habitação popular e saúde, deveria ser instrumento decorrer do tempo, uma inversão do quadro populaci-
fundamental de geração de emprego e renda para onal que passou de essencialmente rural para predo-
milhões de desempregados, sobretudo as pessoas minantemente urbano.
q~e, como tem o~rrido des~e a década de 70, têm As funestas conseqOências dessa alteração de-
migrado para as Cidades. HOJe cerca de 82% da po- mográfica estão espelhadas nos números da Organi-
pulação brasil~ira reside nas cidades. zação das Nações Unidas para a Agricultura e a Ali-

O Governo tem anunciado inúmeras medidas, mentação - FAO. Segundo essa organização, a
pacotes agrários, crédito para os produtores' rurais, fome e a miséria atingem cerca de 55 milhões de bra-
sobretudo-para os pequenos e miniprodutores, mas sileiros, colocando o Brasil como o s~xto maior pals_
em verdade, o agricultor continua deixando o campo em pobreza absoluta na área rural, segundo o FIDA,
rumo às cidadE;ls, pela ausência total de uma potrtica outro organismo das Nações Unidas.
agrlcola e agrária capaz de fixá-lo no campo como Sr. Presidente, passaram-se 36 anos, e a refor-
elemento de produção. ma agrária continua por ser feita. Os entraves que im-
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pediram a sua realizaçao no passado ainda estão Durante o discurso do Sr. Coriolano
presentes nos dias de hoje. As dificuldades permane- Sales, o Sr. Rainel Barbosa, § 2° do artigo
cem a desafiaros seus mais obstinados defensores. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da

No Brasil, quando o assunto é a reforma agrária, presidência, que é ocupada pelo Sr. Gonza-
muito se discute, mas pouco se faz. Ainda existem, não ga Patriota 4° Suplente de Secretário.
só no meio poUtico como no acadêmico, pessoas que '
acreditam ser a reforma agrária algo ultrapassado que O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) -
nenhuma contribuiçao trará para a SOlUça0 dos proble- Antes de chamar o próximo orador inscrito para o pe-
mas da agricultura nacional. São poucos, mas existem. rlodo de Breves Comunicações, peço aos Srs. Depu-

No entanto recentes levantamentos realizados tados que se encontram em seus gabinetes que com-
nos assentamentos de trabalhadores rurais sem terra pareçam ao plenário, porque terá inIcio a Ordem do
demonstram que a renda média auferida pelas famlli- Dia. O painel acusa o comparecimento de 255 Sr$.
as beneficiadas pela reforma agrária é de quase qua- Deputados.
tro salários mlnimos. Por outro lado, cada famllia as- O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden-
sentada empresta, em média, a força de trabalho de,_ te, peço a palavra pela_ordem.
pelo menos, três pessoas. Somente esses dados O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Tem-
mostram o alcance que tem uma boa e adequada po- V. Exa a palavra.
Utica de distribuiçao de terras. O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Pela

Além do mais, é oportuno lembrar que, enquan- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solici-
to um emprego urbano industrial implica inversão de to a V. Exa que sejam acionadas as campainhas. Mar-
20 mil dólares, segundo dados do BNDES, o custo camos esta sessão para hoje de manhã e já é meio-dia,
médio de cada emprego no meio rural é de 3 mil dóla- mas nem a Mesa está presente no plenário, o que é ína-
res. Portanto, até por economia, a reforma agrária é ceitável. E mais grave do que isso é não ter quorum
um bom negócio. para votarmos pelo menos o que foi acordado. Portan-

Sr. Presidente mantendo-se a atual estrutura to, solicito a V. Exa que sejam acionadas as campainhas
fundiária, diga-se co~centradora e - por que não? - e que iniciemos imediatamente a Ordem do Dia.
retrógrada, será muito diflcil chegarmos a uma naçAo Muito obrigado.
economicamente próspera, socialmente justa e politi- O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - No-
camente democrática. Cabe-nos desta tribuna inda- bre Uder Aloizio Mercadante, a Mesa está reunida
gar: Permaneceremos inertes, entregues à miséria, à neste instante. Vamos acionar as campainhas para
pobreza, à fome e à ignorência? Nãol Por meio dessa que iniciemos a Ordem do Dia.
inadiável reforma estrutural o Estado interioriza os in- Agradeço a V. ExB a intervenção.
vestimentos e o próprio dese~volviment~, amplia ~ O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Con-
merca~~ de trabalho e propo~clona ao agrl~ultor mal- cedo a palavra' ao nobre Deputado Serafim Venzon.
or p~rtlclpa9ão na ren~a nacIonal. Cons~ról-se a ple- O SR. SERAFIM VENZON (POT _ SC. Sem re-
na cldadanra e consohd~-se a democracia.. visão do orador.) _ Sr. Presidente, ontem a Rede Vida

Na verda~e, a reahza~.o da reforma agrá~a é, completou cinco anos de exibição. Certamente, todos
para toda a socledad~ braSIleIra, uma espe~a.nça, um nó~ nos questionamos como seria o mundo social €i
desafio par~ as au~ondad~s governamentais, e, para pol~tico se não houvesse a participação das institui-
a democraCia: um Imperatlvo~ ções religiosas, não importa qual seja a religião. Se-

Sr. PreSidente, no próximo mês d~ nove~bro, guramente, não há o que discutir entre a melhor e ai

quando o Estatuto da Terra completa mais um amver- pior, a verdade é que cada um de nós precisa ter uma.
sário, é importante que toda a sociedade brasileira se Quero enaltecer o trabalho que a Rede Vida vem fa-
conscientize da importência da reforma agrária. zendo nesses últimos cinco anos no Brasil. Sem dúvi-
Antes de encerrar este meu modesto pronuncial11~n- da nenhuma, ela representa a materialização de uma
to, quer~ fazer mi~has as palavra.s sempre sábi~l!i ~o necessidade. A Igreja percebeu que a.sua constante
caro SOCiólogo Betmho, que, ~eferl~do-se a tão ?S~flal presença entre as pessoas de princIpias evangélicos
questão, constatou, com mUita lUCidez: com certeza promoverá a boa convivência social. No

• . /: ,{•. " dia-a-dia, ela já vem tentando aproximar-se dessa re-
MUitas reformas agránas. se fizeram alidade. O ideal é que a Igreja estivesse.mais presen-

para dividir a terra, para/ t6rná-léf ~e mu~tos, ·te. O mundo inteiro tem um problema sério de convi-
e, quem sabe, até de. todas as Ipesso~s .. A vência. Os princIpias da concorrência do neoliberalis~

democracia esbarrou nas cer~~':e 'se-ieritt 'mo~de-aplicadosde.ferma-exacer-bada,segura,.
nos arames farpados." mente geram o isolamento dos indivfduos.

O mundo enriqueceu. Buscamos intImeras formas
Era o que tinha a dizer. de aplicaçãà tecnológica. No entanto,''ó ,homem está
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cada vez mais insatisfeito e descontente. As descobertas nistros cabe a sagrada missêo de manter a suprema-
e inventos nao trazem a felicidade da boa convivência cia da lei, contra o arbltrio e a apressa0.
entre as pessoas. Esse é, certamente, o grande erro. Há algum tempo, porém, vem-se acentuando,

Nao sei se foi a ausência, no dia-a-dia, das ins- em todo o Pais, uma deletéria campanha de descré-
tituiçOes religiosas, das decisOes pollticas ou indivi- dito do Poder Judiciário, sustentada por adeptos do
duais. Vemos os ricos insatisfeitos e os miseráveis autoritarismo, que, tendenciosamente, procuram
indignados e revoltados, porque conhecem a verda- atribuir todos os males da conjuntura nacional ao
deira causa da sua exclusao social. sistema democrático.

Conhecemos os inúmeros fatores que geram a Muita das noticias divulgadas sao compromete-
violência. Sem dúvida nenhuma, precisamos com- doras à imagem da nossa Justiça. Nao têm, porém, a
batê-los. Acredito que o projeto do Governo de con- menor consistência. Ainda recentemente, procurou-se
tençao da violência é indispensável. Porém, nao atingir os nossos Tribunais Superiores, com informes
basta. Precisamos enfatizar as decisOes pollticas, inconsistentes, logo desfeitos e bem-esclarecidos. É
para que haja uma melhor divisa0 social e de renda. intolerável que se tente enfraquecer a Corte Suprema,

Todos sabemos que precisamos fazer essa divi- porque desacredi.ta~dc-a ~e estará, ~mbém, golpe~n-
sao. A grande questao é como vamos fazer, como va- d~ o Esta~o de ~Irelto, cUJa reco~qUls~ custou sacnfl-
mos conseguir convencer a elite dominante de que pre- CIOS conslde~vels do povo braSileiro. ..
cisamos tirar, ou diminuir daqueles que muito têm, para Sr. PreSidente, sras e Srs.. Dep~tados, ~Olldán?
que os pequenos, os mais pobres, os miseráveis te- com os membr~s dos nossos Tnbunals ~upenores., li,
nham um pouco mais. Como vamos buscar o apoio pc- com gra~de satis~çao, o~o.rtuno e convincente artig~
lltico para que a elite dominante, a elite social, a elite pc- de autona do eminente MlnJstr~ Carlos Vel!oso, publl-
lltica, enfim, a elite que de certa maneira interfere nas ~do na Folha de ~.Pau~o, edlçao de ~omrngo, 19 de
decisões, aceite um pouco menos em beneficio dos mi- Junh~, sob o titulo C~n~lte à Reflexao . Nesse subs-
seráveis e até em beneficio da boa convivência? tancloso trabalho, o MInistro Velloso põe fim, de forma

Acho Sr Presidente que é exatamente esse o definitiv~, à celeum~ que s~ criou, na ~pinião p~blica,
, '. :. com a dlvulgaçao sistemática de notrclas de viagens

trabalho que a Igreja Católica, por meio da Rede Vida, de Ministros do STF e do STJ, ao exterior e a Pemam-
poderá fazer. buco, que teriam ocorrido de forma irregular. Com ele-

Muito obrigado. gancia, sobriedade e argumentaçao incontestável, o
O SR. EUNiclO OLIVEIRA (Bloco/PMDB - Presidente do Supremo Tribunal Federal demonstrou

CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- à sociedade a improcedência das versOes divulgadas.
te, sras e Srs. Deputados, a liberdade é o bem supre- Além de Presidente do Supremo Tribunal Fede-
mo que o Estado de Direito assegura a todo o cida- ral, o Ministro Carlos Velloso é também professor emé-
dao, somente posslvel nos palses realmente demo- rito da Pontiflcia Universidade Católica - PUC, e da
cráticos e livres. Mas, para que se possa exercê-Ia Universidade de Brasllia - UnB. Magistrado de forma-
plenamente, é preciso, antes de mais nada, que se çao liberal, com profundo lastro de conhecimentos jurl- .
tenha a consciência de sua necessidade e o senti- dicos, S. EX- tem toda razao ao conclamar a Naçao
mento moral de sua importancia. A Constituiçao é o para uma reftexao sobre a campanha de descrédito do
instrumento formal e básico de sua garantia. "Um Poder Judiciário. E conclui, ponderando: "É preciso
instrumento, sobretudo, pelo qual o Estado Social que a mldia deixe de procurar, nos atos e atitudes de
regula o direito ao trabalho, à previdência, à educa- magistrados, apenas o que entende ser negativo".
ção, e estabelece os moldes de sua intervenção no Erros podem ocorrer em todos os nlveis da ati-
domlnio econOmico, sem no entanto concorrer com vidade humana. A generalizaçao das ofensas é, po-
os individuas", como disse o Ministro Carlos Moreira rém, inaceitável.
~Ives, Presidente do Supremo T~ibunal. Federal, a~ Para que as geraçOes futuras possam certifi-
In~talar os trabalhos da Assembléia NaCional Constl- car-se da verdade dos fatos, incorporo ao meu pronun-
tUlnt~, que elaborou a Carta Magna de 1988, em ple- ciamento o teor do artigo do Ministro Velloso, para que
no vigor. Com ~ ~ua promulgação, ? ~ars retorno~ passe a constar dos Anais do Congresso Nacional e
ao Estado de Dlr~lto: com uma ConstltUJ~o pa~a a 11- possa ser, no futuro, objeto de avaliaçao. Trata-se de
berdade, p~ra. a JustIça e para a soberania nacional. um j:locumento de indiscutrvel valor e importância. De-
Uma ~on~tl~uIÇaO que ~ss~gura a todos, ~em qual- vemos todos conscientizar-nos, afinal, de que só tere-
q~~r dlscnmm~ção, o~ direitos fundamentais, es.sen- mos uma naçao verdadeiramente livre e democrática
ClalS à plen~ cldadanl~. ~os Estados demo~rátlcos, com o fortalecimento da Justiça. Ela é o único instru-
a prevalência desses dIreitos, quando questionados, menta legitimo de defesa dos direitos da cidadania
compete à Suprema Corte do Pais. É o Supremo Tri- .
bunal Federal guardiao de todos os direitos e Iiber- ARTIGO A QUE SE REFERE O
dades assegurados na Constituiçao. Aos seus Mi- ORADOR:
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Convite à reflexao

Junho de 2000

A CELEUM A. c:ria.da C:OJU a viagexnde
ministros do Suprem.o 'Inbuaal e

elo Superior "Ikibunal de Justiça. a con
vite daE.sc:ola Nac:ionalda Magis1::nttura,
aos Estados Unidos. para paràdpar de
seDJinlb:io ft11 ~ornoda legislaçAodas~
1eccxnu.nicaçoes, e a Rec:iic. a conviteda
nJeSJna~a e do Iastituto dos Adv0
gados de São Paulo. inc:l\Úelos Diinistros
do TST, para sir.:1pôsio de d:ift:ito do tra
balho.parecequevai seaca1Inando.

lt que as pessoas. cessado o vozerio.
passarazn a Inedimr sobre a questAo. e
vozes 8Utorizadas, C:OJ11O .. dos advoga
dos Saulo Ralnos - ..Focas e fofOcas"
(Polha. 1416)- e José A1beno Como
Madel-"QuereJn quebrar o Pcxler Ju
didabio", "Correio Braziliense". 1616--
se erguerazn na defesa dos jtúze5 e fo
l'aJ:D bastante esclarecedoras.

U.m bom jul@amento exige. por parte
do julpdor.boa co:upreensl.o das pze
núSsas do caso. S preciso úcar clar:o. en
1Ao. que os aúnistros nil.o viajaraln a
convite de erDpa:sas. A Escola Nac:ional
da~1nttUZ'ae o Ins1:ituto dos Advo
sados de SAo Paulo, ;unbos dirigidos
porhoJUens de berD. de reputaçilo iliba
da. prolDOVeIt1 selUindrios e siJnpósios
SODre teJnas juridicos re1evan1leS. Acon
uc:e que institutos c:ulturais. aqui e en1

~ o Inundo. não U=:rn dinheiro. Rece
bem.. então. c:ontribuiçOes de eznpceaas
e de pessoas físicas, quando pretenclen1
~eventosculturais.

Tudo isso se faz às c:aaras e existe. até.
lei federal que. para estiI:nularos empre
SliriOll a contribuir pera o progn:sso da
c:ulu.u:a, concecie beneficios fiscais aos
doedon5. .A lei 8.313. de 23/1211991. a
Lei Rouanet. que restabeIec:eu princ1
pios clald 7..505. de 21'7/19~a Lei $ar
Dey. iaatituiu o PrognuDa NadoDal de
Apoio ilCukur&. Proruu:.estabe1ec:endo.
no art. 3 11• V ... que 0lII projetos c:ulturais
ezncujo ÚlYOrserilo captados e çgnpJiza_

dos oe zec:uraos do Pronac: Id:eI1der6o,
pelo snenoa. a UD1 dos seguintes objeti
vos: ""V) apoio aouttas atividades e:ultu-

o SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr-s e Srs. Deputados, no inrcio deste mês, recebi em
meu escritório no interior de São Paulo, em Pirassu
nunga, uma comissAo ligada à agricultura, mais pre~i

sarnente, um grupo de abnegados produtores rurais
da minha região. que participam do movimento coo
perativista no segmento trabalho, para trocarmos
idéias a respeito das açOes e iniciativas a serem to
madas ou já implementadas.

O cooperativismo no segmento trabalh~ é mu~to

recente, mas traz no seu bojo um alcance social mUito
~rande.

rais e lIrtíSticu. mediante: a} 1'ft!lizeçiio
de missOes c:Wturais no pais e no exte
rior inclwliveDlediante o fornec:i%nento
de p.ssapns··. E o art. 26 da snesD1a lei
dispOe que o doador ou pattoe:inador
podeni deduzir do ÍlDpoBtO devido na
dec:lBraçAo do ltnposto de Renda os va
lores contribuídos eJD .fiwor de projetos
e:ulUlZ"Pis ap%OVI'dos deacordo CIOD1 a lei.

Fique daro: 05 ministros jaunais aen
deraDJ a convites fonnulados por en1
presas. Ate!I1d.erarD a CIOnvites. siIn. da
E.sc:ola Nacional da MagistranJra e do
1Dlnituto doa Advogados de São Paulo.
Neues .emúJI"ic». os nJizú.sU'os profe~

rft11 palestras. participun de lDesas de

debate" presjdeJn pamltis e, de zesn. '
neD'l IOIDa1D c:onhec:iznento dos nOIDe5
dos patroc:i.ne.dores (as entidades que fi
zeram doaç6ea). já que a sua re1açAo &!,
excbuivamente, COID as entidades cul
tureiapl'OlI1otoras do~to.

Esses enconttos aperfeiçoam. A pre
sença de núnisttos do Suprezno 'nibu
naL dos tribunais superiores. de tribu
nais de 20 pau e de juizes de 111 gnsu,
c:oDfeze. segundo .IDe inionnanJ diri
gentes de óEg60s c:ultu.rais, maior 8I1Wo
ridade ao evento. E chep a serridículo.
berD aür.ma o advopclo SlIIU10 RalDos.
afinDarqueumjuizdo SUpren:lO "IHbu
Dal. cosn uma rica biogratia. vai se dei
xar iIúluenc::iar com a "gentileza.. de
wna pasallBeD2 de avia0 ou outra qUlll
quer. E, c:omrenbaa1o.s. a gentil~ é do
s:D~ no McDàcr ao convite da
entidadec:uhuraL

Os homens de boa vontade c:Inmn re
fietir a n=speito. Os hOlDens do "rEUnO"
-o presidente da OAB COrdel%1 dos
.Advopdos do Bntail), Re[dnaldo de
Castro. depois de esc:larec:ido. deu en
treviata iavoniYel aos DJ.agi.strados
tân dito. nlediante fax. telegre.cnas e te
lefonerDas. c:oznpreender a questão. S
preciso que a aúdia deixe de procurar.
nos atos e atitudes de DUlgistrados. ape
nas o que entende serneptivo e noticie •
o que é positivo. Fica aí o nosso convite ",
àreflexAo.

Eles mostraram-se muito preocupados e des
contentes com a forma discriminatória, indigna e par
cial que vem sendo tratado o sistema cooperativista
brasileiro-como um todo, destacando principalmente
o segmento trabalho.

Não se conformam pela maneira descarada e
preconceituosa que fiscais do trabalho, dos promoto
res públicos ede entidades sindicais intimidam os tra
balhadores cooperativistas e também os tomadores
de serviços.

Recentemente, demonstrando um alto grau de
unil~o e mobilização, os cooperativistas procedentes
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de diversas regiões do Brasil, principalmente do inte- o descontentamento diante da forma discriminatória,
rior de sao Paulo, estiveram em Brasllia e democrati- parcial e indigna que o sistema cooperativista como um
camente fizeram um dia de protesto na Capital do todo e o ramo do trabalho, particularmente, vêm sendo
PaIs, iniciando com uma passeata na Esplanada dos tratado pelo Ministério Público, fiscais do trabalho e
Ministérios, manifestando o desagrado com a propos- agora, também, por parte da Comissão do Senado que
ta de eliminar da CLT o parágrafo único do art. 442, analisa a proposta de eliminação do art 442 da CLT.
que trata do vInculo empregatlcio do contrato indivi- Conclamo também os nobres colegas desta
dual do trabalho. O parágrafo único desse artigo diz Casa para que se solidarizem com o movimento coo-
que qualquer que seja o ramo de atividade da socie- perativista brasileiro, tao importante e necessário
dade cooperativa, nao existe vInculo empregatlcio para os trabalhadores de nosso Pais e, por via de
entre ela e seus associados, nem entre os associa- conseqOência, para a nossa combalida economia.
dos e os tomadores de serviços das cooperativas. Muito obrigado.

Essa proposta está sendo estudada e avaliada
no Senado Federal, por meio da Comissão de Assun
tos Sociais.

Sr. Presidente e carlssimos Sr-s e Srs. Deputa
dos, quero nesta oportunidade, solidarizar-me com to
dos os cooperativistas que manifestaram publicamente

RORAIMA
Airton CasC8vel

AlmIr Sé

Luis Barbosa

P.-n'"de Roraima : 3

AMAPA
Eduardo Seabra
JUl'lllndU Juarez

P.-n'" de Al1'UIlpfl ::2

PARA
Anlvaldo Vale

BabA

Elclone Barbalho

Jorge Costa

Josu6 Bengtson

NUson Pinto

Paulo Rocha'

Valdir Ganzer

P_... daP.,6:S
AMAZONAS

Euler Ribeiro

Paudemey AveUno

Vanessa Graz:zlotln

P_n"'d.A~=:3'

RONDONIA
Agnaldo Muniz

Con"'clo Moura
Eurlpedes,Miranda

Marinha ~~pp
P.-n...·.... RandonlA : 4

ACRE

IIdefonça COrdeiro

MArcia Blttar

Marcos AfQOso
..~ I ~ .

NUson MourAo

P_n-.{i"A~<D : 4

TOCANTI'N's

Kátla Abrel11
Paulo Mourao

Ralnel Barbose

P_n{u'c!i'o Tot:::õlntll1lil ::1"

Partido

PPS

PPB

PFL

PTB

PMOB

PSOB

PT

PMOB

PMOB

PTB

PSOB

PT

PT

PFL
PFL
PCdoB

PPS

PMOB

POT

PSOB

PFL
PPS

PT
PT

'PFL
PSOB

PMOB

Bloco

PSOB/PTB

PMOBIPSTIPTN

PSOBIPTB

PMOBlPST/PTN

PMOBlPST/PTN

PSOB/PTB

PSOB/PTB

PSB/PCOOB

PMOBIPSTIPTN

PSOBIPTB

PSOBIPTB

PMOBIPSTIPTN
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MARANHÃO

Albérico Filho PMDB PMDBIPST/PTN
Costa Ferreira PFL
Gasta0 Vieira PMDB PMDBIPSTIPTN
Joao Castelo PSDB PSDB/PTB
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB
NlceLobao PFL

Pedro Fernandes PFL

Pedro Novais PMDB PMDBIPST/PTN

Pl'8I8ntel de Maranhio : 8

cEARÁ

Adolfo Marinho PSCB PSDB/PTB

Antonio Cambraia PSCB PSDBIPTB
Eun(cio Oliveira PMDB PMDBIPSTIPTN

José Linhares PPB

José Pimentel PT

Mauro Benevides PMOB PMOBIPSTIPTN

Moroni Torgan PFL

Pinheiro landim PMDB PMOBIPST/PTN
Raimundo Gomes de Matos PSDB PSDB/PTB

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB

Ubiratan Aguiar PSDB PSDB/PTB

Vicente Arruda PSDB PSDB/PTB

Pl'8S8nte8 de Ceará : 12

PIAU(

B.Sá PSDB PSDB/PTB
Gessivaldo Isaias PMDB PMDBIPSTIPTN
Heráclito Fortes PFL
Mussa Demes PFL
Wellington Dias PT
Preaente8 de Plaui : 5

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB PMDBIPSTIPTN
Batinho Rosado PFL

PI'888nte& de Rio Grande do Norte : 2

PARAfBA

Adauto Pereira PFL

Carlos Dunga PMDB PMDBIPST/PTN
Domiciano Cabral PMDB' PMDBIPST/PTN
(naldo Leltao PSOB PSDB/PTB
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José Luiz Clerot PMDB PMDBIPSTIPTN

Ricardo Rique PSDB PSDBIPTB
Wilson Braga PFL

Pl8I8n'" de PlI'lIiba : 7

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB PMDB/PSTIPTN
Clementlno Coelho PPS

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB
Femando Ferro PT

Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB

Inocêncio Oliveira PFL

José Chaves PMDB PMDB/PSTIPTN

José Múclo Monteiro PFL

Marcos de Jesus PSDB PSDBlPTB
Pedro Corrêa PPB

SalaUel Carvalho PMDB PMDBIPSTIPTN

P.....n... de Pernambuco: 11

ALAGOAS

JoAoCa/das PL PUPSL
Regis Cavalcante PPS

P.....n... de Alagou : 2

SERGIPE

Jorge Alberto PMDB PMDB/PST/PTN
Marcelo Déda PT
Sérgio Reis PSDB PSDB/PTB
Presentes de Sçpe : 3

BAHIA

Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PMDB PMDBIPSTIPTN
Eujáclo SlmOes PL PUPSL
FrancistOnlo Pinto PMDB PMDBIPSTIPTN
Gerson Gabrlelll PFL
JoIo Almeida PSDB PSDB/PTB
Jorge Khoury PFL

José Carlos Aleluia PFL
Jutahy Junior PSDB PSDB/PTB
Leur Lomento PFL

Manoel Castro PFL
Pau/o Braga PFL

Paulo MagalhAes PFL

Saulo Pedrosa PSDB PSDBlPTB
Ursicino Queiroz PFL
P.....ntes de BP!'::a : 15



33698 Quinta-feira 22

MINAS GERAIS

AntOnio do Valle

Cleuber Camelro

Oanilo de Castro

Eduardo Barbosa

Ellseu Resende

Femando Olniz

Gilmar Machado

Glycon Terra Pinto

Hélio Costa

Ibrahim Abi-Ackel

Jaime Martins

José Milita0

Júlio Oelgado

Lael Varella

Linceln Portela

Marcos Lima

Maria do Carmo Lara

Mário Assad Júnior

OdelmoLeão

Olimpio Pires

Osmânlo Pereira

Philemon Rodrigues

Rafael Guerra

Romeu Queiroz

Ronaldo Vasconcellos

Sérgio Miranda

Silas Brasileiro

T1lden Santiago

Vlttorio Medioli

Zalre Rezende

Presentes de Minas Gerais : 30

ESplRITO SANTO

AJolzio Santos

Feu Rosa

José Carlos Elias

Magno Malta

Max Mauro

Ricardo Ferraço

Rita Camata

Presentes de Espfrito Santo : 7

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PMOB

PFL

PSOB

PSOB

PFl
PMOB

PT

PMOB

PMOB

PPB

PFL
PSOB

PMOB

PFL

PSL

PMOB

PT

PFL
PPB

POT

PMOB

PL
PSOB

PSOB

PFL

PCdo8
.';.ll J}

PMOB

PT

PSOB

PMOB

PSOB

PSOB

PTB
I

PT8

PTB
<

PSOB

PMOB, .

PMDB/PST/PTN

PSOB/PTB

PS08/PT8

PMOB/PSTIPTN

PM08/PSTIPTN

PM08IPSTIPTN

PS08/PT8

PM08/PSTlPTN

PL/PSL

PMOBIPST/PTN

PM08/PST/PTN

PL/PSL

PSOB/PT8

PSOB/PTB

PS8/PCOOB

PM08/PST/PTN

PSOB/PTB

PMOB/PST/PTN

PS08/PT8

PSDB/PTB

PSOB/PTB

PSOB/PTB

PSOB/PTB

PSOB/PTB

PMOB/PSTlPTN
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RIO DE JANEIRO

A1merlnda de Carvalho PFL
Ayrton Xeraz PPS
Celso Jacob POT
Oino Fernandes PSDB PSDBIPTB
Or. Heleno PSDB PSOBIPTB
EberSllva POT
Eurico Miranda PPB
lédloRosa PMDB PMDBIPSTIPTN
Jair Bolsonaro PPB

Joio Mendes PMOB PMDBIPSTIPTN
Joio Sampaio POT

Jorge Blttar PT
Laura Camelro PFL
MntonTemer PT
Pastor Valdecl Paiva PSL PLlPSL
Paulo de Almeida PPB
PauJoFeij6 PSDB PSOBIPTB
Ronaldo cezar Coelho PSOB PSDBIPTB
VIvaldo Barbosa POT

Wanderley Martins POT

P..-nfH de RIo de Janeiro : 20

SAOPAULO

Alberto Goldman PSOB PSOBlPTB
A1olzlo Mercadante PT
André Benaasl PSOB PSOBlPTB
Angela Guadagnln PT
Antonio Carlos Pannunzio PSOB PSOBIPTB
Antonio PaJoccl PT
Arlindo ChlnagJia PT
Amaldo Madeira PSOB PSOBIPTB
AryKara PPB

Bl8po Wanderval PL PUPSL
Celso Glgllo P18 PSDB/PTB
Celso Rusaomanno PPB

Chico Sardelli PFL
Clovis Volpl PSOB PSDBIPTB
Coraucl Sobrinho PFL

Cunha Bueno PPB
Or. Evllâslo PSB PSBlPCOOB
Or. Hélio POT

Du\l1a Plsaneschl PTB PSDB/PTB

Edlnho Ara"Jo PPS

Eduardo Jorge PT
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Femando Zuppo POT

Gilberto Kassab PFL

Iara BernardI PT
Jair Meneguelll PT

Jorge Tadeu Mudalsn PMOB PMOBIPST/PTN

José Dirceu PT

José Genolno PT

José lndio PMOB PMOB/PST/PTN

José Machado PT

José Roberto Batochio POT

Luiz Antonio Aeury PTB PSOB/PTB

Luiza Erundlna PSB PSBIPCOOB

Marcelo Barbler1 PMOB PMCBIPSTIPTN

Medeiros PFL

Michel Temer PMOB PMOB/PSTIPTN

Milton Montl PMOB PMOBIPSTlPTN

Moreira Ferreira PFL

Nelson Marquezelll PTB PSCBIPTB

Paulo Kobayashl PSOB PSOBIPTB
Professor Lulzlnho PT
Ricardo Berzolnl PT
Ricardo Izar PMOB PMCBIPST/PTN
Robson Tuma PFL
Rubens Fur1an PPS
Salvador 21mbaldi PSCB PSOB/PTB
Silvio Torres PSCS PSOB/PTB
Valdemar Costa Neto PL PUPSL
XIco Grazíano PSCS PSOB/PTB
Pl'8I8nb1s de 810 PlIulo : 48

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Oswaldo SoIer PSOS PSOBIPTB
Wison Santos PMOB PMDBIPSTIPTN
P....... de Mato Grosso : 3
DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCOOB
Maria Abadia PSOS PSOB/PTB
Paulo octávio PFL

Pedro Celso PT

P....n... de Distrito Federal : ..

GolAs
BamosaNeto PMOB PMOB/PSTIPTN
Geovan Freitas PMOB PMOB/PST/PTN
Juqulnha PSOB PSOBIPTB
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Lidia Quinan PSOB PSOBIPTB

Norberto Teixeira PMDB PMOBlPSTIPTN

Pedro Chaves PMOB PMOBIPSTIPTN

Pedro Wilson PT

Roberto Balestra PPB

Ronaldo Caiado PFL

VilmarRocha PFL

Presentes de Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL

Flávio Derzi PMOB PMDBlPST/PTN

Joao Grandilo PT

Marçal Filho PMDB PMOBlPSTIPTN

Waldemir Moka PMDB PMOBIPSTIPTN

Presentes de Mato Grosso do Sul : 4

PARANÁ

Affonso Camargo PFL

Airton Roveda PSOB PSOB/PTB

Alex Canziani PSDB PSOBlPTB

Chico da Princesa PSOB PSDBIPTB

Dilceu Sperafico PPB

FlávloAms PSDB PSDBlPTB

José Borba PMDB PMOBIPSTIPTN

José Cartas Martinez PTB PSOBIPTB

Márcio Matos PT

Mf'c:Gir Michelatto PMDB PMDBIPSTlPTN

Na: lon Meurer PPB

Odllio Balbinotti PSOB PSDBlPTB

Osmar Serraglto PMOB PMDBIPSTIPTN

Rafael Greca PFL

Ricardo Barros PPB

Rubens Bueno PPS

Santos Filho PFL

Werner Wanderer PFL

Presentes de Paraná : 18

SANTA CATARINA

Antõnio Cartos Konder ReiS PFL

Cartito Merss PT

Em VoItolin; PPB

Femando Coruja PDT

Joilo Pizzolatti PPB

LUCI Choinacki PT

Serafim Venzon POT

Vicente Caropreso PSOB PSOBIPTB

Presentes de Santa catarina : 8
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RIO GRANDE DO SUL

Adao Pretto

Augusto Nardes

Calo Ríela

Fernando Marronl

Fettar Júnior

Henrique Fontana

Luiz Mainardi

Mendes Ribeiro Filho

Nelson Marchezan

Paulo Paim

Synval Guazzelli

Telmo Kirst

Presentes de RIo Grande do Sul: 12
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PT
PPB
PTB

PT
PPB
PT

PT

PMDB
PSDB
PT

PMDB
'PPB

Bloco

PSDB/PTB

PMDB/PSTlPTN
PSOB/PTB

PMDB/PSTIPTN

Junho de 2000

a SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - A lis
ta de presença registra o comparecimento de 257
Srs. Deputados.

a SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) 
Vai-se passar à apreciação da matéria que está sobre
a mesa e da constante da Ordem do Dia.

item 1 da Pauta.

PROJETO DE LEI N° 2.785, DE 1997
(Do Ministério Público da Uniao)

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei nO 2.785, de 1997, que cria car
gos de Procurador da República, na car
reira do Ministério Público Federal. Pen
dente de pareceres das Comissões: de
Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - So
bre a mesa requerimento nos seguintes termos:

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos regimentais, "retirada
de pauta do Projeto de Lei n° 2.785/97, do Ministério
Público da Uniao.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. - Assi
nam: Ricardo Barros - Vice-L1der do Governo; Anival
do Vale - Vice-L1der do Bloco Parlamentar
PSDB/PTB; e Mendes Ribeiro Filho - Vice-L1der do

-.Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN.

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votaçao.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem re
visão do orador.) - Apenas para justificar esse reque
rimento de retirada de pauta, Sr. Presidente. Esse
projeto propõe a criaçao de 304 cargos no Ministério
Público. Evidentemente, nao há previsao da LDO
para a criaçao desses cargos. A Lei de Responsabili
dade Fiscal estabelece, no art. 15: . I

"Serêo consideradas nao autorizadas,
irregulares e lesivas ao patrimônio público a
geraçao de despesa ou assunção de obriga
ção que nao atenda ao disposto nos arts.16
e 17." ..

Diz o art. 16:

"A criaçao, expansão e aperfeiçoa
mento da ação governamental que acarrete
aumento de despesa será acompanhado
de:

I - estimativa-de-im~cto orçamentá
rio-financeiro no exercrcio em que deva en-

o 11 \ •

trar em vigor...

Entao, isso nos· impede de cHar esses cargos.
Solicito o apoiamento dos Srs. lideres para a retirada
dessa matéria da pauta desta sessao.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Jus
tificado o requerimento.
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O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Em prosseguir num clima de extrema harmonia, como
votação o Requerimento. Como votam os Srs. LIde- tem sido até agora.
res? O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - O

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB Bloco PMDB/PST/PTN vota pela retirada.
- MA.) - Sr. Presidente, o Bloco PSB/PCdoB encami- O SR. ROMEL ANIZIO (PPB - MG. Sem revi-
nha contra o requerimento. Entende que é injustificá- são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim".
vel, num momento e":l q~e estamos lutando na ques- O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - O
tão da segurança publica, não querer aumentar o PPB vota favoravelmente
quadro de Procuradores da República, há muitos C t PT? .
-anos- defasado, com o aumento que se fez, no Con- omo vo a o __ -
gresso Nacional, com sanção da Presidência da Re- . O SR. ALOIZIO MERCA~ANTE (PT - SP. Sem
pública, de varas federais. Só em lei recente foram reVisão do orador.) - Sr. PreSidente, não há quorum
criadas cem varas federais, sem que se criassem os para votar. S~ formos votar, sabemos o ~ue aconte-
correspondentes cargos de Procurador da República. cerá. No ménto, tem toda ~ razã~ a LIderança do
É injustificável que se queira, agora, adiar a votação PCdoB e do PSB. Esse projeto eXIste desde 1997.
desse projeto, que é de 1997 e não poderia, por qual- Não há desculpa na Casa e neste Governo para que
quer dom de adivinhação, cumprir uma lei de respon- não se aloquem rec~~sos .para.a ~ontratação de 304
sabilidade fiscal que só agora está em vigor. Esse Procuradores do MI~JstérJO Publico, que têm pap~1
projeto não poderia conter essa regra da Lei de Res- 1fundamental na fi~ca.hzação da corrupção, dos desvl-
ponsabilidade Fiscal, que só entrou em vigor em os dos r~c~rsos.p~bllcos e dos escândalos que asso-
2000. Poder-se-ia, sem dúvida aprovar esse projeto. Iam a opinião publica no Pais. Ou este Governo quer
Consta que as despesas de~orrentes correrão na fortalecer o Ministério Público e assegurar condições
conta das dotações orçamentárias consignadas no ?e fiscalização do Poder Público ou quer matar esse
Ministério Público Federal. Se não houver dotação or- Instrumento, porque são três anos de espera para
çamentária, nao haverá concurso, mas os cargos po- c~ntratar apenas 304 Procuradores do Ministério PÚ-
dem ser criados. Não há impedimento para a criação bhco.
dos cargos. Desejo fazer um acordo. Estamos com mérito

Por essa razão, Sr. Presidente, posiciona- favorável e queremos votar esse recurso. Se o Gover-
mo-nos contra a retirada de pauta solicitada pela Li- no quer manter essa polftica de destruição do Ministé-
derança do Governo. rio Público, que ponha a cara aqui, ponha o dedo no

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) _ O painel para que ap~reça o nome lá em cima, a ~~ de
Bloco PSB/PCdoB vota contra. que f~qu~ bem claro que não quer fortalecer o Mlnlsté

no Publico. Mas não venha com pretexto orçamentá-
Como vota o PDT? rio para podermos realocar despesas e garantir que
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi- isso seja implementado. Essa responsabilidade é do

dente, peço a palavra pela ordem. Congresso.
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Tem Proponho que coloquemos esse requerimento

V. Exa a palavra. em votação na semana que vem, com o compromisso
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB de todas as Lideranças de que haverá quorum. Pode-

_ RS. Sem revisão do orador.) - Apenas um esclare- remos, então, retirá-lo hoje por acordo. Caso não haja
cimento, Sr. Presidente. Estou encaminhando pelo esse acordo, votaremos contra e, evidentemente,
PMDB. Ontem chegamos ao entendimento de que passaremos à votação nominal.
nao terramos nova matéria na sessão de hoje, já que Sr. Presidente, peço, portanto, a ponderação
esgotamos a pauta que estava determinada pela Pre- das Lideranças para que façamos um acordo, pois
sidência, restando somente alguns projetos de decre- essa urgência é antiga, votemos o requerimento e o
to legislativo. Essa urgência, evidentemente, foi apro- mérito 'na semana que vem.
vada anteriormente. Portanto, estou propondo e en- O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - O
caminhando pelo PMDB no sentido de que retiremos nobre Llder Aloizio Mercadante vai conversar com os
da pauta o projeto com o compromisso das Lideran- demais LIderes.
ças de que retorne para apreciação da Casa. . O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB

Mas hoje peço que seja retirado o projeto da pa- - MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o no-
uta, até para que nossos entendimentos possam bre Líder do PT falou contra a retirada. Concordo com
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sua posição. O Bloco Parlamentar PSB/PCdoB con- O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - De
corda com a posição do Uder do PT. Se houver o acordo. Defiro o requerimento. O projeto de lei entrará
compromisso de colocar em pauta na próxima ses- na pauta em Ordem do Dia da próxima semana.
são, retificaremos nosso encaminhamento no sentido O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Con-
de votar contra a retirada. A urgência existe, e é indis- cedo a palavra ao nobre Deputado Aloizio Mercadan-
pensável que se vote o mais rápido posslvel essa te, para uma Comunicação de Liderança, pelo PT. S.
questao. Não tem sentido que fiquemos sem a cria- EXS dispõe de cinco minutos.
ção de cargos de Procurador da República, tendo in- O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP.
clusive aumentado enormemente o número de varas Como L1der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
federais no Brasil. te, SI""" e Srs. Deputados, esta sessão retrata o esva-

O SR. PEDRO EUG~NIO (PPS - PE. Sem revi- ziamento polltico-institucional do Poder Legislativo,
são do orador.) - Sr. Presidente, entendemos que o eu diria, de forma preocupante e inaceitável.
acordo deve ser perseguido. A matéria é importante, Não se trata propriamente de um feriado prolon-
não há quorum para deliberar sobre o assunto. Evi- gado a partir de amanha. Transferimos a sessão para
dentemente, se formos votar a matéria, a falta de quo- a manha de quarta-feira exatamente para que hou-
rum vai impedir que a deliberação seja tomada. Por- vesse quorum, com a participação dos Deputados, e
tanto, concordamos que a matéria seja postergada, para que pudéssemos votar matérias relevantes.
desde que sob a égide de um acordo, que esperamos Este esvaziamento, no entanto, é muito mais
seja cumprido. Neste exato momento os diversos L1- profundo. Gostaria de chamar a atenção dos Deputa-
deres estão conversando e negociando para garantir dos que aqui estão para o fato.
que matéria de tão grande importência para o fortale- Tivemos, neste primeiro semestre do ano 2000,
cimento do Ministério Público seja votada na próxima as seguintes votaçOes nesta Casa. Em relação a pro-
semana. jeto de decreto legislativo, não houve nenhum do Po-

Sr. Presidente, encaminhamos o apoio ao pedi- der Legislativo e vinte do Poder Executivo. Só vota-
do de adiamento do requerimento, sob essa condi- mos decretos legislativos de origem do Poder Execu-
ção. tivo. Quanto a projeto de lei, uma matéria da nossa

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Re- competência constitucional, só tivemos oito projetos
cebemos comunicação do Presidente Michel Temer de lei originários do Legislativo e nada menos do que
de que a matéria estará na Ordem do Dia na sessão dezessete projetos de lei de origem do Poder Executi-
da próxima semana. vo, mostrando que o Executivo cada vez mais avança

Passamos a palavra ao PFL. Como vota o PFL? sobre a pauta que é da nossa competência.
O SR. ROMEL ANIZIO - Peço a palavra pela or- Cit~ o exemplo agora desse projeto ?e combate

dem S~ Presidente. ao tabagismo, a propaganda contra o cIgarro. Isso
,O 'SR PRESIDENTE (Go P tri ta) _ O nasceu do Legis.lativo. O Deputado.Elias Murad, do

• nzaga a o PSDB, passou Oito anos, todos os dias, lutando con-
PPB tem a palavra pela ordem. . tra o tabagismo. No entanto, o projeto agora vem ori-

O SR. ROMEL AN~IO (PPB - MG. Sem revl- ginário do Executivo, esvaziando o trabalho parla-
são do orador.) - Sr. PreSidente, o PPB apenas quer mentar inclusive de Parlamentares da própria base
manifestar seu apoio à proposição do L1der Mendes do Go~erno.

Ribeiro Filho e do ~Ider Aloizio Mercadante na retira- No caso do projetos de lei complementar, houve
da de pauta do proJeto. dois de origem do Executivo e dois de origem do Po-

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - O der Legislativo. Quanto ao projeto de resolução, que
PPB vota pela retirada. é prerrogativa exclusiva do Legislativo, tivemos;oito

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem projetos do Legislativo. O que é mais grave, Sr. Presi-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu entendo, com dente, é que tivemos 394 medidas provisórias edita-
este pronunciamento, que há acordo, chancelado das ou reeditadas e somente seis foram analisadas
pelo Presidente da Casa, de que este proj~to virá à pelo Congre~so Nacional!
pauta na próxima semana. Este é o compromisso dos Quem faz as leis neste Pais é o Executivo, inva-
LIderes. dindo nossa prerrogativa e, às vezes, apropriando-se

Diante disso, peço que seja retirado de pauta, inclusive de iniciativas que são de Parlamentares
de oficio, pela própria Mesa e que passemos para o de'sta Casa. E o Poder Legislativo não assegura a sua
próximo ponto da pauta. pauta e nêo estabelece as suas prioridades.
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tes Aéreos, de 4 de julho de 1947, celebra
da entre a República Federativa do Brasil e
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dezembro de 1998; tendo pareceres das
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de e técnica legislativa (Relator: Sr. Deputa
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Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 33705

Como este é um ano eleitoral, Sr. Presidente, Em nome desse esforço, desse compromisso,
pergunto se este será o retrato do segundo semestre. quero, mais uma vez, homenagear V. Ex&, Deputado
Se já não bastasse esse resultado com o quorum, Synval Guazzelli, que neste quadro é exemplo do
para onde iremos como Poder se temos três meses compromisso parlamentar. Espero que todos os Par-
de eleições pela frente com a perspectiva de um terço lamentares desta Casa assumam, como V. Ex&, a sua
dos Deputados serem candidatos e esvaziarem defi- responsabilidade histórica. Parabéns a V. Ex' pela
nitivamente o Congresso Nacional? sua presença, perseverança e atitudes. É isso que a

Esta Casa e o Pais não podem permitir esse ce- sociedade espera. Divergindo, debatendo com as po-
nário. Nossa obrigaçao é estar aqui presentes votan- sições que representamos, mas deliberando sobre
do e deliberando sobre os grandes temas nacionais. iniciativas e projetos de lei.
Quem quer esvaziar o Poder Legislativo é o Palácio O PT vai para as ruas com uma campanha, di-
do Planalto, porque assim governará - como já vem vulgando os nossos projetos, mostrando que quere-
governando - usurpando aquilo que o povo nos ou- mos produzir e trabalhar. O PT tem propostas e quer
torgou, que é o nosso mandato. o Legislativo atuante e com iniciativa própria. Chega

Mais que isso, Sr. Presidente, o que nos preocu- de engolir medidas provisórias e de apropriaçao das
pa é a crise social, a violência urbana, o desemprego, iniciativas pelo Executivo, mesmo quando é trabalho
o desmantelamento das pollticas públicas, basta ver de Parlamentar, que, às vezes, a ele se dedica cinco,
hoje o retrato do Brasil traçado pela ONU. Somos o úl- seis, sete, oito anos nesta Casa. Refiro-me a Parla-
timo pais em saúde. Onde estará o Congresso Nacio- mentares da base do Governo. Para não dizerem que
nal senão se debruçando sobre a crise e apresentan- é uma polltica partidária, cito o slmbolo Elias Mur,ad.
do alternativas e propostas? Durante os quatro anos em que estive aqui todos os

É por isso, Sr. Presidente, que a bancada do dias S. E~ se di~gia ao mic~ofone para ~azer a j'm-
Partido dos Trabalhadores está lançando uma cam- panha antltabaglsta e mencionar a POUtlca em r la-
panha na Casa e chama os outros partidos a fazerem ção ao. cigarro, e o projeto veio como iniciativa do
o mesmo. Estamos lançando aqui 21 projetos que E;<ecutlvo.
nos parecem prioritários e que poderiam dar grande Não é assim que temos de estabelecer a rela-
relevância ao trabalho legislativo. O PT tem proposta, çao. Temos de reivindicar as nossas prerrogativas,
a bancada do PT tem iniciativa e queremos colocar na regulamentar as medidas provisórias e eleger urna
pauta os nossos projetos, que iremos divulgar ampla- pauta com grandeza, para que possamos imprimir
mente. Faremos uma campanha nacional e mostrare- outro rumo e outra perspectiva histórica para o Pars
mos que o Partido dos Trabalhadores quer trabalhar, neste ano 2000.
produzir, votar, deliberar, quer ter presença no enfren- Muito obrigado, Sr. Presidente.
tamento das responsabilidades que a Constituiçao e O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Item
o povo nos outorgaram. 2 da pauta.

Espero que a nossa campanha sensibilize as li- Projeto de Decreto Legislativo nO 244-A, de
deranças desta Casa para que estabeleçamos um 1999 (Da Comissão de Relações Exteriores e de De-
calendário realista para o segundo semestre que as- fesa Nacional)
segure votaçao, deliberação, enfim, o papel nacional
que esta instituiçao tem diante do PaIs e das dificul
dades que atravessamos.

Quero terminar dizendo, Sr. Presidente, que
não é conceblvel um resultado como esse. Não é
posslvel o Governo editar 394 medidas provisórias e
só termos nos posicionado em seis; aprovar dezesse
te projetos de iniciativa do Governo e s6 oito do Poder
Legislativo. Não é possrvel ~ue em leis complementa
res seja dois a dois o placár""e que não assumamos a
iniciativa e a nossa responsabilidade legislativa. Que
Poder é esse? Que subserviência é essa? Que falta
de perspectiva histórica é essa que está prevalecen
do nesta Casa e que pode agravar-se? Queremos va
lorizar o Legislativo.
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O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Em Diversas companhias aéreas do mundo têm o
discussão. (Pausa.) que poderlamos chamar de um potencial de competi-

Não havendo oradores inscritos declaro encer- tividade muito maior do que nossas companhias hoje,
rada a discussao. Passa-se à votaçã~ da matéria. até por conta da atual situação que, majoritariamente,

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) _ Vou o s~tor de aviação atravessa no B~sil. Se falarmos
b t t P' t d D t L . I t" o aquI das empresas de ponta no Brasl', todas elas es-

;~4m: e~:9~0 os o rOJe o e ecre o egls a IVO n tao extremamente endividadas e com problemas.
,e.. Estamos assistindo a discussão sobre a Vasp, uma

O Congresso NaclQnal decreta: companhia estatal que foi privatizada e hoje atraves-
Art. 1° Fica aprovado o texto de Emenda, por sa uma crise profunda. Fala-se até na sua aquisição

Troca de Notas, ao Anexo do Acordo sobre Transpor- por parte de algum setor, o que não tem sido confir-
te Aéreos, de 4 de julho de 1947, celebrada entre a mado pela empresa.
República Federativa do Brasil e a República do Chi- Os problemas permanentes das questOes de
le, em Brasllia, em 3 de dezembro de 1998. tráfego aéreo são uma das preocupaçOes que temos

Parágrafo único. Ficarão sujeitos à aprovação de levantaraqui porque incidem diretamente na quali-
do Congresso Nacional quaisquer atos dos quais dade do serviço prestado. Os Parlamentares que an-
possa resultar alteração ou revislrlo do referido Acor- dam muito de avião sabem a que estou me referindo,
do ou que acarretem encargos ou compromissos gra- porque isso é comum nas conexOes. Aliás, fui vitima
vosos ao patrimônio nacional, nos termos do Art. 49, desse problema na madrugada de domingo para se-
I, da Constituição Federal. gunda-feira. Passei a madrugada inteira de aeroporto

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor em ae~oporto, sal de Salva~or ~ volt~i para Salvador,
na data de sua publicação. não fUi a lugar nenhum. E a Justificativa era o conges-

O SR WALTER PINHEIRO _ S P 'd t tionam~nto de tráfego aér~o..Eu sairia de Salvador
• r. resl en e, para RIO Branco, conseguI sair de Salvador e voltar

peço a palavra pela ordem. . para Salvador sem sair de aeroporto. E a justificativa
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patnota) - Tem era que as conexOes nao batiam. Se há esse proble-

V. Ex' a palavra. ma, a Infraero tem de mudar os horários, o esquema
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA Sem revi- de vôo é todo planejado, pelo menos presume-se que

são do orador.) - Sr. Presidente, queremos fazer al- deve ser.
guns registros relativos a essa matéria que são de Há uma crise permanente, hoje, no que diz res-
suma importância, até porque compreendemos que a peito ao trabalho dos controladores de vôá. É preciso
matéria é importante. que esta Casa tome uma atitude. V. Exa, inclusive,

O Brasil vem fazendo diversos acordos bilatera- tem participado desta discussão, sabe disso. Recen-
is com diversos parses, neste caso particular com o temente, a TV mostrou o conjunto de esposas dos
Chile, os quais têm, de forma crescente, viabilizado a controladores de vôo falando do stress, da neurose
participação do nosso Pars e a sua relação com ou- que os seus maridos vivem nos aeroportos. E pondo
tros pontos de acesso, o que tem potencializado a em risco, Deputado Mendes Ribeiro Filho, a vida dos
aviação brasileira, não resta a menor dúvida, tem au- passageiros, porque os controladores de' vôo, hoje,
mentado o número de vOos para o exterior e permitido cada vez mais têm operado fora do que"seria o seu
o ingresso de outras companhias. Isso potencializa o traço normal. Estamos vivenc!ando uma cnse profun-
nosso tráfego aéreo, traz novas divisas, cria um ambi- da na aviação nacional.
ente econômico que poderramos dizer de grande po- Portanto, quero chamar a atençãó' para este
tencial. Mas queremos levantar algumas preocupa- caso, porque acordos como esses signifi~m a entra-
çOes quanto a essa questão. da de novas aeronaves, acréscimo de rotas e, conse-

A aviação brasileira passa por uma das piores qUentemente, Deputado Paudemey Ave!ino, aumen-
crises da sua história. Portanto, quero chamar a aten- to do congestionamento, dos problemas ae controle,
ção para esse fato, e nllo dizer que o PT tem posição de dimensionamento de tráfego aéreo e àa sua inten-
contrária ao acordo. O que ~u quero levantar é o risco ~idade. E nao temos nenhuma medida concreta para
neste momento, portanto, a observância por parte lidar com essa questão. .'
das autoridades brasileiras do que isso pode repre- Volto a insistir: nao acredito que o monopólio da
sentar, principalmente no que diz respeito ao aspecto aviação nacional esteja ameaçado com' 'é'sse acordo
da competitividade. firmado com'o Chile, nem estou fazendo a defesa
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dessa questão. No entanto, é bom ponderarmos so- mudar o conceito dos acordos bilaterais entre os pai·
bre esses aspectos, para que possamos fazer uma ses, mas haveria um tumulto muito grande, haja vista
discussão combinada. que os palses têm comissões de seus Ministérios das

Lamentavelmente, os acordos são firmados RelaçOes Exteriores para identificarem os problemas.
sem que tenhamos a possibilidade de fazer esse tipo Além do mais, cabe aos Congressos Nacionais a rati-
de debate. Tenho chamado a atenção dos meus com- ficação desses acordos.
panheiros de partido na Comissao de RelaçOes Exte- Lembro·me, Deputado walter Pinheiro, de que,
riores, porque recebemos um prato feito: nao se pode quando fui Presidente da Comissão de Relações
fazer emenda, nao se pode fazer nada. Assinamos Exteriores, naquela altura substituindo o ilustre Depu-
acordos sem esse tipo de ressalva ou sem preparar tado Ulysses Guimarães, essa preocupação já era
determinadas ações que possam proteger os interes- apresentada por ele e o foi também por mim, em 1991
ses da nossa Nação. e 1992. E nao encontramos uma salda. No mundo in-

Portanto, estou chamando a atençàõ-para esse teiro: os Congressos ratifiCam as decisões de seus
fato, que é extremamente preocupante. Estamos Ii- govemos.
dando com uma área fundamental, estratégica, vital. Entendendo que deverá haver uma freqOência
Como este Governo só pensa em economia, o Minis- maior de vOos quando há acordo dessa natureza. Já
tro Pedro Malan, quando fala, só se refere a déficit, a temos uma solução a ser encaminhada ao Congresso
dólar. Mas por esse setor entram dólares também. O Nacional, que é exatamente a Agência Nacional de
Ministro tem de se preocupar um pouco com o assun- Transporte Aéreo. Deveremos regulamentar o proble.
to, porque a entrada do dólares pode ficar ameaçada ma do controlador de vOo e regular a administração
pela falta de uma estrutura que nos dê a possibilidade da infra-estrutura aeroportuária do nosso PaIs. Enfim,
de retomar a questão das nossas companhias, res- várias questões relativas a essa matéria estão hoje
guardando o interesse do capital nacional e, acima de pendentes, muitas vezes colocando em risco a vida
tudo, a qualidade do serviço prestado. , do passageiro, de todos nós que com freqOência utili-

Votaremos a favor da matéria, mas chamo a zamos desse meio de transporte. Todavia, entende.
atenção para a necessidade do debate. A Casa dis- mos ser de fundamental importância a aprovação
cute a criação da Agência Nacional de Transporte Aé· desse acordo, porque é dever do Congresso Nacional
reo, e há a possibilidade de ser criada uma agência a ratificação desses acordos bilaterais.
separada. Portanto, este é o momento mais crItico da Somos, portanto, favoráveis à aprovação do
aviação brasileira. A crise está instalada na aviação. Projeto de Decreto Legislativo nO 244.
Ou este çongresso Nacional arregaça as mangas e O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
bate de frente, para tentar buscar uma solução, ou va- - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é inte-
mos ficar assinando acordos e mais acordos entre ae- ressante frisar que os acordos acontecem entre pal-
ronaves, ,e não construiremos uma estrutura comple- ses. O Congresso não é parte, apenas cumpre seu
tamente consolidada para enfrentar a atual crise e se dever de referendar o acordo feito. Agora, parece-me
relacionar com esse mercado da aviação civil. de extrema importância, sem dúvida - e deveremos

Muito obrigado. chegar lá o mais breve posslvel -, a criação de uma
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - O PT agência para controlar esse aspecto, fundamental

vota favo~avelmente. para a tranqOilidade de todos os brasileiros que se uti-
O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL - AM. Sem Iizam da aviação como meio essencial de transporte.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, entendo a preo- O PMDB vota "sim" ao acordo, Sr. Presidente, e
cupação d~ nobre Llder do PT, Deputado Walter Pi- aproveita a oportunidade para cumprimentar o Presi·
nheiro, pois essa é uma, preocupação de todos nós. dente da Câmara pelo esforço desenvolvido, permi-
Portanto, ,chamo a atenção para o Projeto de Decreto tindo a tramitação nesta Casa de projetos extrema·
Legislativ~:n° 244, que é o fulcro da discussão. mente importantes para a vida brasileira, compreen·

O projeto de decreto legislativo é mais um proje- dendo esta Casa a expectativa que tem a população
to sobre açQrdo bilateral entre dois palses que visaJe: qual1to às_gr.andes reformas que estãQsendQpaut~
gulamenÍ9~as freqOências de vOo entre eles. das por esta Câmara dos Deputados.

O Deputado walter Pinheiro, preocupado e ten- Contudo, nao se deve esquecer que estamos
do em mente o interesse maior do PaIs, que é o inte- nos aproximando de um perlodo eleitoral. E, por mais
resse de todos nós, traz outras questQes à tela para que tentemos fazer com que esta Casa venha a ter
serem dis~~tidas. Entendo que precisarlamos até um comportamento semelhante ao de anos normais,
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isso é querer cair no vazio e, sem dúvida, deixarque a e recebendo com dignidade muitos daqueles que re-
história dos Parlamentos não se manifeste desta ma- presentam para o PaIs e o mundo exemplo de digni-
neira. dade, que valorizam a cultura da paz.

O PMDB vai fazer o esforço costumeiro. A Pre- Estiveram presentes na Casa os Professores
sidência desta Casa, tenho certeza, assim como os Arun Gandhi, neto de Mahatma Gandhi que fundou e
outros partidos, também vai esforçar-se para que as dirige fundação de luta contra a violência, uma das
reformas prossigam. Temos grandes reformas a dis- maiores do mundo, e Pierre Weil, Reitor da Universi-
cutir, inclusive a reforma polltica, que é um compro- dade da Paz; representantes da Unesco; e a Senado-
misso, um desejo e uma ambição do partido, por- ra Emllia Fernandes, entre diversas outras autorida-
quanto possui nesta Casa um número de Oeputados des, mostrando que é posslvel, neste momento em
extremamente representativo. que se discute o Plano Nacional de Segurança Públi-

Sr. Presidente, o PMDB vota "sim" ao Projeto de ca e se comemora uma década de vfgênclã do Esta-
Decreto Legislativo n° 244-A. tuto da Criança e do Adoles~ente, quando a Casa tem

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB apresentado sugestões e prop~stas ~. parti~ipado d~
_ MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a fóruns sobre o assunto, lutar contra a vlolê,ncla a partir
exemplo de considerações feitas, o Bloco da educaçâo pela paz. • .
PSB/PCdoB também vai encaminhar o voto favorável Parlamentares muitas vezes ausentes neste
a esse acordo, mas entende a absoluta pertinência plenário estão presentes em momentos diflceis e sé-
da abordagem feita pelo UderWalter Pinheiro sobre a rios para contribuir para um paIs que se encontra com
questão da aviação civil. a violência praticamente em descontrole e que espe-

Entendo que devemos discutir de maneira mais ra que, a p.artir da educa~o pela p~, se enc~ntr~m
amiúde nesta Casa questões graves como esta. E novos camlnh?s na busca de uma VIda com solldane-
quero dizer, Sr. Presidente, que não alimento ilusões dade, harmonia e paz.
no sentido de que a solução venha dessa tal Agência Era o registro que gos~rlamos de. fazer, em
Nacional de Transporte Aéreo, que talvez se chame nome do POT e daqueles que 'estiveram conosco no
Anta e poderá exatamente fazer jus ao nome. Fórum A Paz no Planeta. . :'

Sr. Presidente, nenhuma agência tem funciona- O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Pa~riota) - De-
do até o momento. Há pouco, o Deputado Walter Pi- putado Dr. Hélio, o registro de V. Ex" será anotado.
nheiro relatou um problema serilssimo, que também A Mesa aproveita para dizer, que, da mesma
estamos sofrendo no meu Estado, com relação à Te- maneira que vários deputãdos, inclusive'do POT e do
lemar - aliás, Telemá -, que fechou todos os postos PT, participavam do Fórum Mundial A Paz no Planeta,
de atendimento em São LuIs, em Belém, em Teresi- a Mesa Diretora estava reunida tratando de vários
na. Os atendimentos nesses Estados são feitos pelo problemas dq PaIs e da Cas~. E~ L1der do'pT anunci-
telefone. A Anatel nada fez a respeito. Talvez a provi- ou a ausência de membros da Mesa. Gostarlamos de
dência venha deste Congresso, com a CPI que o De- dizer ao eminente Deputado Aloizio Mercadante, em
putado Walter Pinheiro está propondo. que pese ser'mos suplentes, que estamos aqui repre-

Após esse registro, manifestamos nosso voto sentando a Mesa Diretora.
favorável ao acordo. O SR: OANILO DE CASTRO - sr.5·Presídente

O SR. OR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala- peça a palavra pela ordê"t" '. :" '
vra pela ordem. ',' O SR~"~RESIOENTE {Gonzaga P~tnota) - Tem

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Tem a palavra V. 'exa. . ...' . .: .'
V. Exa a palavra. O SR. DANILO 'OE:,CASTRO (Blóco/PSDB -

O SR. OR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem MG. Sem revisão do ,orador.) - Sr. ·Ptesidente, o
revisAo do orador.) - Sr. Presidente, o por, ciente das PSOB e o PIe votam ~sjm:'j .:
restrições e limitações aqui apresentadas pelas Lide- . . O SR:·fJ,EORO EUGIÊNIC (PPS ..:.'PE. Sem revi-
ranças do Bloco PSB/PCdoB e do PT, também apoia- sao do oradot.) - Sr. Pr'esidénte, gostar.rã'mos de nos
rá este projeto. referir ao Projeto de Oi:féreto LegislatiW-. na 244, de

Sr. Presidente, representantes do.PDT e Oepu- ,1,999, esperando que a~CortlÍssão de Viação e Trans-
tados de outros partidos desta Casa e~tiveram pre- p.Qrtes, da qllal V. exa faz. parte, esteja~aebruçada so-
sentes no Fórum Mundial pela Paz do Planeta, da.lJ- Qq~ a questao realmente preocupante tf.:a;situação da
do, dessa forma, uma contribuiçêo séria,: participand9 'ayiação civº brasileira e das empresaSj1fue a fazem.



, Aprova o texto de Emenda, por Tro
ca de Notas. ao Anexo do Acordo sobre
Trar:-sporte8 Aéreos, de 4 de Julho de
1947, celebrada entre a Repl1bllca Fede
rativa do Brasil e a Repl1b,lIc. do Chile,
em Braslll., em 3 de dezembro de 1999.

O O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°'Fica aprovado o texto de Emenda, ,por

Troca de Notas, ao Anexo do Acordo sobre Transpor
tes Aéreos, ,de 4 de julho de 1947, ce.lebrada entre a
Repllblica ~ederativa do Brasil e a Repllblica do Chi
le, em BrasUia, em 3 de dezembro de 1998.

Parilgrafo llnico. Fica sujeitos à aprovaçao do
Congresso,Nacional quaisquer atos qUê possa resuf
tar em alteràÇAo ou revido do referido ACordo ou que
acarretem encargos ou compromissos 'gravosos 'ao
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Acompanhamos os relatórios e pareceres apro- patrimônio nacional, nos termos do inciso 1 do art. 49
vados nas comissOes, em particular na Comissão de da Constituição Federal.
ViaçAo ~Transportes, ~u~ teve V. E~ como Relator, e Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na Comissão de ConstltulçAo e Justiça e de RedaçAo, na data de sua publicação.
que teve co,!,o Relator o Deputado Mareei? Décla. To- Sala das SessOes, 21 de junho de 2000 - Depu-
das as .ComlssOes aprovaram essa m~téna, e o PPS tado Mendes Ribeiro Filho.
vota ·slm", pela aprovaçAo desse projeto de decreto O SR PRESIDENTE (G P'
legislativo. • onzaga atriota) - Os

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) _ O Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como
PPS vota ·sim". se encontram. (Pausa.)

O Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN vota APROVADA.
·sim". A matéria vai ao Senado Federal.

Como vota o Governo? O SR. PAUDERNEY AVElINO - Sr. Presiden-
O SR. DUllIO PISANESCHI (Bloco/PTB _ SP. te, peço a palavra pela ordem.

Sem revisão do orador.) - O voto é ·sim". Estamos O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Tem
cumprindo acordo entre os dois palses, que esté em V. Exa a palavra.
vigor. O SR. PAUDERNEY AVElINO (PFL - AM. Sem

Estamos favoráveis. revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos em pe-
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - O rfodo pré-eleitoral e, neste momento, alguns partidos

Governo vota ·sim". trazem a este Plenário reclamaçOes quanto ao funcio-
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) _ Em namento do Congresso Nacional.

votaçAo o Projeto de Decreto Legislativo nO 244, de O Partido da Frente Liberal entende que preci-
1999. samos fazer boas leis, e não precisamos fazer muitas

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) _ Os leis. Sobretudo, temos de atender aos anseios da po-
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como pulaça0 brasileira, é para o que existimos neste Par-
se encontram. (Pausa.) lamento.

Aprovado. Sr. Presidente, durante o primeiro semestre de.
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) _ Há 2000 produzimos leis que vieram atender aos mais al-

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte tos interesses do Pais. E poderia listar inúmeras de-
RedaçAo Final: las ou propostas de emenda à Constituição aprova

das neste plenário e remetidas ao Senado Federal
REDAÇAo FINAL DO como prova do trabalho sério que realizamos.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Sr. Presidente, eu poderia enumerar as leis, os
NO 244-B, DE 1999 projetos de decreto legislativo, as propostas de

emenda à Constituição votadas, aprovadas, tendo
como principio o interesse do Pais. E vamos continu
ar persistindo no mesmo interesse. NAo vamos fazer
da tribuna da Câmara dos Deputados uma tribuna
que diminua o trabalho dos Srs. Congressistas, por
que também é seu trabalho dar atençAo a suas ba
ses.

Estamos prestes a ter um recesso parlamentar,
que há muito nAo temos. Temos trabalhado muito e
vamos perseguir várias reformas que ainda preci
sam ser feitas, mas nAo podemos mais trabalhar no
recesso.

Vamos estabelecer uma pauta com o Presiden
te 'e os LIderes da Casa, sem dar maior ou menor im
portância a qualquer um, para os meses de agosto e
setembro, p~orque, como todos sabemos; este é úm
anó~ eleitoral, que vai demandar a cada um de nós,



O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Em
discussao. (Pausa.)

Não havendo oradores inscritos, declaro encer
rada a discussAo. Passa-se à votaçAo da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Vou
submeter a votos o Projeto de Decreto Legislativo n°
390, de 2000.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Cooperativista da Guiana sobre o
Exerclcio de Atividades Remuneradas por Parte de
Dependentes do Pessoal Diplomático. Consular,
Administrativo e Técnico, celebrado em Brasllia, em
20 de maio de 1999.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovaçAo do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, bem como qua
isquer ajustes complementares que, nos termos do

_ inciso I do art. 49 daa Constituiçao Federal, acarretem
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porque é a polftica o instrumento de cada um de nós e encargos ou compromissos gravosos ao patrimOnio
por onde nos fazemos representar aqui. nacional.

Vamos estabelecer uma pauta que seja exeqlH- Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
vel nos meses de agosto e setembro, para que possa- na data de sua publicaçao.
mos dar satisfações ao eleitor e sobretudo ao PaIs. O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) _

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Item Como votam os Srs. Uderes?

3 da pauta O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revi-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO sao do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota favoravel-

N° 390-A, DE 2000 mente, por entender que é acordo importante. Regis-
(Da Comissao de Relações Exteriores e de Defesa tro que os dependentes, em particular, as mulheres

Nacional) do Corpo Diplomático das duas nações, nao podiam

Dlscusslo, em turno único, do Pro- exercer nenhuma atividade profissional, ou melhor,
jeto de Decreto Legislativo nO 390, de exerciam, mas clandestinamente, digamos.
2000, que aprova o texto do Acordo entre Portanto, não havia a possibilidade de oficializar
o Governo da República Federativa do a sua força de trabalho. Até porque, historicamente,
Brasil e o Governo da República Coope- as mulheres eram tratadas com um grau; intenso de
ratlvista da Guiana sobre o Exercicio de discriminaçAo, talvez se justificasse a postura anterior
Atividades Remuneradas por Parte de de nao permitir que as esposas de diplomatas ou de
Dependente do Pessoal Diplomático,
Consular, Administrativo e Técnico, cele- funcionários do corpo diplomático exercessem outras
brado em Bra8f11a, em 20 de maio de atividades. Teriam de cuidar, como se dizia antiga-
1999; tendo pareceres: da Comissão de mente. das prendas do lar.
Trabalho, de Administraçlo e Serviço PÚ- Isso foi completamente superado. O projeto su-
bUco, pela aprovação (Relator: José Mú- pera..essa discriminaçao contra as mulheres e seus
elo Monteiro); e da Comissão de Consti- dependentes, permitindo que possam exercer as
tulçlo e Justiça e de Redação, pela cons- suas atividades em outros palses.
tltucionalldade, jurldlcldade e técnica le- Portanto, o Partido dos Trabalhadores vota ta-
glslatlva (Relator: Sr. Zenaldo Coutinho). voravelmente.

O SR. PEDRO EUG~NIO (PPS-PE. Sem revi
sao do orador.) - "Sim", Sr. Presidente. O PPS vota
"sim".

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo
co/PSB-MA. Sem revisao do orador.) - "Sim", Sr. Pre
sidente.

O SR. DR. HÉLIO (PDT-SP. Sem revisao do
orador.) - ·Sim", Sr. Presidente.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Blo
co/PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - ·Sim", Sr.
Presidente.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL-AM. Sem
revisão do orador.) - Nao poderia ser diferente, Sr.
Presidente. Vamos votar "sím".

O SR. DUILlO PISANESCHI (Bloco/PTB-SP.
Sem revisão do orador.) - O Governo vota "sim". Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Os
Srs. Deputados que forem pela aprov~çao permane-
çam como se acham. (Pausa.) .

APROVADO.
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O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Há O segundo requerimento é ao Ministro da Fa-
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte zenda, a respeito das condições de funcionamento da
Redação Final: Delegacia da Receita Federal de Natal, no Estado do

REDAÇAo FINAL DO Ri~ Grande.do Nort~. Na mesm~ co.luna do jornalista
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Eho.Gaspan de ~omlngo, há de~uncla de que as del~-

N0 390-B DE 2000 gaclas da Receita Fed~ral do RIo Gra~de do Norte tl-
, veram cortados os serviços de telefonia, água e ener-

Aprova o texto do Acordo entre o gia elétrica, nao tendo condiçOes de fazer sequer um
Governo da República Federativa do Bra- expediente por nao ter papel para o computador e
si! e o Governo da República Cooperati- nao há cartucho de tinta na impressora. Para imprimir
vista da Guiana sobre o Exercício de Ati- carta feita pelo Delegado da Receita Federal, ele teve
vidades Remuneradas por Parte de De- de buscar auxflio em uma lanchonete que funciona ao
pendentes do Pessoal Diplomático, Con- lado da delegacia.
sular, Administrativo e Técnico, celebra- Sr. Presidente, um 6rgao desses que tem a fun-
do em Brasília, em 20 de maio de 1999. Çao de arrecadar recursos para o G~verno Federal,

O Congresso Nacional decreta: nao tem condições de funcionar. Portanto, estou pe-
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo entre o dindo informações ao Ministro da Fazenda sobre qua-

Governo da República Federativa do Brasil e o Go- is delegacias estao nessas condiçOes e quais provi-
verno da República Cooperativista da Guiana sobre o dências S. ExB está adotando nesse sentido.
Exerclcio de Atividades Remuneradas por Parte de Sr. Presidente, complementando, quero comu-
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, nicar à Casa que acabamos de receber, na Liderança
Administrativo e Técnico, celebrado em Brasflia, em do PSB, um fax do eminente Governador João Alber-
20 de maio de 1999. to Rodrigues Capiberibe, do Amapá, que se refere a

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do denúncias apresentadas pelo Deputado Sérgio Bar-
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re- cellos, do PFL, à Assembléia Legislativa do Estado do
sultar em revisão do referido Acordo, bem como qua- Amapá, reforçadas pelo Senador Sebastião Rocha,
isquer ajustes complementares que, nos termos do do PDT, em pronunciamento no Senado Federal, de
inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem suposto desvio de recursos do Fundef.
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio O Governador João Alberto Capiberibe enca-
nacional. minhou otrcio ao Ministro da Educação, Dr. Paulo

Art. 2D Este Decreto Legislativo entra em vigor Renato Souza, pedindo que seja feita imediatamen-
na data de sua publicação. te uma auditoria especifica no Estado do Amapá, a

Sala.das Sessões, 21 de junho de 2000. - De- fim de verificar como estão sendo aplicados com
putado Mendes Ribeiro Filho. absoluta transparência os recursos públicos reiati-

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) _ vos ao Fundef naquele Estado. Sr. Presidente,
Aqueles que forem pela aprovação permaneçam aquele Estado não recebe recursos da União relati-
como se acham. (Pausa.)' vos ao Fundef e o valor aplicado pelo Estado do

APROVADA. Amapá em relação ao Fundef é superior ao valor
A mah~ria vai ao Senado Federal. mlnimo fixado pelo Governo Federal, de maneira
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi- que não ocorre no Amapá o que ocorre em outros

dente, peço a palavra pela ordem. Estados brasileiros, onde a União complementa o
O SR: PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Tem valor dos recursos do Fundef.

V. ExB a palavra. Era o que eu queria dizer, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ ANTONIO A~MEIDA (Bloc~/PSB O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Pat 'ota) - A

- MA. Pela. ordem.) -"Sr..Presldente, encammho à .. n
Mesa requ~rimentos de" Informações que estou for- Mesa recebe os pedidos de tnformaçao de V. ExB e os
mulando. O'·primeiro deles ao Ministro 'da Ciência'e encaminhará nos termos regimentais.
Tecnologia a respeito da possibilidade de fechamento VI - ENCERRAMENTO
- denuncia~~ na Folha ~e S.Paulo de domingo, na .
coluna do jprnalista Elio Gaspari _ do C~ntro Brasilei- O ~~. PRESIDENTE (Gonzaga Patnota) -
ro de Pesqciisas Flsicas, entidade qúé' já existe há Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
mais de cinqüenta anos '9 que em bre\le poderá ser O SR; PRESIDENTE (Gonzaga Patriota)
fechada pelo Governo Federal. ." COMPARECEM MAIS OS SRS.:
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Partido Bloco

AMAPÁ

Fátima PeIS85 PSOB PSOBIPTB
Sérgio Barcellos PFL

Preeentln d. Amapl : Z

AMAZONAS

Ma Uns PFL
P.nIH de Amazonas : 1

RONDONIA

Nilton Capixaba PTB PSOBIPTB
Pruen" de RondoRia : 1

ACRE

José A1eksandro PSL PLlPSL
Pruenl8s de Acre : 1

TOCANTINS

NilmarRulz PFL
Osvaldo Reis PMOB PMOBlPSTIPTN
Udson Bandeira PMOB PMOBIPSTIPTN
Praenl8s de Tocantins : 3

MARANHAO

Antonio Joaquim Araújo PPB
E1iseu Moura PPB
Paulo Marinho PFL
Roberto Rocha PSOB PSOBIPTB
P.......18s de Maranhio : 4

PlAuf
AtilaUra PSOB PSOBIPTB
Paes Landim PFl
Presentes de Plaul : 2

RIO GRANDE DO NORTE

Iberê Ferreira PPB

Presentes de Rio Grande do Norte : 1

PARAfBA

Oamllo Fellclano PMOB PMOB/PSTIPTN
Preeen..de Paralba : 1

PERNAMBUCO

Pedro Eugênio PPS
Sérgio Guerra PSOB PSOB/PTB
Preeentas de Pernambuco : 2

ALAGOAS

Glvaldo CarimbA0 PSB PSBlPCDOB
Presenl8s de Alagoas : 1

BAHIA

Jaime Femandes l'FC
Jairo Carneiro PFL
Jaques Wagner PT
José Ronaldo PFL
Waldir Pires PT
Walter Pinheiro PT
Pl'888ntn de Bllhla : 8



Junho de 2000

MINAS GERAIS

Bonlféclo de Andrada
Herculano Anghinetti
Joio Megalhaes
Mérclo Reinaldo Moreira
Narcio Rodrigues
Romel Anlzio
Vlrgllio GuimarAes

p.....,... de Mf... Gerais : 7

RIO DE JANEIRO

Roberto Jefferson

P......... de Rio de Janeiro : 1

SÃo PAULO

Aldo Rebelo
Antonio Kandir
Teima de Souza
VadAoGomes

Praentes de SIo Paulo . 4

MATO GROSSO

Pedro Henry
Ricarte de Freitas

P.....n.. de Mato Grosso : 2

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga
Geraldo Magela

GOIÁS

Jovair Arantes
Nair Xavier Lobo
Zé Gomes da Rocha

Praen.. de Gol. : 3

PARANÁ

Hermes Parcianello

Praenw.d. P..... :1

SANTA CATARINA

Joio Matos

Praentes de Santa Cat.ina : 1

RIO GRANDE DO SUL

Darclslo Perondi

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

PSOB
PPB
PMDe
PPB
PSOB
PPB
PT

PTB

PCdoS
PSOB
PT
PPB

PSOB
PSOB

PMOB
PT

PSOB
PMOB
PMOB

PMOB

PMDB

PMDB

Quinta-feira 22 33713

PSOBIPTB

PMOBlPST/PTN

PSOBlPTB

PSOBIPTB

PSS/PCOOB
PSOBIPTB

PSOBIPTB
PSOBIPTB

PMOSIPST/PTN

PSOBIPTB
PMOBIPST/PTN
PMOBlPSTfPTN

PMOBIPSTIPTN

PMOBIPSTIPTN

PMOBIPSTIPTN
P.....ntes de Rio Grande do Sul : 1

Deixam de comparecer 08 Senhores:
Partido Bloco

RORAIMA

A1ceste Almeida

Francisco Rodrigues

Luciano Castro

Robérlo Araújo

SalomAo Cruz

Total de Au••ntes: 5

PMDB

PFL

PFL

PL

PPB

PMOBfPSTIPTN

PUPSL
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AMAPÁ

Antonio Feljlo PST PMDB/PSTIPTN

Badu Picanço PSDB PSDBIPTB

Dr. Benedito Dias PPB

Evandro Milhomen PSB PSB/PCOOB
Total de Auseltes: 4
pARA
Deusdeth PantoJa PFL

Gerson Peres PPB

Glovannl QueIroz PDT

José Prlante PMDB PMDBIPST/PTN

Nlclas Ribeiro PSDB PSDBIPTB

Raimundo Santos PFL

Renlldo Leal PTB PSDB/PTB

Vic Pires Franco PFL

Zenaldo Coutinho PSDB PSDBIPTB
TolaI de Ausentes: 9
AMAZONAS

Arthur VirgRio PSDS PSDBIPTB

Francisco Garcia PFL

Luiz Fernando PPB

SlIas Câmara PTB PSOBIPTB

Total de Ausentes: 4

RONDONIA

expedito J(Jnior PFL
Oscar Andrade PFL

Sérgio Carvalho PSDB PSOBIPTB
Total ele AuMntee: 3
ACRE

JoIoTota PPB

Sérgio Barros PSOB PSDBlPTB
ZUa Bezerra PFL
Total de Ausentes: 3
TOCANTINS

AntOnio Jorge PTB PSOB/PTB

Joio Ribeiro PFL
Total ele Ausentes: 2
MARANHAO

casar Bandeira PFL

Francisco Coelho PFL

Mauro Fecury PFL

Nelva Moreira POT

Remi Trinte PST PMDBlPST/PTN

Sebastlao Madeira PSOB PSOB/PTB
Total di Ausentes: 6



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 33715

cEARÁ

Anlbal Gomes PMOB PMOB/PSTIPTN

Amon Bezerra PSOB PSOBIPTB

Chiquinho Feitosa PSOB PSDBIPTB

Inéclo Arruda PCdoB PSBlPCOOB

léo A1c:Antara PSDB PSOBIPTB

Manoel Salv1ano PSOB PSOB/PTB

Nelson Otoch PSDB PSDBlPTB

Roberto Pessoa PFL

Rommel FeljO PSDB PSOBIPTB

Total. AuNnt.: 9
PlAul
Ciro Nogueira PFL

Joio Henrique PMDB PMDBIPST/PTN

Themlstocles Sampaio PMOB PMOBIPST/PTN

Tatalde AUMIItea: 3
RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PST/PTN

LaiRt Roaado PMDB PMOBIPSTIPTN

lavoisier Mala PFL
MúcioSé PMOB PMOBIPSTIPTN
NeyLol*} PFL
Total. Auaent.: 5
PARAIBA

Armando Ablllo PMOB PMOBIPSTIPTN
AvenzoarArruda PT
Efraim Morais PFL

Marcondes Gadelha PFL
Total. Auaent.: 4
PERNAMBUCO

AntOnio Geraldo PFL
Cartos Batata PSOB PSOB/PTB

Dfalma Paes PSB PSBIPCOOB

JoIoColaço PMOB PMOBIPST/PTN
Joaquim Francisco PFL

Joel De HoIlanda PFL

José Mendonça Bezerra PFL

Luciano Bivar PSL PUPSL

Luiz PJauhyllno PSDB PSDB/PTB

Osvaldo Coelho PFL

RIcardo Fiuza PFL

severino Cavalcanti PPB

Total.Ane".: 12
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ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB PSOIWTB

Augusto Farias PPB

Helenildo Ribeiro PSOB PSOBIPTB

José Thomaz NonO PFL

Luiz Dantas PST PMOBIPSTIPTN

Olavo Calheiros PMOB PMOBIPSTIPTN

Total de AuMnt.. : S
SERGIPE

Adelson Ribeiro PSC

Augusto Franco PSOB PSOIWTB

Cleonêncio Fonseca PPB

José Teles PSOB PSOBIPTB

Pedro Valadares PSB PSBlPCOOB

Total de Ausentes: 5
BAHIA

Aroldo Cedraz PFL

Félix Mendonça PTB PSOBIPTB
Geddel VIeira Lima PMOB PMOBIPSTIPTN
Geraldo SimOBs PT

Haroldo Lima PedoB PSBlPCOOB
JalroAzl PFL
Joao Leio PSOB PSOBlPTB
JonIVal Lucas Junior PFL
José Lourenço PFL
José Rocha PFL
Luiz Moreira S.Part.
Milrio Negromonte PSOB PSOBIPTB
Nelson Pellegrlno PT

Nilo Coelho PSOB PSOBIPTB
Pedro lrujo PMOB PMOBIPSTIPTN
Reginaldo Germano PFL

RoIand Lavigne PFL
Yvonilton Gonçalves PPB

Total de Ausentes: 18

MINAS GERAIS

Aécio Neves PSOB PSOBIPTB

Aracely de Paula PFL

Cabo Júho PL PUPSL

Carlos Mosconi PSOB PSOBlPTB

CustOdlo Mattos PSOB PSOBIPTB

Edmar Moreira PPB

Joêo Fassarella PT

Maria Elvira PMOB PMOBIPSTIPTN

Mério de Oliveira PMOB PMOBIPSTIPTN

Nilmilrio Miranda PT

Paulo Delgado PT
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Roberto Brant PFL

Saraiva Felipe PMOB PMOBlPSTIPTN

Saulo Coelho PSOB PSOBlPTB

Walfrido Mares Guia PTB PSOBlPTB

Zezé Perrella PFL

Total di AuHrtes: 16
ESplRITO SANTO

Joio Coser PT

Marcus Vicente PSOB PSOBlPTB

Nilton Baiano PPB

Total de AuHntes: 3

RIO DE JANEIRO

A1c1one Athayde PPB

A1dlr Cabral PSOB PSDBlPTB

Alexandre Cardoso PSB PSBlPCDOB
Alexandre Santos PSOB PSDBlPTB

Arolde de Olivelre PFL

Bispo Rodrigues PL PL./PSL

Carlos Santana PT

Coronel Garcia PSDB PSDBlPTB

Eduardo Paes PTB PSDBlPTB

Fernando Gabeira PV

Fernando Gonçalves PTB PSDBlPTB

Jand/ra Fegt1al/ PedoS PSBlPCDOB

Jorge WHson PMDB PMDBlPSTIPTN

José Carlos Coutinho PFL

Luis Eduardo POT

luiz RIbeiro PSOB PSOBIPTB

lUIZSérgio PT

Marcia Fortes PSDB PSDBlPTB

Mattos Nascimento PST PMDBlPSTIPTN

MirIam Reld POT

Miro Teixeira POT

Paulo Baltazar PSB PSBlPCOOB

Rodril:lo Maia PTB PSDBlPTB
SAOPAULO

Alberto Mourao PMOB PMOBIPSTIPTN

De Velasco PSL PUPSL

Delfim Netto PPB

Emerson Kapaz PPS

Joio Herrmann Neto PPS

Joio Paulo PT

José de Abreu PTN PMDBlPSTIPTN

Julio Semeghlnl PSDB PSOB/PTB

Lamartine Posella PMDB PMOBIPSTIPTN

Maluly Netto PFl

Marcos Clntra PL PUPSL

Nelo Rodolfo PMOB PMOBIPSTIPTN

Neuton Lima PFL
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Paulo Uma PMDB PMDBIPST/PTN

SampaIo Dória PSDB PSDBIPTB

Wagner SaJustiano PPB

Zulalê Cobra PSDB PSDB/PTB
Tolal de Ausentes: 17
MATO GROSSO

Munlo Domingos PTB PSDB/PTB

Rogério Silva PFL

Teté Bezerra PMDB PMDBIPST/PTN
Tolal de Ausentes: 3
DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro PMDB PMDBIPST/PTN
Total de Ause~lIS: 1
GolAs

Euler Morais PMDB PMDBIPST/PTN

LlÍciaVênla PSDB PSDB/PlB

Luiz Blttencourt PMDB PMDBIPST/PTN

Pedro Canedo PSDB PSDB/PTB

Tolal de Auae~es: 4
MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT

Marlsa Serrano PSDB PSDB/PTB

Nelson Trad PTB PSDB/PTB

Pedro Pedrossian PFL

Total de AusentllS: 4
PARANÁ

Abelardo Luplon PFL

Or. Roslnha PT

Gustavo Fruet PMDB PMDB/PSTIPTN

IrlsSlmOes PTB PSDBIPlB

José Janene PPB

Luciano Pizzalto PFL

Luiz Carlos Hauly PSOB PSDBIPTB

Max Rosenmann PSOB PSOBIPTB

OUvelra Filho PSDB PSDB/PTB

Padre Roque PT

Renato Silva PSDB PSDBI?TB

Total de Ausentes: 11
SANTA CATARINA

EdlnhoBez PMDB PMOBIPSTIPTN

Edison Andrino PMOB PMDBlPSTIPTN
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Gervásio Silva PFL
Hugo Blehl PPB

José Carlos Vieira PFL
Pedro Blltencourt PFL

Renato VIanna PMDB PMDB/PST/PTN
Tolal de AuaentllS: 7
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Alrton Olpp

Alceu ColIBres

cezar Schlnner
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Eslher Grosal

Germano Rlgotto
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Lula C8Iloa Helnze

Marcos Rollm

Nelson Proença

Osvaldo Blolchl

Paulo J0I6 Gouv6a

Pompeo de Mattos

Roberto Argenla

Veldeef Oliveira

Waldir Schmldt

Weldomlro Flol8VBnl8

Veda Cruslus
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o SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Está
encerrada a sessao.

(Encerra-se asessao às 12 horas e 54 minutos.)

Ata da 1238 Sessão, em 21 de junho de 2000
Presidência dos Srs.: Jaques Wagner, 3° Secretário; Jorge Alberto, Agnaldo Muniz, Nilson

Mourão, Júlio Delgado e Josué Bengtson, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
1- ABERTURA DA SESSÃO

(As 14 horas)

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Há nú
mero regimental.

Está aberta a sessao.
Sob a proteçao de Deus e em nome do povo

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da

sessao anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. BISPO WANDERVAL, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessao ante
cedente, a qual, sem observaçOes, é aprovada.

,o SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

11I - EXPEDIENTE

NAo há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Pas

sa-se ao

Concedo a palavra ao Deputado Paulo Rocha.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisAo

do orador.) - Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Deputados,
ontem foram festejados nesta Casa os dez anos da
instituiçao do Estatuto da Criança e do Adolescente
em nosso PaIs.

Representando a Câmara Federal do Brasil, in
tegrei delegaçao que esteve em Genebra para a as
sembléia da OIT, na qual um dos principais assuntos
em pauta foi a erradicaçao do trabalho infantil no
mundo.

Foram tratados também outros temas de muita
importância, como a proteçAo à maternidade e a se
guridade na área agrlcola. Contudo, o tema principal,
sem dúvida nenhuma, foi a erradicaçao do trabalho
infantil no mundo.

O Brasil é um paIs muito rico, mas devido à má
administraçao de seus diversos governantes ao longo
dos anos nao temos economia suficiente para ampa
rar nossas crianças e proporcionara elas, na sua fase
de formaçao, condiçOes de freqUentar a escola e as
sim ajudar a construir o futuro do nosso PaIs.
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Ontem festejamos os dez anos de um dos mais públicas voltadas para o futuro do nosso Pais, como é
importantes instrumentos já produzidos por esta o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Casa para nosso Pais: o Estatuto da Criança e do O SR. MÁRCIO BITTAR (PPS - AC. Sem revi-
Adolescente. Contudo, boas leis apenas não são sufi- são do orador.) - Sr. Presidente, entre tantos equlvo-
c~entes para solucionar os graves problemas do B.ra- cos cometidos pelo Governo Federal com relação ao
sll. No ~so em pau~, deve-se ado~ar um~ polftlca desenvolvimento regional e à agricultura nacional,
econOmlca que pla.neJe o PaIs a partir dos.Cidadãos. que continua transferindo renda para outros setores
dando a eles condlçOes de pr~teger as crlança~,. ~e e sendo submetida a competição desigual perante
da~ a elas uma formação sadia, que lhes pOSSibilite palses que usufruem de subsldios e de apoio firme
sair das ruas. ., de seus governos, observa-se, na vigência da Me~i-

A economia da famllla e do Pais nã~ pode base- da Provis6ria nO 1.956. já em sua qüinquagésima fe-
ar-se em mão-de-obra de pessoas frágeis, d~ pesso- edição, um que atinge frontalmente os pequenos
as que trabalham desde cedo, que fazem Imensos proprietários. .
sacriflcios na roça, carregando fardos, produzindo . . .. .
carvão, colhendo, realizando trabalhos pesados, ?'Z ~ medida p~ovls6r1~, Sr. PreSidente, que o
como acontece no interior do nosso PaIs, principal- propnetárlo .ou pOSSUidor ~e ~~6vel rural com área de
mente na região amazOnica. Algumas crianças traba- floresta nativa natural, pnml~lva ou regenera~a, pu
Iham em serviços muito pesados em indústrias de outr~ f~rma de vegetação nativa em extensão m~eqor
madeira, com conseqüências graves para sua forma- aos ~Imlte~ que esta~elece deve adotar uma séne de
ção e para seu crescimento. São, ainda, submetidas prOVidêncIas ~o.sentldo de recomp~r a r~se~a legal
a riscos de acidentes de trabalho, pr6prios da indús- até aqueles limites. NlrIo são pr~vldênclas ~Imp~~s.
tria madeireira, principalmente nos Estados do Pará, Entr~ elas, destaco aquela que eXI~e do proprl~tárl9 o
do Amazonas, em RondOnia etc. Inúmeras denúncias plantio a cada três anos de, no mlmmo, um déCimo qa
já foram feitas pela grande imprensa e por deputados área total necessária a sua complementaçlrlo com e~-
daquela região. pécies nativ~s, de acordo com critérios estabelecidos

O PaIs tem de olhar mais pelas suas crianças. ~e!o 6rgão ambiental ~stadual ~ompete~te. E é nesta
Não basta apenas uma boa legislação, é preciso poll- ultima parte que desejO fixar mmha análise.
ticas públicas voltadas para protegê-Ias. Entendo, Sr. Presidente. Sr'" e Srs. Deputados.

Nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, que ao tratar igualmente estruturas técnicas, econO-
quando colocado na administração pública, tem exer- micas e sociais tão diversas quanto a pequena e a
citado poHticas públicas principalmente voltadas para grande propriedade do Brasil, a medida provisória cai
a educação e para a criança. em erro de avaliação que precisa ser corrigido. Não é

Ontem, na entrega do Prêmio Prefeito Criança, tão simples, como parece julgar o Governo Federal,
o PT foi um dos vinte agraciados, participando com para os pequenos proprietários, com sua falta de ca-
nove prefeituras. Das cinco destacadas, duas eram pital, com sua mão-de-obra inteiramente comprometi-
do Partido dos Trabalhadores, demonstrando que ha- da com a pr6pria sobrevivência, no mais das vezes
(vendo vontade polftica é posslvel a construção de po- sem sequer gerar excedentes comercializáveis, en-
Ifticas públicas voltadas para a cidadania. contrar meios para cumprir exigência de tal ordem.

Nesse sentido, minha querida Belém do Pará, A imposição aos pequenos proprietários das
por meio do Sr. Edmilson Brito Rodrigues, um dos ga- mesmas obrigações a que estão submetidos os gran-
nhadores do prêmio, está implementando polftica pú- des, em termos de recomposição da reserva legal, ig-
blica voltada especialmente para a proteção à criança nora suas possibilidades e a constituição de sua uni-
e ao adolescente. dade produtiva. Imagine-se que um proprietário de

Agradeço à Associação Brasileira de Fabrican- área de dez ou quinze hectares, plenamente explora-
tas de Brinquedos - ABRINQ -, que, por meio de um da, tenha de recompor parte dela com o mesmo tipo
grupo de empresários e junto com algumas entidades de vegetação primária. Se, por um lado, isso é algo
de organização civil, incentiva nossos governantes a de diflcil execução em vista da sua disponibilidade de
ampararem as crianças e os adolescentes. recursos, por outro, terá pouca ou nenhuma serventia

Novamente chamo a atenção do Governo brasi- do ponto de vista da recomposição global das f1ores-
leiro para o fato de que somente a legislação não bas- tas nativas, pois se formarão mosaicos de pequenas
ta para que esse problema seja resolvido, é preciso e irregulares dimensões, o que não poderia ser consi-
que haja vontade polftica, é preciso que haja polfticas derado recuperação da floresta original.
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Por entender necessário proteger os pequenos Hoje, decorridos dezessete meses daquela
proprietários e, tanto quanto posslvel, criar regras data, o Secretário José Rezende não mais trabalha
que os libertem em relação às obrigações que os pu- pela segurança da população capixaba, tendo pedido
nem diretamente e limitam sua viabilidade como uni- exoneração do cargo, acompanhado do Secretário
dade de produção, propus, por meio de emenda, que de Justiça, Luiz Sérgio Aurich, e o Esplrito Santo pas-
nas pequenas propriedades, conforme definidas na sa por uma de suas piores crises na área da seguran-
lei, poderão ser computadas para efeito de recompo- ça pública.
sição as áreas com cobertura florestal de qualquer Ambos os Secretários destacaram-se no com-
natureza, os maciços de porte arbóreo, sejam frutlfe- bate à violência, desafiaram a criminalidade que en-
ros, sejam ornamentais, sejam industriais. contra campo aberto em nossas terras e acabaram

Pretendemos com isso, Sr. Presidente, que a re- por ser transformados em alvo preferencial dos repre-
composição não signifique para o pequeno produtor sentantes do crime organi~a~o, espalhados pelas di-
apenas um Onus, mas também a possibilidade de ob- versas esferas do Poder. Não puderam, infelizmente,
tenção de renda. Não cabe, do ponto de vista da via- resistir às pressOes. Para o sucesso esperado, não
bilidade da pequena produção, agravá-Ia ainda mais foram suficientes os incontáveis méritos de um e de
com o custo de recompor a reserva legal de tal forma outro, não foi suficiente a vasta experiência de José
a destacar da atividade econOmica parte de sua pro- Rezende, que sempre se destacou na organização
priedade. ~ imprescindlvel que mesmo a titulo de re- da segurança de Minas Gerais, tendo sido Secretário
serva ela possa servir como ambiente também de ex- de Estado por duas vezes; igualmente, não foram su-
ploração econOmica. Essa função poderá ser exerci- ficientes a experiência policial, os conhecimentos jurl-
da se a reserva legal puder, como proponho, ser reali- dicos e os méritos do Cel. PM Luiz Sérgio Aurich, que
zada com o plantio de vegetação de rendimento eco- foi meu Secretário de Segurança Pública e Chefe da
nOmico, capaz mesmo de estimular a adoção de téc- Casa Militar quando fui Governador do Estado.
nicas e culturas consistentes com a cobertura f1ores- O ex-Secretário José Rezende é mineiro, fez
tal em nlveis mais que suficientes para atendimento sua carreira em Minas Gerais, conduziu a Pasta de
das exigências legais. forma isenta, conquistou aos poucos a confiança do

Sr. Presidente, no mais, quero ressaltar que a povo capixaba: tendo a ~eu lado, em trabalho i~tegra-
reedição dessa medida provisória, estritamente nos d?, o S~cretáno da Justiça, Cel. reformado LUIZ Sér-
parâmetros estabelecidos pelo Conama, retirou do glo Aurrch.
Parlamento seu poder de legislar e o transferiu a um Ambos tiveram atuaçOes irrepreenslveis, firmes
órgão que não sei até onde tem legitimidade para tal. e decididas, corajosas, elogiosas, reconhecidas por

Muito obrigado toda a sociedade civil capixaba, notadamente por
. meio de declaraçOes do Presidente da OAB, Seção

. O S~.~ MAURO (Bloco/P!B - ES. Pronun- do Esplrito Santo, Dr. Agezandro da Costa Pereira,
ela o segUInte diSCUrso.) -: Sr. PreSidente, S~ e Srs. que preside o Fórum Permanente contra aViolência e
Deputados, um ano e meio atrás, quando.d~ posse a Impunidade.
dos governadore~ dos ~stados braSileiros, o Ao deixar o cargo, José Rezende afirmou que o
e~-Deputado por Minas Gera~s, ~osé Rezen.de, assu- Esplrito Santo vive no submundo do crimel O Secra-
mlu a Pa.sta da Segurança Publica d~ Esplnto Sant?, tário foi constantemente hostilizado pela Assembléia
por c~nvlte do Governador, então eleito, José IgnáCIO Legislativa, principalmente depois que começou a in-
Ferreira. vestigar as atividades do Super Bingão Real, cuja di-

Em seu pronunciamento de posse, afirmou ele reção teria ligações com o Presidente da Assembléia
seus princlpios e intenções, os quais gostaria neste Legislativa, José Carlos Gratz, chefe de um grupo po-
momento de transcrever - pelo menos um pequeno IItico que, majoritário, já que apenas dois deputados
trecho. estaduais dele divergem, domina a Assembléia há

Dizia ele reafirmar sua "...confiança em um tra- dez anos.
balho bemfeito; com energia, rigor, respeito à discipli- A pressão orquestrada contra Rezende foi tanta
na e à hierarquia. Com elevado esplrito de brasilidade que o grupo chegou a aprovar uma lei obrigando o
e consciência férrea de que só se sente cidadao Secretário a comunicar, com antecedência de 48 ho-
aquele que tem a certeza de que pode sair de casa no ras, suas viagens para fora do Estado. A lei tinha alvo
inicio do dia e que voltará a salvo, para sua famllia, no certo: José Rezende periodicamente viajava para Mi-
fim daquela jornada". nas Gerais, o que era natural, dada sua origem, e n~o
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significava que descurasse dos assuntos do Esplrito obrigando o Estado a retirar a Polfcia Militar da vigi-
Santo nessas ocasiões. lência interna dos presidias. Vetada a lei pelo Gover-

O Cel. Aurich, ao se exonerar do cargo, fez um nador José Ignácio, que viu naquele diploma o absur-
alerta sobre as forças empenhadas em desestruturar do de se afrouxarem os controles sobre a populaçao
o Estado e o aparato de segurança pública e, dessa carcerária, o grupo que domina a Assembléia conse-
forma, garantir a impunidade na apuraçao dos cri- guiu derrubar o veto, continuando a hostilizar o Se-
mes. E reafirmou que o Esplrito Santo vive uma situa- cretário de Segurança Pública e o Secretário de Justi-
ção insustentável, praticamente refém do crime orga- ça. Ora, sem a PM a ocupar os presldios, os agentes
nizado. penitenciários não teriam a menor condição de de-

A salda dos dois Secretários provocou um vá- sempenhar suas funções. Nossas prisões capixabas
cuo. E nêo se pode eximir de um traço de responsabi- - perdoem-me a comparaçao irônica - parecem quei-
Iidade nessa salda o pr6prlo-GGvernador, já que mon.:- jos su~ços, mas houve, com a guarda da PM, uma re-
tou assessoria pr6pria para assuntos de segurança duçao no número de fugas.
pública, composta de um oficial de patente inferior à Situações absolutamente inaceitáveis ocorrem
do Comandante da Policia Militar e de um ex-Prefeito, no Esplrito Santo. O nobre Deputado Fernando Ferro,
tendo assim praticamente criado um poder paralelo que conduziu os trabalhos da Subcomissão da CPI
ao dos Secretários e que lhes desprestigiava a açao. do Narcotráfico no Esplrito Santo, deve recordar-se
A tarefa dos seus sucessores na Segurança e na Jus- do episódio envolvendo um traficante que fugiu, mis-
tiça é árdua. O Governador decretou emergência na teriosamente, do presldio da cidade de Colatina, às
área e é fundamental que ele não ceda às pressões. vésperas de seu depoimento à CP" quando revelaria

O Esprrito Santo ostenta um recorde infeliz: foi detalhes da participaçao de policiais no crime organi-
apontado pelo Ministério da Justiça como o Estado zado. No presldio, esse condenado nao ficava confi-
brasileiro mais afligido pela violência, com números nado à cela e tinha - pasmem os senhores! - sua pró-
que superam as estatrsticas - igualmente calamito- pria chave do cadeado!
sas - do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nos pr6ximos dias a Comissao Parlamentar de

Vitória é a cidade mais violenta do Pais e uma Inquérito que investiga o narcotráfico apresenta seu
das mais violentas do mundo. A Unesco aponta a Ca- relat6rio final. Consta que José Carlos Gratz, Presi-
pital como a segunda cidade mais violenta do plane- dente da Assembléia Legislativa e um dos represen-
ta, perdendo apenas para Cali, na Colômbia. De acor- tantes do mal que o crime organizado representa
do com aquele organismo, em 1999, Vit6ria apresen- para o Esplrito Santo, virá a ser indiciado no relatório
tou um Indice de 70 assassinatos por 100 mil habitan- final da CPI, o que deverá ser um baque na organiza-
teso Esse Indice, no entanto, não reflete a realidade, ção criminosa que age no Estado e um alivio para a
visto que, de acordo com a Prefeitura de Vitória, em população.
1999, ocorreram 227 assassinatos na cidade, o que O povo capixaba aguarda o resultado do traba-
representa 82,37 mortes por 100 mil habitantes. lho, mas sabemos que, infeliz e impunemente, muitas

Os dados do Datasus, do Ministério da Saúde, vezes acobertados sob um manto espúrio de imuni-
atestam a crescente violência na região Metropolita- dade, destinada a salvaguardar a liberdade de ex-
na da Grande Vitória, pois indicam que as mortes por pressão, mas nunca a possibilidade da prática de cor-
assassinato cresceram de 176, em 1985, para 1.018, rupção, contravenção e crime, os representantes do
em 1997, em uma escalada sem controle por parte de crime organizado embrenham-se, cada vez mais, no
Estado. Poder Público do Estado.

O que lá se verifica é praticamente'um estado Uma das táticas do crime organizado é o envol-
de guerra civil provocado pelo crime organizado. A vimento de alguns magistrados. Quando não o con-
cada 48 horas é assassinada uma pessoa em meu seguem, os integrantes dessas verdadeiras quadri-
Estado! E, no caso da Capital, os números apresenta- lhas usam o fogo como instrumento e provocam in-
dos são incontestáveis, pois são baseados em ates- cêndios em fóruns, como ocorreu na virada do ano na
tados de óbitos. A maiorparte das exec\J9oes--ocoue 1B Vara Criminal de Vit6ria. Mais um exemplo? No
em bairros carentes e as vftimas, em sua maioria, são mês passado, um incêndio criminoso destruiu o um-
jovens, negros e envolvidos com o tráfico de drogas. mo andar do Fórum de Cariacica, na região Metropoli-

O crime organizado imiscui-se na pr6pria admi- tana de Vit6ria, destruindo todos os processos da
nistração da segurança penitenciária. Como exem- Vara dos Feitos da Fazenda Pública, que "coinciden-
pio, veja-se que a Assembléia Legislativa aprovou lei temente" passa por uma correiçao extraordinária da
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Corregedoria-Geral da Justiça, a qual, a pedido do contra a Violência e a Impunidade no Esplrito Santo,
Ministério Público, investiga denúncia de venda de que combate o crime organizado, todos os demais ti-
sentenças. tulares do Ministério da Justiça nada ou muito pouco

É fato impressionante, mas nos fóruns do Espl- fizeram. E agora Q Governo Federal, em uma atitude
rito Santo não há segurança durante a noite! E o cri- açodada, divulga um plano que contém falha como
me organizado aproveita-se desse descaso para a essa, de desconsiderar a região Metropolitana de Vi-
destruição de provas. t6ria, não lhe destinando recursos do Fundo Nacional

Pois bem, Sr. Presidente, os substitutos de José de Segurança Pública, instituldo para a Intensificação
Rezende e de Luiz Sérgio Aurich foram escolhidos. do policiamento ostensivo.
Esperamos que tenham firmeza e determinação dian- Para que se venha a ter sucesso no combate à
te da ameaça do crime organizado, não sucumbindo criminalidade, ao tráfico de drogas, à corrupção de
às pressões que, inevitavelmente, sofrerão. É preciso agentes públicos e a toda sorte de mazelas que de-
que recebam do Governador José Ignácio a garantia vem ser combatidas pelos órgãos de segurança, não
de liberdade, autonomia e-reeursos humanos e mate- é premente apenas a liberação de recursos. Precisa-
riais para desenvolverem o necessário trabalho con- mos de vontade polltica e de um-a estreita conexão
tra a violência e a impunidade. Que o Governador os entre os 6rgãos de segurança dos Governos Federal
prestigie! Polftico experiente que é, sabe que a autori- e Estaduais, bem como das Guardas Municipais,
dade se exerce e que o vazio no poder é logo preen- onde existentes, para que obtenham resultados mais
chido pelos oportunistas sempre à espreita. concretos para o que mencionou o Secretário José

Diante da presente situação de sucumbência do Rezende em seu discurso de posse: "S6 se sente ci-
Poder Público, fazemos apelo ao Governo Federal dadão aquele que tem a certeza de que pode sair de
para que ajude o povo do Esplrito Santo a se livrar casa no inIcio do dia e que voltará a salvo, para su@
das ações do crime organizado. famllia, no fim daquela jornada".

Durante o Congresso Internacional de Jornais Muito obrigado.
no Rio de Janeiro, semana passada, o Presidente O SR. BABÁ (PT - PA. Sem revisão do orador.)
emando Henrique declarou necessária a plena es - - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, inicialmente
truturação do combate à violência. gostaria de saudar o Prefeito de Belém, Sr. Edmilson

Porém, o anúncio das medidas constantes do Brito Rodrigues, pelo fato de a cidade, pelo segundo
Plano Nacional de Segurança Pública, composto de ano consecutivo, ter sido escolhida entre tantas ou-
124 itens, quinze dos quais de emergência, deixou a tras para receber o prêmio Prefeito Cnança 2000.
n6s, do Esplrito Santo, inconformados, porque a re- Das vinte cidades selecionadas, sete eram diri-
gião Metropolitana de Vitória não foi considerada gidas por membros do Partido dos Trabalhadores.
área prioritária para o recebimento de recursos desti- Das cinco prefeituras escolhidas como prioridade
nados à melhoria do policiamento ostensivo. Somen- para receberem o troféu Prefeito Criança 2000, duas
te seis regiões serão contempladas com verbas do são do Partido dos Trabalhadores: Porto Alegre e Ca-
Fundo Nacional de Segurança Pública para essa ru- maragibe. Esse fato é de fundamental importância
brica. São elas: Grande São Paulo, Grande Rio de Ja- para n6s.
neiro, o Entorno do Distrito Federal, Belém, Recife e O Deputado Pedro Celso, do Distrito Federal,
Salvador. Será posslvel que Vit6ria seja considerada ex-Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Ro-
área segura, não obstante ostentar o triste trtulo de doviários, e eu apresentamos um projeto que atende
segunda cidade mais violenta do mundo? a antiga reivindicação dos trabalhadores rodoviári-

Ora, na verdade, esse açodamento do Governo os: a jornada de 6 horas. Baseamo-nos não apenas
Federal quanto à segurança pública reflete apenas na reivindicação da categoria, mas no fato de que os
uma situação. De repente, as autoridades deram-se companheiros rodoviários - tanto os interestaduais
conta de que em seis anos nada fizeram para solucio- como os municipais - enfrentam dur(ssima jornada
nar um problema extremamente critico, que aflige a de trabalho. Responsáveis diariamente pelo trans-
totalidade da população brasileira: a escalada da vio- porte de milhares de pessoas, eles são explorados
lência urbana. Ignoraram, por maior que fosse o cla- pelas empresas, que os obrigam à estafante jornada
mor da sociedade civil e, em particular, o do Esplrito de trabalho.
Santo, que algo precisava ser feito para dar maior se- Por força desse processo, já foram feitos estu-
gurança à população. Exceção feita ao apoio do dos do Ministério do Trabalho. A Prefeitura do Partido
ex-Ministro José Carlos Dias ao Fórum Permanente dos Trabalhadores em São Paulo, quando dirigida
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pela companheira Luiza Erundina, mandou fazer es- po a tribuna desta Casa para cumprimentar e parabe-
tudo para demonstrar a situação em que viviam os nizar os dirigentes municipais e as populações de to-
motoristas urbanos. Foi detectada enorme quantida- dos os municfpíos brasileiros classificados para o
de de doenças provenientes do exercfcio da profis- Prêmio Prefeito Criança 2000, os quais se destaca-
sêo, que não são caracterizadas como profissionais: ram pelo conjunto de realizações em favor da criança.
estresse excessivo, má circulação nas pernas, pro- E, com muito orgulho, com muita alegria, regis-
blema de menisco devido às constantes paradas e tro que dos vinte municfpios semifinalistas do prêmio,
doenças de coluna. dentre 206 classificados e avaliados por um comitê

O Presidente da República Fernando Henrique técnico integrado por especialistas em gestão munici-
Cardoso s6 pensa em certas atitudes para falar na pai e polfticas públicas para a criança e o adolescen-
Europa, mas quando chega ao Brasil a hist6ria é ou- te, dois encontram-se no meu Estado, Mato Grosso
tra. Em sua última visita, S. Ex&' falou na redução de do Sul, e nos quais recebi votos nas últimas eleições
jornada trabalho, projeto geral do companheiro Paulo para Deputado Federal. São eles Caarap6 e Ribas do
Paim, que tramita há muitos anos nesta Casa. Se re- Rio Pardo, que priorizaram a infância na gestão públi-
almente o Presidente da República estivesse interes- ca municipal e destacaram o nome do nosso Estado
sado em discutir essa proposta, já teria conclamado nessa honrosa premiação da Fundação Abrinq pelos
sua base parlamentar a votar favoravelmente ao pro- Direitos da Criança.
jato do nobre Deputado do PT Mais do que um incentivo, Sr. Presidente, a pre-

O projeto que apresentamos é especificamente miação de Caarap6 e de Ribas do Rio Pardo, no ano
direcionado à categoria dos rodoviários. Queremos em que se comemoram os dez anos do Estatuto da
que eles tenham uma jornada de trabalho de seis ho- Criança e do Adolescente, com o Prêmio Prefeito Cri-
raso Como tenho grande contato com esses compa- ança 2000 representa o reconhecimento ao esforço
nheiros, pude observar a cruel vida que têm. Eles contfnuo para oferecer uma vida mais digna às crian-
saem de casa às 4 horas manhã e a partir das 5 horas ças e aos adolescentes daqueles municfpios. Esforço
já estão dentro dos Onibus trabalhando. Chegam a do qual participo com meus trabalhos parlamentares,
trabalhar até onze horas sem parar. A estafa, em de- incluindo aqueles municfpios nos mais importantes
corrência da absurda jornada que lhes é imposta, tem projetos sociais do Governo Federal, voltados para a
ocasionado diariamente problemas serfssimos de criança, o adolescente e a juventude.
acidentes nas grandes cidades. No Municfpío de Ribas do Rio Pardo, com seus

O projeto está tramitando inicialmente na Co- quase 15 mil habitantes e sob a batuta do Prefeito Zé
missão de Viação e Transportes; depois irá à Comis- Cabelo, meu dileto amigo, e toda sua competente
sêo de Trabalho, de Administração e Serviço Público. equipe de auxiliares, com a destinação, no ano pas-
.seu Relator é o Deputado Eliseu Resende, a quem sado, de 33% do Orçamento Municipal à educação,
me dirijo - se por acaso estiver me escutando - para tem-se erradicado o trabalho infantil, oferecendo
lhe dizer que a alteração proposta por S. Ex&', uma jor- açOes de prevenção e retaguarda às crianças e jo-
nada de sete horas e vinte minutos, já existe. Essa é a vens vitimas de negligência, violência e exploração
jornada mfnima dos trabalhadores rodoviários, não do trabalho infantil; tem-se também erradicado o
lhes sendo permitido descansar durante esse perfo- analfabetismo e possibilitado acesso ao ensino fun-
do. O t~~po que gastam de uma viagem a outra não é damental a todas as crianças, jovens e ,dultos anal-
contabilizado. fabetos do Municfpio, podendo ser destacado, dentre

Estamos pedindo aos Srs. Parlamentares a tantos outros, os Projetos Bom de Bola, Bom na
aprovação do projeto. Afinal, ele é benéfico não ape- Escola, que atende a crianças de 8 a 14 anos; meni-
nas para os trabalhadores rodoviários, mas também nos e meninas, que atende a carentes dos 7 aos 18
para a população transportada diariamente e para os anos; jornada ampliada; fanfarra Municipal Gilberto
pedestres, vItimas, às vezes, de brutais acidentes Fogaça Marques; Programa de Leite Pasteurizado e
nas grandes cidades. o Projeto Criança e Adolescente Especial, que atende

,Muito obrigado. a 35 crianças deficientes mentais.
O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS. Outro Municlpio sul-mato-grossense semifina-

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-s lista, Caarap6, foi premiado entre os cinco finalistas
e Srs. Deputados, às vésperas das celebraçOes do fe- na cerimOnia realizada na tarde de ontem no Audit6-
riado de Corpus Chrlstl, que retrata a presença viva rio Nereu Ramos, destacando suas ações de acelera-
de Jesus, por meio do sacramento da Eucaristia, ocu- ção de aprendizagem, o inovador Projeto de Educa-
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çAo Indlgena; Programa de Erradicaçao do Trabalho pronunciamentos sobre a seca, hoje o Nordeste está
Infantil; Assistência Oftalmol6gica; Programa de diferente.
AtençAo Integral à Saúde da Criança e da Mulher e o Convido os parlamentares e os funcionários da
Combate às Carências Nutricionais, dentre tantos ou- Casa a irem à Paralba presenciar a maior festa de
tros que formam um leque bastante amplo de ativida- São João do mundo. Trata-se de evento realizado no
des e programas voltados para a população infan- Nordeste e que traz nova economia para a região.
to-juvenil. Era o que tinha a dizer.

Nos dois Municlpios, Sr. Presidente, Caarap6 e O SR. JOSÉ RONAt.DO (PFL - BA. Sem revi-
Ribas do Rio Pardo, não foram esquecidas as ações são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa-
de cidadania, as práticas esportivas, o envolvimento dos, no último dia 16, sexta-feira passada, o Municl-
comunitário, o combate à desnutrição e o zelo com a pio de Feira de Santana completou 127 anos de
saúde de suas crianças, além do apoio às gestantes e emancipação poHtica.
às mães em fase de amamentaçao, como deveria A AssociaçAo dos Amigos de Feira de Santana,
ocorrer como regra básica em todos os municlpios entidade recentemente criada por homens e mulhe-
brasileiros, mas que, infelizmente, são compromissos res com grande serviço prestado à hist6ria daquele
ainda não assumidos por muitos ocupantes de cargos Municlpio e presidida pelo ex-Prefeito e
públicos. ex-Conselheiro do Tribunal de Contas do Municlpio,

Dois Municlpios sul-mato-grossenses foram Joselito Amorim, realizou concurso sobre a hist6ria, o
também premiados no ano passado, Sr. Presidente, passado, o presente e o futuro de Feira de Santana
na primeira versão do prêmio: Aparecida do Taboado nos colégios daqueles municlpios. Em nossa univer-
e Bonito. Este ano mais dois. Mas é pouco ainda, vis- sidade, praticamente nenhum ato marcou a passa-
to que diversos outros estão conseguindo trabalhar gem dos 127 anos daquele Municlpio
com muita competência nos últimos quatro anos, Tive o prazer de ser convidado para o encerra-
mesmo com os recursos escassos, mas investindo ment~ de concurso patrocinado pelo Clube dos Dire-
com seriedade e honestidade no que é posslve', con- tores Lojistas - CDL -, com a participaçAo ativa de
jugando esforços com toda a sociedade. membros da sociedade feirense. Na oportunidade,

Parabéns, povo de Ribas do Rio Pardol Para- tive a satisfaçAo de presenciar a entrega de prêmios
béns, povo de Caarap6! aos alunos vencedores. Estão entre os alunos vence-

Parabéns Prefeito Zé Cabelo! Parabéns Prefe- dores alguns do Colégio Modelo Luis Eduardo Maga-
ito Guaraci Bo~chilia! 'Ihães, instituiçAo de ensino público recentemente cri-

Os dois Prefeitos receberam o maior prêmio que ada na Bahia, e que existe nos maiores centros da:
um homem público pode almejar: o reconhecimentol quele Estado, como tam~ém alunos das ~scolas RUI

Barbosa, Pequeno Prlnclpe, Santo AntOmo e da nos-
N6s, sul-mata-grossenses, nos orgulhamos por sa Universidade Estadual de Feira de Santana.

esse reconhecimento da F~ndação Abrinq! Registro o fato da tribuna pela importência des-
E~cerrando, Sr. Pre~ldente, rea~rmo, do alto se evento simples, porém de alto significado para

desta tribuna, que, na condição de legitimo represen- aquela cidade, haja vista que o Poder Público Munici-
~nte do po~o sul-.mato-grossense no.Congresso Na- pai não realizou ato algum para marcar a passagem
?Ional, contlnuar~1 a defender.e a apoiar todos os pr?- dos 127 anos do Municlpio de Feira de Santana. La-
Jetos co!'"prometJd?s com o~ mteresses e a melhOria mento profundamente o fato, já que entendo ser essa
da qualidade ,de Vida da crlanç~ e do adolescente, data de emancipaçAo polltica da cidade, sem dúvida,
b~scando sempre r~solver os maiores proble~as que uma das mais importantes para comemorar a Iiberda-
atingem nossas cna~~s e promoven.do dl~tuma- de e as conquistas daquele Municlpio.
~ente a defes~ dos dlr~lt?S e o exerelclo da cldada- Infelizmente, nos últimos tempos, Feira de San-
nJa, um dos maiores obJetiVOs que me levaram a co~- tana nada tem a comemorar, a nao ser denúncias e
correr ao cargo de Deputado Federal n,esses dOIS mais denúncias que vêm acontecendo naquele Muni-
mandatos. elpio, levantadas pela Cêmara Municipal de Vereado-

Sr. Presidente, peço a divulgação do meu pro- res e pelo Ministério Público. Essas denúncias têm
nunciamento nos meios de comunicaçao da Casa. sido amplamente divulgadas por toda a imprensa de

Muito obrigado. Feira de Santana.
O SR. CARLOS DUNGA (Bloco/PMDB - PB. ' Sr. Presidente, mais uma vez, registro esse

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, após tantos evento realizado pela Associação dos Amigos do Mu-



33726 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

nicrpio de Feira de Santana. Que a data sirva de in- deixar de fora a pré-escola, que também vende servi-
centivo para que nos próximos anos essas homena- ços e faz parte das pessoas jurrdicas do PaIs? E há
gens voltem a acontecer naquele Municlpio. algumas situaçOes inaceitáveis: qualquer lanchonete

Entendo que os concursos são extremamente do Grupo Bob's é vinculada ao Simples. Por que a
importantes, porque, por meio da cultura e da educa- creche não? Grande parte das casas de massagens
ção, sem dúvida alguma, os municlpios poderão cres- do Rio de Janeiro tem hoje indicado que optaram pelo
cer muito mais. Simples. E por que a escola nao pode optar pelo Sim-

Feira de Santana é uma cidade que surgiu do pfes?-Em qualquerboutique-de um shopping-está lá
comércio. Por isso tem hoje um comércio fortlssimo, e escrito que foi aceita sua opção pelo Simples. E por
sua indústria vem crescendo muito. que a escola fica de fora? Em qualquer boteco de es-

Dois fatos altamente significativos aconteceram quina, que vende cachaça e cigarros - hoje muito se
em prol daquele Municlpio, inclusive um deles ocor- discute o efeito deles sobre a vida -, há também a pla-
reu exatamente no dia 16 de junho: a ampliação da ca do Simples. E por que deixarde fora a creche? São
Pirelli do Brasil em Feira de Santana, que irá produzir essas situaçOes que não consigo aceitar nem tam-
pneus radiais para o complexo automotivo que está pouco concordar com a posição do Executivo.
sendo instalado no Municlpio de'Camaçari. O segun- Ontem à tarde, na Casa Civil, parlamentares da
do foi a instalação da Siemens em Feira de Santana, Comissão de Finanças e Tributação participaram de
que será responsável pela produção de todo o setor audiência com o Sr. Ministro Pedro Parente, com re-
elétrico para o pólo automotivo de Camaçari. Esse presentantes dos Ministérios da Previdência, da Fa-
evento é de extrema importãncia para os 127 anos do zenda e da Receita Federal. E a argumentação deles
Municlpio de Feira de Santana. era de que isso poderá trazer perdas de receitas.

Muito obrigado. Essa mesma argumentação foi ouvida quando
O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT- CE. Sem revisão esta Casa aprovou o Simples, pois a Receita Federal

do orador.) - Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Deputados, declarava peremptoriamente que sua aprovação cau-
hoje pela manha a Comissão de Finanças da Casa saria à receita da Uniao prejurzo em tomo de 1 bilhão
aprovou a inclusão das creches e pré-escolas no de reais em 1997. Terminado o ano, a própria Receita
SIMPLES - Sistema Integrado de Pagamento de Federal declarou que teve arrecadação a maior, nes-
Impostos e Contribuições das Microempresas e se segmento, de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Em
Empresas de Pequeno Porte. outras palavras, a Receita Federal errou em 2,4 bi-

O movimento está acontecendo em todo o terri- Ihões de reais.
tório nacional, quando mais de 25 mil pequenas esco- Já em outubro de 1999, após realização de se-
las, creches e pré-escolas estão lutando para pagar minário na Comissão de Finanças e Tributação para
impostos justos a fim de viabilizar esse importante avaliar o Simples, o Secretário da Receita Federal,
segmento da nossa economia. É estranho o fato de Dr. Everardo Maciel, declarava que se os bancos pri-
setores do Executivo Federal não permitirem a ade- vados e comerciais do PaIs tivessem optado pelo
são de escolas ao Simples. . Simples estariam pagando, naquele ano, muito mais

Para se ter uma idéia, após a implantação do impostos do que se continuassem no sistema con-
Simples, em janeiro de 1997, o Pais teve um cresci- vencional.
mento significativo na formalização do emprego nes- As creches e pré-escolas correspondem a cerca
se setor, em especial na legalização e na retirada de de 25 mil pequenas e microempresas. Seria simples-
pequenas e microempresas da clandestinidade ou da mente vir para a formalidade e pagar impostos. E há
informalidade. um dado a mais: cada estabelecimento desses empre-

Quando esta Casa aprovou o Simples, em de- ga, em média, nove pessoas. Ainda mais importante-é-
zembro de 1996, havia aproximadamente 740 mil pe- que a maioria das pessoas é de mulheres em seu pri-
quenas e microempresas na informalidade. Em se- meiro emprego. Portanto, além de ser socialmente jus-
tembro de 1999, esse número já chegava a 1 milhão, to, esse segmento emprega exatamente ~s pessoas
342 mil pequenas e microempresas. que enfrentam mais dificuldades no mercado de traba-

Hoje há um potencial de cerca de 4 milhões de lho: as mulheres em seu primeiro emprego.
empresas. Desses milhões, algo em tomo de 25 mil Por isso, o Partido dos Trabalhadores faz um
são creches e pré-escolas. E o mais estranho é que apelo aos 513 deputados federais para qúe não acei-
nossa Constituição não permite tratamento tributário tem as imposiçOes dos burocratas do Planalto e vo- -
diferenciado no mesmo ramo de atividade. Por que tem pela inclusão no Simples desse importante seg-
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mento d~ economia, que forma nossos filhos, que for- O evento representou uma oportunidade Impar,
ma os cidadãos. portanto, de divulgar e tornar conhecida por todos a

Amanhã, nossos novos representantes serão excelência das pesquisas agropecuárias desenvolvi-
escolhidos entre aqueles que passam hoje pela cre- das, que tantos benefIcios têm trazido aos setores
che e pela pré-escola. produtivos do nosso Pafs. As tecnologias geradas

Muito qbrigado, Sr. Presidente. contribuíram decisivamente, nos últimos anos, para a
O SR. SÉ8~IO BARROS (Bloco/PSDB - AC. redução dos custos e melhoria -da qualidade de ali-

Pronuncia o seguinte discurso-.) --Sr. Presidente, Sr"s mentos e matérias-primas, beneficiando os consumi-
e Srs. Deputados, tive a honra de visitar, há alguns dores, principalmente aqüélês com menoirenda-
dias, a 11 Exposição Brasileira de Tecnologia Agrope- Foram ministradas, ainda, no ambito da exposi-
cuária, sob o sugestivo nome de Ciência para a Vida, ção, palestras técnicas abrangendo temas de interes-
promovida pelo Ministério da Agricultura e pela se de produtores rurais e agroindústrias, como agri-
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - cultura orgênica, controle biológico de pragas, ciona-
EMBRAPA - de 10 a 17 de junho, aqui em Brasflia. gem e animais transgênicos, tratamento de dejetos,

No momento em que o País festeja os 500 anos assim como temas de interesse da população em ge-
de seu Descobrimento, a Embrapa faz-se presente ral, como produção caseira de hortaliças e plantas
com uma exposição que resgata, do perlodo colonial com hidroponia em apartamentos, reciclagem de lixo
até os dias atuais, os fatos históricos da produção de etc. Como produtor rural e incentivado pelos meus fi-
alimentos no Brasil, da ocupação da terra e da cultura lhos, Sérgio Augusto e Luciano, respectivamente de
do homem no campo, além dos feitos tecnológicos 13 e 14 anos, participei de palestras muito esclarece-
que marcaram a pesquisa agropecuária brasileira. doras como "Mito e Realidade da Carne" e "Produção

Além da Embrapa, participaram da exposição de Bezerros por Fecundação in vitro", dentre outras.
universidades, instituições e empresas de pesquisa Criada há 25 anos para viabilizar soluções para
públicas e privadas, indústrias, associações de pro- o agronegócio brasileiro, a Embrapa realiza esse tra-
dutores do agronegócio, organismos governamentais balho de pesquisa e desenvolvimento tecnológico em
e diversos outros segmentos afins, em uma mostra da nada menos que 36 centros, distribuldos em regiões
capacidade da ciência em transformar o conhecimen- estratégicas de produção. Consciente de que a pes-
to cientIfico e tecnológico, aplicado pelo setor produti- quisa moderna exige interdisciplinariedade e interins-
vo, em melhoria da qualidade dos alimentos e no titucionalidade, adota o princIpio de parceria, por
bem-estar efetivo da populaçêo. meio de convênios e contratos no Brasil e de projetos

Várias instituições públicas e privadas expuse- com instituições estrangeiras e internacionais.
ram suas tecnologias, com o oferecimento de vitrinas É uma instituição, portanto, sr e Srs. Deputa-
de tecnologia com lavouras de soja, hortaliças, algo- dos, que atua estrategicamente visando ao aumento
dao colorido e plantas exóticas da Amazônia, tanque da competitividade dos nossos produtos e cujo traba-
com jacarés-do-pantanal e currais com animais em lho pôde ser mais amplamente conhecido na 11 Expo-
extinção, dentre outros. sição Brasileira de Tecnologia Agropecuária. O traba-

Quero destacar, com muita satisfação, a partici- lho que se realiza nesse campo motiva-nos a defen-
pação do meu Estado, o Acre, nesse importante der, cada vez com mais energia, a liberação de recur-
evento. A Embrapa-Acre apresentou o que há de me- sos mais vultosos para instituições de pesquisa e de-
Ihor em tecnologia e em desenvolvimento sustentável senvolvimento como a Embrapa, que muito tem con-
para a Amazônia, demonstrando como é possrvel ex- tribuldo para o fomento de setores estratégicos como
trair madeira da floresta amazônica sem degradar o é a agricultura para o Brasil.
meio ambiente e conservando os recursos naturais Não entendo comoªposslvel o Governo Federal
para as futuras gerações. Mostrou a produção de ge- continuar investindo recursos públicos em organlza-
léia de cupuaçu como alternativa de renda e geração ções não-governamentais quando tem, na própria es-
de emprego. Apresentando soluções para a produ- trutura governamental, uma instituição de prestIgio e
ção de palmito de pupunha, planta nativa da região reconhecimento internacional como a Embrapa, que,
que pode ser cultivada de forma consorciada com cu- com mais recursos, poderá triplicar sua capacidade de
puaçu e castanha, além de gerar diferentes fontes de pesquisa e fomento da produção agropecuária.
-renda para'- o pequeno produtor, a Embrapa-Acre Quero, portanto, registrar meus cumprimentos -"
mostrou qu_e-a ciência pode promover a agroindústria ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento, S-
em um Estado carente como o Acre. toda a equipe de pesquisadores e técnicos, na pes-
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soa do Diretor-Presidente da Embrapa, Dr. Alberto Quando se começou a alardear de onde viriam
Duque Portugal, por esse tao importante evento. Mi- os recursos para mais esse sonho neoliberal, nao se
nhas congratulações estendem-se às demais institui- imaginava que as artimanhas da equipe econOmica,
ções públicas e privadas que participaram da exposi- mais uma vez, chamariam os velhinhos do INSS para
ção, demonstrando que o Brasil alcançou elevado es- contribuir com o descaso do Executivo.
tágio nas suas atividades de pesquisa e desenvolvi- Ainda segundo a matéria, o Governo pretende
mento. retirar - pasmem, Sr'" e Srs. Deputados - 0,1 % das

Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamen- estatais federais e 2,55% do Orçamento da Previdên-
-te-seja divulgªºg~osmeios de comunicação da cia Social.

Casa. Sr. Presidente, Sr'" e Srs. DeputadoLcomo se
Era o que tinha a dizer. pode concordar com essa situação, se há pouco não

havia recursos para o reajuste do salário minimo e
Muito obrigado. neste plenário discutiamos a possibilidade de que o
O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP. Governo concedesse aumento aos aposentados e

Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, S,... e Srs. pensionistas que elevasse o salário mlnimo a 177 re-
Deputados, com comedida manifestação, foi lançado ais? No entanto, não compreenderam isso e aprova-
ontem o mirabolante plano de combate à violência em ram um salário minimo de 151 reais.
nosso Pais pelo Sr. Presidente da República, Dr. Fer- Que a imprensa séria do Pais convoque a equipe
nando Henrique Cardoso. Dou o nome de mirabolan- econOmica e o Sr. Fernando Henrique Cardoso para
te a esse plano porque nasce com o destino acertado apresentar as razOes que justifiquem essa atitude.
de tiro no escuro ou outro adjetivo que o valha. A corrida eleitoral já começou, e causa-me curi-

O jornal O Estado de S.Paulo de 21 de junho osidade saber como os correligionários do Governo
estampa, entre várias chamadas, o seguinte texto: farão para justificar esse ato.
"Governo promete investir 2 bilhões e 900 milhões de O que importa _ e vou cobrar desta tribuna _ é
reais até 2002". que não venham combater o efeito, mas a causa. E a

Qual não é nossa surpresa, Sr. Presidente, maior causa da violência no Pais certamente está no
quando vemos que mais uma vez privilegia-se o efei- desemprego que campeia de norte a sul do Brasil.

to, e não a causa? Gostaria de saber também a resposta dos corre-
É um absurdo, nobres colegas, que depois de Iigionários do Sr. Presidente da República. Aguardo-a

tantas experiências nada agradáveis venha agora o aqui, na Câmara dos Deputados.
Governo insistir com a falácia de que os problemas Era o que tinha a dizer.
sociais resolvem-se com policiais nas ruas, tanques O SR. ARNON BEZERRA (Bloco/PSDB _ CE.
Urutu e o simples aumento do efetivo policial. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sr'" e Srs.

Semana passada, ao me manifestar neste ple- Deputados, ocupo neste instante a tribuna da Casa
nário, lembrava o caso do furto do automóvel do Sr. para dar depoimento sobre um dos mais belos traba-
Fernando Henrique Cardoso. Agora me deparo com a lhos desenvolvidos pelo Governo Federal em nosso
informação de que sua irmã teve a residência assalta- Pais.

da aqui em Brasllia. A lição que fica é a de que nem os Estou-me referindo à Fundação Nacional de Sa-
poderosos e seus próximos estão longe da violência lide _ FUNASA_, que desde sua origem tem levado a
que hoje toma conta do Pais. Então, a água já bate no milhões de brasileiros serviço de excelência, enchen-
mais poderoso. do-nos de orgulho pela bravura e dedicação de seus

Acredito que as causas dessa situação sejam a funcionários.
- falta de investimentos na educação, na abertura de O Programa Nacional de Imunização tem, ao

novas frentes de trabalho e a efetiva participação do longo de sua existência, acumulado sucessivas vitóri-
Executivo na sociedade. as tanto pelo número de pessoas atendidas, quanto

Não podemos conviver com uma sociedade pa- pela diminuição cada vez mais freqüente de doenças
raleia nas periferias das cidades que atende, de for- infecto-contagiosas. em uma luta constante para er-
ma participativa, às necessidades mais urgentes das radicar patologias tão graves que acometem nossa
pessoas no que se refere à oferta de empregos para- população, causando danos irreparáveis à nossa so-
lelos e uresolveu - entre aspas - a falta de recursos ciedade nas mais diferentes regiões do PaIs. Com um
nas casas das pessoas. programa bem orientado, desde seu planejamento,
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até sua exp.cução, há mais de 25 anos com sua disci- com o avanço da tecnologia de que dispomos, obser-
plina, a Funasa tem adquirido o respeito da popula- vamos açOes artesanais para fazer cumprir o dever e
ção brasileira. comemorar vitórias, livrando nossa população de vi-

Cada vez que um agente de saúde bate à por- ver condenada à miséria, proporcionando, portanto,
ta de uma casa na cidade, no Distrito ou no campo, atendimento médico, odontológico, curativo e preven-
onde a carência é cada vez maior, de norte a sul, de tivo a uma população de 326 mil Indios, localizada em
leste a oeste, enfrentando as mais diversas dificul- mais de 2.500 municlpios brasileiros.
dades climáticas, de transporte entre outras, temos A Funasa possibilita o serviço de saneamento
certeza de que lá nossa população está sendo bem básico aos pequenos municlpios, garantindo-lhes o
atendida. abastecimento de água, serviços de esgoto, coleta de

Mesmo não tendo sido registrados novos casos lixo e seu destino, as melhorias de condiçOes habita-
de poliomielite, a Funasa não tem medido esforços cionais em regiões rurais e pequenas comunidades.
para oferecer cobertura de vacinação constante, efici- No setor de pesquisa, dispõe do Instituto Evan-
ente, com um sistema de vigilância epidemiológica dro Chagas, para doenças tropicais; do Centro Nacio-
capaz de localizar:.qualquer caso de paralisia que ve- nal de Primatas, para pesquisas biomédicas, e de um
nha a ocorrer em nosso PaIs. Centro de Referência de Pneumologia.

Doenças como o sarampo tiveram crescimento Entre tantos motivos que dignificam esse órgão,
anos atrás, tendo sido detectado pelo serviço de vigi- Sr. Presidente, Sr-" e Srs. Deputados, esses já são
lância epidemiológica, mas sua pronta ação toma hoje suficientes para reconhecermos de público a grande-
o Brasil em condição de erradicá-Ias ainda este ano. za do serviço desenvolvido pela Funasa. E, por uma

Sr. Presidente, Sr-" e Srs. Deputados, o Ministé- questao de justiça, queremos parabenizar todos seus
rio da Saúde possui um trabalho de imunização em funcionários, citando os membros da Assessoria Par-
que oferece às crianças no primeiro ano de vida pro- lamentar, na pessoa do competente Dr. João Sando-
grama de vacinação contra difteria, coqueluche, téta- lim, que, por onde passa, executa a tarefa que abraça
no, hepatite B, tuberculose, sarampo, rubéola, febre com elegância e determinação, bem como seus
amarela, caxumba, dentre outras doenças infe- Assessores Zinalva Santos, Cristiane Freitas e Geo-
to-eontagiosas. vane Costa.

Os investimentos têm tido crescimento significa- O Dr. Sady Coutinho, Diretor de Saneamento, e
tivo nos últimos anos, embora a carência ainda seja o Dr. Mauro Ricardo, Presidente da Funasa, têm de-
expressiva. Foram aplicados em 1998, 124 milhões monstrado capacidade de trabalho ao conduzir o ór-
de reais, e esse vàlor está sendo quase dobrado em gAo como uma orquestra, sem desafinar.
1999, alcançando os 221 milhOes de reais, oferecen- Testemunhamos a qualidade do trabalho quan-
do, assim, um serviço de qualidade tanto no atendi- do essa equipe desenvolveu esforço acima dos seus
mento da população quanto nos resultados obtidos. limites para melhor serviço prestar, como ocorreu no

No inIcio da última década, tivemos o surgimen- mês de dezembro passado, quando, mesmo nas co-
to de milhares de casos de cólera espalhando-se em memoraçOes das festas natalinas, nAo mediu esfor-
todo o PaIs, ocorrendo com maior intensidade nas re- ços para vencer o acúmulo de serviço provocado pela
giOes Norte e Nordeste, onde a população é mais fra- liberação de emendas, que de forma desumana só
gilizada, tanto pela condição econômica quanto pela veio a acontecer no fim do ano de 1999.
falta de infra-estrutura habitacional nessas regiões Portanto, Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Deputados,
pobres do PaIs. é à Funasa, a seus dirigentes e a seus funcionários

Para a dengue, que tem estado presente entre que queremos abraçar e dizer que nos orgulhamos
nós, a atenção da Funasa é constante, oferecendo muito de todos eles.
atendimento a 97% dos municlpios das áreas mais Sr. Presidente, aproveito este instante também
afetadas e regiões de risco, envolvendo cerca de 4 para registrar a comemoração por mais um ano de
mil convênios em 26 estados brasileiros. emancipação polltica do Municlpio de Crato, no Ceará,

A malária, Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Deputados, um dos mais importantes municlpios daquele Estado,
recebe atençao- toda especial, pois' vitima a popula- berço de tantas lutas pioneiras da independência do
çao da regiAo amazônica, atingindo locais mais dis- Brasil e terra da herolna Bárbara de Alencar.
tantes, inclusive a população indlgena. Lá a estrutura NAo poderia deixar de registrar também que
da Funasa está presente, lembrando o trabalho dos nosso Pafs lembra hoje os trinta anos da conquista,
primeiros desbravadores do nosso Pafs, que, mesmo pelo Brasil, do tricampeonato mundial de futebol, oca-
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sião e~ ~ue nosso futebol perpetuou-se e assumiu varia o mesmo a suspender a concessão feita ao gru-
posiç('o(sem dúvida nenhuma, invejável. A Seleçao po que hoje controla a Embratel, pois ela está inadim-
Bras' I ra, dona do melhor futebol do mundo, encheu plente junto à Receita Federal, já que centenas de mi-
de gria aquele perlodo e encantou muitas gera- Ihões de reais de Imposto de Renda relativo a servi-
çõ " . Quero parabenizar a todos que, de uma forma ços internacionais de telecomunicações não foram
ou e outra, contribuiram para que nos orgulhásse- recolhidos. Se o Governo brasileiro adotasse para
m do nosso futebol. com a Embratel a mesma postura drástica, de forte

Por último, Sr. Presidente, gostaria de falar so- conotaçao polltica, teria suspendido sua concessêo.
br; um pequeno Municipio da região centro-sul do O outro assunto que desejo abordar, também re-
Es ~do do Ceará, Quixelõ, que promove neste perio- ferente à área de comunicações e igualmente impor!"'
do ,unino um festival de quadril/-ras, abordando temas tante para todos nós, diz respeito à notrcia hoje veic~-
var,iados e dando conotaçAo importante às questões lada pela Internet, na ediçao on tine do jornal Folha d,
sociais e pollticas do nosso Pais. S.Paulo, no site do Universo on Line. Diz a noticia que

----auem disse que o Brasil não tem jeito? Quem o Ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga,
disse que o Nordeste não tem jeito? Que história é anuncia nesta quarta-feira, dia 21, em New York, ~s

essa de dizer que o Nordeste é seco? São temas pro- 16h, horário de Brasflia, a faixa de freqOência adotada
postos para o festival de quadrilhas daquela pequena pelo Brasil,para a Banda C da telefonia celular.
cidade comandada pelo Prefeito José 110, que faz Ora, Sr. Presidente, SI"" e Srs. Deputados, cau-
uma das mais belas administrações do Estado do Ce- sa perplexidade saber que o Ministro das Comunica-
ará, o que nos enche de orgulho por trabalharmos em ções, ao anunciar os critérios para a seleção de em-
parceria em toda aquela região. presas que irão operar a faixa de freqOência adotada

Sr. Presidente, peço a V. Exa que autorize a di- pelo Pais para a Banda C, tenha decidido fazê-lo em
vulgaçao de meu pronunciamento no Programa A New Vork. Tal decisão diz respeito a questões geopo-
Voz do Brasil. liticas do Pais, já que envolve politica industrial e in-

O SR. JORGE BITTAR (PT - RJ. Sem revisão gresso na chamada nova economia, já que a Banda C
do orador.) - Sr. Presidente, SI"" e Srs. Deputados, está também intimamente ligada à escolha da faixa
ocupo a tribuna para tratar de dois temas referente à de freqOência da terceira geraçao da Internet, a gera-
área de comunicações. O primeiro, já objeto de pro- çao multimidia, que irá verdadeiramente revolucionar
nunciamentos feitos nesta Casa, mas faço questão não só as comunicações como também a economia.
de me associar a ele, diz respeito à decisão da Mais estranho ainda é que a matéria já demons-
Empresa Brasileira de Telecomunicações tra que provavelmente o Governo brasileiro, por meio
EMBRATEL, de retirar da sua rede de comunicações do Ministro das Comunicações e da Anate', deverá
o sinal da lV Cultura de São Paulo, em virtude de optar pela faixa de 1.9 GHz, ou seja, a que intêressa
es a importante emissora de televisão estar inadim- ao grupo de empresas americanas e ao Govemo
pie te junto àquela concessionária. americano, em detrimento da faixa de 1.8 GHz. A es-

A decisão causa estranheza, porque, ao que colha dessa última, de tecnologia GSM, hoje a mais
co sta, a lVCultura não é a única empresa a dever à difundida no mundo, representaria novas oportunida-
mb tel. Preocupa-me o fato de a Embratel ter ado - des de implantaçao de unidades fabris no Brasil para
tad medida tão drástica em relaçAo a uma emissora produção de equipamentos e dispositivos celulares, e
qu~ se tem destacado por excelente programaçao significaria a adoça0, em nosso PaIs, de uma tecnolo-
cultural, pelas informações prestadas aos cidadãos e gia aberta, nao proprietária, que permitiria o nosso
pdr vir demarcando autonomia muito grande, princi- desenvolvimento cientifico-tecnológico na área.
palmente no que diz respeito a ocupantes de altos Portanto, ficam consignados, em primeiro lugar,
cargos governamentais pautàãos para participarem meu protesto contra essa medida, que representa
da sua programaçao, o que revela espirito democráti- uma certa violaçao à soberania nacional por parte do
co e toda uma I-Ireocupação voltada para a pluralida- Ministro Pimenta da Veiga; e, em 'segundo, minha
de de idéias. Tal atitude muito tem engrandecido preocupaçao referente à provável decisão de favore-
aquela emissora. cer empresas americanas, em detrimento de interes-

Por isso mesmo, registramos o nosso veemente ses nacionais e de nossa populaçao.
protesto contra a decisão da Embratel. O SR. DR. EVILÃSIO (Bloco/PSB - SP. Pronun-

Chego até a afirmar que tal medida, se tomada cia o seguinte discurso.) - Sr. Presiaente, S~ e Srs.
como paradigma para a ação do Governo Federal, le- Deputados, uso da tribuna neste momento para fazer
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referência a uma entidade não-governamental exis- consciente", por meio da qual fiscaliza as atividades
tente na cidade de Taboão da Serra, São Paulo, há da Assembléia Legislativa e da Camara Municipal de
mais de 40 anos e que vem desenvolvendo várias São Paulo.
açOes de caráter social voltadas a atender um gran- Para D. Glorinha, idealizadora de grandes pro-
de contingente de pessoas necessitadas. Refi- jetos, o passado e o futuro estão sempre no presente.
ro-me ao CEPIM - Centro de Proteção à Infancia e O idoso e a criança são cidadãos e, como tais, não
Maternidade. podem ter a dignidade perdida.

O Cepim, fundado em 1958, funcionou por mui- D. Glorinha, a senhora é uma fonte inesgotável
tos anos na Avenida Dr. José Maciel, no Bairro Jardim de amor, de carinho e acima de tudo de compromisso.
Maria Rosa, em amplas instalações, com atividades Para a senhora, é muito mais importante o trabalho
voltadas principalmente para a infancia. Ali, a criança que prestou do que o dinheiro que juntou.
carente tinha carinho, dedicação, alimentação, instru- Parabéns pelo exemplo a ser seguido.
ção, profissionalização e muito mais a iniciação para Solicito a V. Ex4, Sr. Presidente, autorizar a di-
a verdadeira cidadania. Incontáveis foram as crianças vulgação deste pronunciamento nos órgãos de comu-
retiradas das ruas por esse Centr.o. Maior ainda foi o nicação da Casa.
número de crianças que, graças ao Cepim, não foram Era o que tinha a dizer.
para o leito das ruas. O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Sem revi-

Amedida que os equipamentos públicos come- são do orador.) - Sr. Presidente, S,..· e Srs. Deputa-
çaram a chegar a Taboão da Serra, como escolas, dos, inicialmente, gostaria de fazer um breve registro
unidades de saúde, pronto-socorro, hospitais, cre- a respeito da premiação conferida ontem pela Funda-
ches, entre outros, o Cepim prontamente escolheu ção Abrinq a vinte prefeituras brasileiras que tiveram
um outro contingente de necessitados, desprovidos, atuação importante e privilegiada. Essa atuação está
desassistidos e esquecidos. Foram as crianças de sendo mensurada por uma nova metodologia que a
ontem, o idoso, o ancião carente de afeto, de carinho, Fundação vem desenvolvendo, no que se refere ao
de conforto, de comida e principalmente da verdadei- apoio à criança e ao adolescente, por meio de progra-
ra cidadania. Aquele quê construiu o passado, não mas desenvolvidos por prefeituras.
fosse o Cepim, estava esquecido no presente. Em particular, quero saudar o Sr. Paulo Roberto

Hoje o Cepim localiza-se no Bairro denominado de Santana, Prefeito de Camaragibe, do PT, que go-
Maria Helena, região do Pirajussara, o maiorassenta- verna aquele Municrpio com amplo conjunto de for-
mento populacional da cidade, onde predomina a co- ças, inclusive com os companheiros do PPS. Seu tra-
munidade operária, a classe pobre. Foi exatamente balho sistemático e competente tem feito com que o
ali que o Cepim reabriu suas portas e seus braços Municfpio ostente os melhores fndices em saúde,
para recepcionar com muita dignidade os velhinhos educação e, em particular, apoio à criança e ao ado-
carentes. lescente, o que levou a Fundação Abrinq a conce-

Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, por tudo der-lhe pela segunda vez consecutiva o prêmio, ten-
isso, a minha admiração, o meu reconhecimento do ficado ainda entre as cinco melhores prefeituras
àquela Diretoria é muito maior do que esta singela ho- que receberam menção especial dentre as vinte pre-
menagem que ora faço desta tribuna. Faço questão, miadas.
para que fique consignado nos Anais da Camara dos Feito esse registro, Sr. Presidente, gostaria de
Deputados, de citar o nome de todos os abnegados e me reportar à análise dos dados mais recentes, refe·
abnegadas que compOem o corpo diretivo: Mário rentes ao mês de abril, da nossa dfvida interna. -
Alves Barbosa Neto, Luiz Vicente Sousa Queiroz Fer- Esses dados, publicados e comentados por di-
raz, Maria CecrJia A. Ferraz, Maria Lúcia Ferraz Bue- versos articulistas de jornais que se dedicam à análi-
no, Rita Maria Cardoso BarlSosa, Maria da Glória Fer- se econômica, mostram que a drenagem de recursos
raz, Esmeralda Alves da Silva e, finalmente, esta que públicos para pagamento da dfvida interna continua
foi a pedra angular, D. Maria da Glória Cardoso Fer- no mesmo patamar. Nao era de esperar que fosse di-
raz, que está para o Cepim assim como São Pedro ferente, porque a curto prazo a situação até piorou,
está para a Igreja Católica. uma vez que se elevaram os juros determinados pelo

O Cepim; Sr. Presidente, não é o único nem o FED, banco central americano. No entanto, emborã
primeiro passo perfeito de D. Glorinha, que, dentre seja conhecida, sempre é bom lembrar e relembrar a
uma longa e internacional folha de serviços presta- situação com números, para que a população brasile-
dos, ainda é m.embro da organização chamada "voto ira esteja bastante ciente de que programas de saú-
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de, educaçao, investimento público e infra-estrutura poderia desencadear o processo de privatização da
estão deixando de ser realizados. Empresa Bahiana de Aguas e Saneamento S.A. -

No mês de abril, o Governo Federal contabilizou EMBASA. Mas havia uma pedra no caminho, e a pe-
o saldo primário, ou seja, receita menos despesa, de dra tem pelo menos três nomes;-cidadania, participa-
cerca de 3 bilhões-e 700 milhOes. Entretanto, os juros ção popular, defesa do patrimô~io público. "Nao" à
da divida interna, algo em tomo de 530 bilhões - exclusao. --
quando o Sr. Fernando Henrique Cardoso assumiu a A decisão da Câmara é histórica porque refle-
Presidência pela primeira vez, essa divida estava em te o resultado de um intenso debate popular que
torno de 50 bilhões; ou seja, ela aumentou para 550 ocupou as ruas, as praças e marcou presença na
bilhões -, somaram, no mês de abril, cerca de 8 bi- rádio comunitária local, grande veiculo da popula-
Ihões e 900 milhões, com um saldo negativo de 5 bi- ção. Antes de o projeto ser votado na Cãmara, o
Ihões. Devido ao arrocho generalizado - baixo salário povo já se havia posicionado contra; e, em um ato
mínimo e falta de programas estruturadores e sociais de respeito à vontade popular, seus representan-
-, houve saldo. positivo. Esse sal~o positivo, de 3 bi- tes, os vereadores de todos os partidos, sustenta-
Ihões e 700 milhões, nao é sufiCiente para pagar os ram essa posiçao.
juros da divida do mesmo mês. Vinte e sete bilhões, U . ã h"d' I' f
Sr. Presidente, SI'" e Srs. Deputados, é o valor que se ma pOSIÇ o q~e . aVia SI o, mc u~Jve, re e-
acumula dos juros da divida pública só de janeiro a rendada por um pleblsclt~. De fato, 5 mIl pessoas
abril deste ano. res~on~eram à pergun~a: Você é a favor ou contra

. .. a pnvatlzação do serviço de água e esgotamento
Para que possamos e~tender o ~ue ISSO slgmfi- sanitário de Itaberaba?" Pois bem. Dessas 5 mil

ca, um p!ograma que des~lnasse. 8 bIlhões por ano que participaram do plebiscito somente setenta
para habitação popular sena sufiCIente para, em dez f f I '
anos, erradicar o problema de falta de habitação no oram a avor.
Pais; e um programa de 4 bilhões por ano seria sufici- O resultado é uma lição para o Governo C~-
ente para, em dez anos, resolver 70% do problema de sar Borges, que acha que o povo nao tem de Opl-
saneamento básico do Brasil. E o Governo vem pa- nar sobre suas decisões. Ou melhor, como é costu-
gando cerca de 8 bilhões por mês de juros. me secular, ele decide e depois tenta provar que

Evidentemente, isso precisa ser corrigido,' Sr. aquilo é bom para o povo. Mas o p.ovo não é bobo.
Presidente, mas não pela via da privatização, porque E o pov~ de Itaberab~, em especl~I, most~ou que
todas as privatizações feitas no Brasil de 1991 a 2000 nao .acelta essas deCisões de gabm~te, feitas ex-
somaram 130 bilhões, enquanto a divida está em 550 cluslvamente para agradar os parceiros de quem
bilhões. está no poder.

Por isso, quando ouvimos falar, por exemplo, Graças ao debate, o povo pôde manifestar-se
em privatização da Chesf, uma empresa que se con- - direta ou indiretamente - e disse ao Governo que
funde com o próprio rio São Francisco, evidentemen- a água não pode ser privatizada, não pode ser ob-
te, nao podemos concordar porque recursos vindos jeto de lucro, não pode ser comercializada por em-
de todas as privatizações sequer arranharam a divida presas que naturalmente vão selecionar os que
pública, que infelicita o Pais. podem e os que não podem pagar. Enfim, a popu-

Muito obrigado. lação não aceita mais esse elemento de exclusão
-O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pro- social.

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S,.." A privatização da Embasa é'um dos grandes
e Srs. Deputados, depois de um intenso debate na atos irresponsáveis deflagrados pelo Governo César
cidade, a Cãmara Municipal de Itaberaba, na Ba- Borges. Para cumprir as determinações do FMI e de
hia, posicionou-se contra o projeto que concedia seus vassalos no Governo Federal, para impor o pro-
ao Estado o direito de prestaçao dos serviços de jeto neoliberal ao povo brasileiro, o Governo da Bahia
águas e esgotos. A sessão, ocorrida no dia 30 de não leva em conta a importância da água para a po-
maio de 2000, contou com a presença maciça da pulação. Não considera que a água tem relação dire-
-população. E o resultado não podia ser diferente;.- -ta-com a qualidade de vida,Gom a saúde, com-o-meio--
por unanimidade, quinze votos a zero, o projeto da ambiente, com o desenvolvimento. Entregar o serviço
Prefeitura foi rejeitado. de águas e esgotos, os rios, as nascentes, para uma

Se fosse aprovado, transferindo do Municlpio empresa privada, é permitir que uma empresa seja
para o Estado a cessão desses serviços, o Governo dona do destino de um povo.



Muito obrigado.
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Entendemos que essa desvinculação foi impor
tante e fundamental.

Conseguimos desvincular a questão dos bingos
da Lei do Esporte, porque entendemos que o bingo é
uma modalidade de jogo e, portanto, tem de ter uma
legislação especifica. Não poderia estar na mesma
legislação do esporte brasileiro.

Uma outra questão: o contrato do jogador
mantém o esplrito da Lei Pelé no que diz respeito
ao fim do passe. Acabou o passe e modificou-se o
perlodo dos contratos. Agora é outro o contrato
para aquele clube que, de fato, forma o jogador,
porque também Unhamos de ter a idéia de preser
var os clubes, principalmente os clubes do interior,
que também formam atletas e vêm os grandes clu
bes ou alguns empresários e levam aqueles atle
tas em que o clube estava investindo. Consegui
mos que o clube formador também tenha uma
compensação. Ele poderá assinar o primeiro con
trato. A partir do primeiro contrato, esse mesmo
atleta poderá estar totalmente liberado e, mesmo
se o clube cobrir a oferta, se não quiser ficar, não
terá a obrigatoriedade.

Também pela primeira vez, Sr. Presidente, as
empresas de televisão e de TV a cabo não poderão
patrocinar clubes e a Seleção Brasileira. A população
vai poder assistir a todos os jogos, inclusive na cidade
onde o jogo estiver ocorrendo, para que não aconteça
o que já acontece no Uruguai, onde a TV aberta não
transmite os jogos da seleção.

Portanto, acho fundamentais as modificações
parà melhorar o esporte brasileiro.

" ,

,,A SRA.' VANESSA GRAZZIOTIN (Blo
co/PCdoB - AM. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Pr~sidente, Sr·' e Srs. Deputa,dos, no dia de on
tem, . fiz um pronunciamento no plenário desta
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Fala-se muito que a água é um bem escasso, seguimos que o Conselho que trata da questão do es-
que no futuro ela será motivo de guerra. Pois bem. Ao porte no Brasil seja paritário. O Conselho terá a parti-
privatizar, o Governo estimula a guerra, estimula a cipaçao de 8 representantes do Governo e 8 repre-
disputa por algo que deixa de ser público para ter um sentantes da sociedade. Também pela primeira vez
cRfno. os atletas vão ter assento no Conselho,ª-o Q.ongresso

Isso é o que ele queria. Itaberaba mostrou que Nacional vai poder indicar pessoas para dele partici-
não é tão fácil assim. Enquanto existir povo para parem.
atrapalhar a vida de governantes como este, seus
projetos ficarão engavetados. Seus parceiros, os
amigos que já estavam dividindo o butim entre eles,
vão ficar frustrados. Em compensação o povo vai
festejar.

Hoje à noite haverá reunião da Câmara de Ve
readores da cidade de Ilhéus, eespero que os vere
adores de lá possam ter a mesma postura que tive
ram os da cidade de Itaberaba, que, pressionados
pelo povo, não permitiram a aprovação da conces
são municipal e conseqüente privatização da
Embasa.

Parabenizo o povo de Itaberaba por esta luta e
seus vereadores pela coragem de assumir a posição
do povo. Obrigado.

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr·' e Srs. De
putados, gostaria de registrar que ontem o Con
gresso Nacional aprovou uma legislação extrema
mente importante, que são as modificações na Lei
Pelé.

O Conselho tinha 7 representantes do Governo
e apenas 2 da sociedade civIl. Pela primeira vez, con-

Apesar de várias pessoas até agora não te
rem compreendido exatamente todo o teor daquilo
que foi votado ontem à noite pelo Congresso Naci
onal e de vários órgãos da imprensa estarem to
mando conhecimento agora do que foi realmente
aprovado, quero aqui ressaltar que, depois de cin
co meses de trabalho da Comissão Especial, da
qual tive o privilégio de participar, quando pude
mos discutir, ouvir atletas, dirigentes, confedera
ções e federações, quando as pessoas puderam
participar por meio de sugestões enviadas ao Con
gresso Nacional, a Comissão Mista, por intermé
dio do Presidente Ronaldo Vasconcellos e do Re
lator Maguito Vilela - tive o prazer de ser o Vi
ce-Presidente da Comissão -, conseguiu acertar
ontem alguns pontos que melhoram ainda mais o
relatório do Senador Maguito Vilela, em especial
um ponto que considero fundamental, que é a nova
composição do Conselho que discute o esporte
nacional.



Muito obrigada.

Vamos entrar na Justiça para acabar com essa
barbaridade que o Governo tem feito contra a riqueza
natural de nosso PaIs.

o SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar a inicia
tiva da Delegacia Regional do Trabalho e Emprego do
Rio Grande do Sul de criar a Central de Atendimento
ao Trabalhador com HIV/Aids.

A atividade dessa Central é de prestar informa
ções sobre direitos e deveres dos trabalhadores com
HIV/Aids ao público em geral. Além disso, cabe a ela
fazer encaminhamentos aos órgãos públicos compe
tentes. A Central oferece, ainda, palestras sobre
HIV/Aids no local de trabalho, mediante parceria esta
belecida com a Rede Nacional de Pessoas Vivendo
com HIV/Aids.

Em sfntese, a atividade da Central de Atendi
mento ao Trabalhador com HIV/Aids tem por objetivo
valorizar a condiçao do cidadão, do trabalhador soro
positivo, proporcionando-lhe a garantia de emprego,
observadas as normas legais próprias que regem as
relações do trabalho e emprego, permitindo sua per
manência no trabalho, isto é, sem que lhe imponha a
morte profissional.

Quem coordena o trabalho no Rio Grande do
Sul são a S,.a Maria Beatriz Pacheco e o Sr. Carlos
AntOnio de Oliveira Aleixo.

Registro o documento na Integra, pedindo
sua transcrição nos Anais da Casa, e cumprimento
os responsáveis pela iniciativa de apoio ao porta
dor de HIV/Aids, para que ele possa conviver no
ambiente de trabalho, mostrando alados que não
está morto, está vivo e quer continuar em sua ativi
dade profissional.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR .
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Casa a respeito do acordo, denunciado há mais de dos para o exterior, como é o caso desse acordo en-
vinte dias, assinado entre a organização social Bi- tre a Novartis Pharrna AG e a Bioamazônia, não ape-
oamazônia e a empresa de medicamentos Novar- nas com o conhecimento do Governo, mas com o
tis Pharma AG. aval do mesmo, uma vez que está aqui registrada a

Após a denúncia à populaçao desse acordo ex- assinatura de uma pessoa que ocupa um dos cargos
tfemamente danoso ao PaIs, acordo esse que, longe mais importantes do Ministério do Planejamento,
de promover a transferência de tecnologia para o uso Orçamento e Gestão.
da nossa biodiversidade na produção de medicamen
tos, visava ou visa, porque ainda não foi cancelado, a
favorecer única e exclusivamente a multinacional de
medicamentos Novartis, realizamos uma audiência
pública na Comissão da Amazônia e de Desenvolvi
mento Regional, com a participação do representante
da Novartis, do representante da Bioamazônia e do
representante do Ministério do Meio Ambiente. Nessa
raunião, Sr. Presidente, o Dr. Wanderley Messias da
Costa, Diretor-Geral da Bioamazônia, compro
meteu-se a remeter a esta Casa cópia do acordo
assinado. Remeteu no dia de ontem uma cópia as
sinada, mas nao foi posslvel a identificação das as
sinaturas, uma vez que faltava a identificação logo
abai){o.

Solicitamos, por meio da Comissão Especial
que analisa a PEC do Patrimônio Genético, nova có
pia do contrato assinado, e somente hoje, depois de
mêlis de vinte dias de espera, recebemos a cópia assi
nada e com a identificação das assinaturas. Para
nossa surpresa, como testemunhas, assinam o Presi
dente da Novartis no Brasil, Dr. Otto KneubOhler , e
também o Sr. José Paulo Silveira. E quem é o Sr. José
Paulo Silveira, Sr. Presidente? Nada mais é do que o
titular da Secretaria de Planejamento e Investimentos
Estratégicos do Ministério do Planejamento, Orça
mento lê Gestão.

O Governo, por meio, pelo menos, do repre
$entante do Ministério do Meio Ambiente e do pró
prio ílitinistro do Meio Ambiente, Sarney Filho, disse
que não era do seu conhecimento que o referido
acordo serviria para levar embora do PaIs o patri
mônio genético brasileiro. Como não era, Sr. Presi
dente, se está aqui, tendo assinado como testemu
nha, o Secretário de Planejamento e Investimentos
Estratégicos do Ministério do Planejamento, Orça
mento e Gestão?

Este caso é extremamente grave e deve mexer
com o Parlamento brasileiro para que agilizemos a
aprovação da lei de acesso ao patrimônio genético.
Do contrário, em troca de migalhas, a nossa riqueza,
os nossos microorganismos estarao sendo manda-
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eEITBll DEITEIIIMENTO IllBIBllRUOB 11M HIIIIIDS

Com o advento das terapias tríplices para as pessoas vivendo com
HIV/AIDS, em meados de 1996, novo~ tempos d1egaram no panorama da
epidemia em nosso País. se, até então, o portador do vírus tinha uma expectativa
de vida de não mais de 24 meses, em média, - o que o fazia despreocupar-se com
o seu contexto profissional - , com os novos medicamentos a sociedade passou a
viver uma situação peculiar: pessoas vivendo com HIVIAIDS estão ativamente no
mercado de trabalho e ombreando, em igualdade de condições com o trabalhador
soronegativo ! Mas, infelizmente, a sociedade brasileira e, prindpalmente os
empresários, estão absolutamente despreparados para esta nova realidade•.. Ao se
depararem com um trabalhador portador de HIV nos quadros de sua empresa
procuram, inexoravelmente, livrarem-se dele! De que maneira? Ou buscando
"aposentá-lo por incapaddade", ainda que esta incapaddade não exista, ou
através de uma despedida arbitrária, sem justa causa. O trabalhador despedido,
por sua vez, também despreparado para a nova realidade, ficava a procura de
uma solução para o seu novo momento: desempregado, portador do vírus da
AIDS, afastado de qualquer plano de saúde proporcionado pelo empregador e sem
perspectiva de solução breve para este impasse, já que as demandas na Justiça do
Trabalho arrastam-se, morosamente, por meses ou, até, vários anos!

A partir destes fatos, delineou-Se, então, o Projeto de Criação
da central de Atendimento aos Trabalhadores Vivendo com HIVIAIDS, com intuito
de buscar soluções rápidas para a situação deste b'abalhador soropositivo, ab'avés
de mediações. Vislumbrou-se tamtiém a necessidade de um trabalho que não só
atendesse à demanda dós trabalhadores mas, também, exercesse uma atividade 11

preventiva", orientando aos empregados e empregadores sobre as peculiaridades
da AIDS e as decorrêndas destas nas relações de trabalho e emprego. Da mesma
maneira, as notícias de 11 conV!Vênda- sem risco" com os colegas portadores de HIV
deveria chegar aQs_ colegas deste, acarretando, desta forma, melhor ambiente de
trabalho para todos!

Apresentado o projeto, o então Delegado Regional do Trabalho
do Rio Grande do Sul, de imediato endossou a sua criação e, assim, desde 26 de
fevereiro de 1998, oficialmente, inidaram-se os trabalhos da " Central ", como
afetuosamente a chamamos.

Mas, como funciona a " Central"?
A central de Atendimento ao Trabalhador Vivendo com

HIVIAIDS atende aos casos de demiSsão de trabalhadores portadores de HIV ou
doentes de AIDS, basicamente. Atua mediando litígios, conflitos e impasses
decorrentes do desconhecimentos do mecanismo da doença, discriminação e
preconceitos que possam surgir nas relações de trabalho, atuando como meio de
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equilíbrio entre a realidade do trabalhador com HIV e a necessidade da empresa. A
atividade é desenvolvida com um mínimo de formalismo e visando uma solução
célere à denúnda apresentada. iao logo recebida a inconformidade do empregado
pela "central", é mantido contato teJefônlco com a empresa, através de seu
responsável legal, dando-lhe dênda Que a despedida se deu de modo irregular, já
que o empregado é portador de moléstia grave.

Neste contato, apontam-se os documentos comprobatórios da
alegação, os quais, em geral, estão em poder da empresa (tais como o atestado
médico demissional). Referem-se, ao empresário, as normas legais Que regem a
matéria e os argumentos específicos de cada caso. Surpreendentemente, são
inúmeros os casos - a grande maioria, até - que se resolvem somente por via
telefônica, momento em que se orienta ao empregador como deve proceder com
relação a regularização da documentação deste empregado. Contudo, há casos
em que a empresa não se satisfaz com os argumentos por nós expendidos. Nestes
casos, solicitamos o comparecimento da empresa na "central", através de pessoa
com poderes de representação e decisão, em data e hora previamente
determinados, para a discussão do fato e uma solução, por meio de mediação,
juntamente com a presença do empregado denundante do fato, acompanhado por
representante da da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS - RNP+
Região Sul - Núcleo RS e, como Mediador, o Coordenador da CAT-HIV/AIDS,
representante da Delegada do Trabalho e Emprego. DiScutido o assunto e dirimido
o impasse, é lavrado termo de acordo, firmado pelos presentes, com cópia às
partes, sendo o original arquivado para eventual prova em posterior processo
judidal. Retomada a sttuação de trabalho, a "Central" acompanha o retomo deste
trabalhador ao emprego, bem como a sequênda deste contrato de trabalho ,
durante um penedo de trinta a noventa dias, através de fiscalizações no local de
trabalho, com vistas à busca da normaUdade da relação novamente estabelecida,
evitando quaisquer tipos de retaliação entre empregado e empregador. As
mediações são embasadas nos termos da convenção nO 111, da Organização
Intemaàonal do Trabalho - OIT; no artigo 168 da Consolidação das Leis do
Trabalho, no disposto nas Normas ReguJamentadoras nO 7 (NR-7) e nO 5 (NR-5);
no artigo 7° da Constituição Federal; no art.165, da CLT, por analogia; na lei nO
7853/84, art. 8°, m; no artigo 94, do Título vm (Da ordem SOdaI), da
Constituição Federal; na Portaria Interministerial 3.195/88; bem como nas
Resoluções do ConseJho do Conselho Federal; de Medidna e no Código de Ética
Médica, dentre outros tantos•.

É também atividade da "Central" prestar informações sobre os
direitos e deveres dos trabalhadores com HIV/AIDS, a qualquer das partes e ao
público em geral. Além disso, nos cabe também fazer encaminhamentos aos
órgãos públicos competentes, quando a matéria denunciada não se enquadra
dentro dos objetivos a que se propõe o nosso serviço. Como atividade
complementar, a "'Central'" oferece um serviço de palestras sobre HIV/AIDS no
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local de trabalho, através da parceria estabelecida com a.Rede Nacional de
Pessoas VIVendo com HIV/AIDS - RNP+- Região Sul- Núcleo RS

Em síntese, a atiVidade da Central de Atendimento-ao
Trabalffador Vivendo com HlV/AIDS, tem por objetiva, preápl,lO valorizar a
condiÇão de ddadão do trabalhador soropbsitlvo, propidando-Ihe a garantia do"5e'O
emprego, observadas as normas legais própJ1as que regem as relações do trabalho
e emprego, de forma célere, Impedindo, assim, Que se-lhe Imponha a morte
profissional!

,
I

Carlos Antônio de Oliveira AleixO
COordenador da Central de Atendimento ao Trabalhador com HIV / AIDS

CAT / HIV I AIOS

local de trabalho, através da parceria estabelecida com a.Rede Nadonal de
Pessoas Vivendo com HIV!AIDS - RNP+- Região Sul - Núcleo R5

Em síntese, a atividade da Central de Atendimento ao
Trabalhador Vivendo com HIV/AIDS, tem por objetivo precípuo valorizar a
condição de ddadão do trabalhador soropOsitivo, propiciando-lhe a garantia do seu
emprego, observadas as normas legais próprias que regem as relações do trabalho
e emprego, de forma célere, impedindo, assim, que se-Ihe imponha a morte
profissional!

-", .,t I
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Olrlos Antônio de Oliveira Aleixo
Coordenador da Central de Atendimento ao Trabalhador com HIV I AIDS

" CAT I HIV I AIDS
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O SR. JORGE ALBERTO (Bloco/PMDB - SE. Privatizaçâo: vender patrimOnio público para pagar
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, parabenizo juros!
o Prefeito José Trindade, da cidade de Boquim, no Foram vendidas mais de 110 empresas na side-
Estado de Sergipe, por ter recebido o prêmio Prefeito rurgia, petroquimica, fertilizantes, geraçâo e distribui-
Criança, concedido pela Abrinq. De 206 municípios, ção de energia elétrica, telecomunicações, minera-
Bequim está entre os vinte selecionados. Saúdo o ção (CVRD) rodovias, ferrovias, barcas.-metrO, ban-
Prefeito pelas ações desenvolvidas no que se refere cos, e a divida multiplicou por 20. Era de 20, 30 bi-
à melhoria da qualidade de vida, saúde e aprendíza- Ihões de reais em 1990, quando as privatizações se
gem das crianças boquienses. iniciaram, e hoje ultrapassa R$SOO bilhões. O que se

Parabenizo também o Prefeito TheotOnio Neto e pretende arrecadar, R$8,S bilhões, não é suficiente
o povo da Cidade de Carm6polis pela inauguração do para amortizar um mês da divida mobiliária interna.
Convento do Carmo e da estátua de Nossa Senhora Estão previstos R$140 bilhões para pagamento deju-
do Carmo, a terceira maior estátua religiosa do Pais, ros em 2000.
no último domingo, dia 18 de junho. A Petrobras terá lucros enormes e extraordinári-

O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Pro- os nos pr6ximos exerclcios e o Governo está abrindo
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI""' e mão dos mesmos ao se desfazer das ações.
Srs. Deputados, o Governo Federal, pretende vender No primeiro trimestre deste ano, o lucro da Pe-
18 bilhões de ações ordinárias nominativas da Petr6- trobras atingiu o extraordinário valor de R$2,3 bilhões
leo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, tltulos com direi- (US$1,2 bilhões). Para todo o exercrcio o mercado
tossie voto, cujo valor, se considerarmos a cotação de aguarda um lucro de R$7 a R$10 bilhões.
9 'de junho de 2000, nas Bolsas de Valores, Este lucro é conseqüência das alterações que
R$472/1ote de 1000, alcança aproximadamente foram introduzidas na sistemática de remuneração da
R$8,5 bilhões ou, mais precisamente, R$8,478 bi- companhia. Até então ela recebia pelo petr61eo nacio-
Ihões. nal por ela produzido cerca de US$8,OO/barril e ape-

Há divergências quanto à data da operação, nas R$O,08 por litro de gasolina vendido ao consumi-
que será realizada, simultaneamente, nas bolsas bra- dor. Agora, recebe US$2S,00/barril produzido e nada
silelras e dos Estados Unidos. menos de R$0,43 por litro de gasolina vendido.

A Gazeta Mercantil de 9 de junho afirma que a Ademais a companhia atingiu a sua maturidade
venda será feita em 10 de agosto, e o Jornal do Co- tecnol6gica e está colhendo os resultados de pesa-
mércio, 13 de junho de 2000, registra declarações do dos investimentos feitos no passado.
Ministro Alcides Tápias afirmando que os papéis se- Para que V. Ex" possam ter uma idéia, os cam-
rão colocados no mercado em julho deste ano. pos gigantes descobertos na Bacia de Campos estão

Os valores aplicados por investidor variarão de marchando para plena produção, com produtividade
R$300 a R$400 mil. até então não obtida no Brasil.

Os interessados poderão se cadastrar nas insti- Em Roncador há um poço produzindo nada me-
tuições financeiras responsáveis pela colocação dos nos que 25.000 barris diários, quando a média brasi-
tltulos, entre 26 de junho e 27 de julho. leira, por poço, é de apenas 120 barris/dia.

Os tltulos representam aproximadamente Os 31,7% do capital votante da Petrobras que o
31,7% do capital votante da Petrobras. Governo Federal pretende alienar representam cerca

A idéia do Governo é vender todas as ações or- de 18% do capital total.
dinárias nominativas com direito de voto excedentes Assim, se considerarmos o lucro da Petrobras
às necessárias para o controle acionário da União 50- da ordem de R$10 bilhões, em 2000, o Governo, ao
bre a Petrobras. Nesta linha de raciocrnio, o Governo se desfazer das ações, estará abrindo mão de R$1,8
teria apenas SO% das ON mais uma ação. bilhões em dividendos, por ano, sem falar na extraor-

As compras poderão ser feitas: pelos investido- dinária valorização que essas ações deverão ter nos
res, individualmente, por meio de sociedades correto- pr6ximos anos. Basta dizer que, nos últimos seis me-
ras à vista; por meio de fundos de privatizaçâo - ses, perrodo de novembro de 1999 a maio de 2000,

- FGTS, através de fundos abertos e compra a prazo. essas ações sarram de R$2701l0te de mil para
Nossa posição é absolutamente contrária à ven- R$472llote de mil, uma valorização de 75%. Nos pr6-

da das ações ON da Petrobras. A operação é seme- ximos seis anos espera-se que a Petrobras apresente
Ihante a tudo o que se fez até aqui no Programa de um lucro de R$78 bilhões.
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Cabe perguntar aqui: quanto vale a marca Pe- A utilização dos recursos do FGTS para a com-
trobras? Quanto vale o mercado brasileiro de 1.8 mi- pra das ações da Petrobras é uma medida demagógi-
lhão de barris de derivados por dia? ca, que tem o objetivo de passar à sociedade a idéia

Até seis meses atrás os números dos analistas de que os trabalhadores participarão intensamente
das Bolsas de Valores sinalizavam um valor de ape- do ~rocesso, democratizando-o e democratizando o
nas US$15 bilhões quando somente as reservas de capital da Petrobras.
óleo da companhia, 17 bilhões de barris, representam Se concretizada, estaremos retirando recursos
um patrimônio superior a US$510 bilhões, com o pe- do FGTS, cujas destinações principais são a habita-
tróleo a US$31.00/barril (preços de ontem, 13 de ju- Çao popular, o saneamento e a infra-estrutura urbana,
nho de 2000) no mercado internacional. para entregá-los aos banqueiros e especuladores,

O controle pelo Governo/União de apenas 50% pois a .venda das a?ões da Petrobras é destinada ao
é precário e incerto. havendo grave risco de a venda pagamento das dlvld~s. .
representar, na prática, a privatizaçAo da Petrobras. . ?s recursos obtidos não serao canalizados par~

Cabe lembrar aqui a existência do compromisso investimentos na empresa ou. fora dela, gerando rI-
~ I rit d S P .d t d R .br om quezas e empregos, como seria de esperar. sao bem
orma , esc. o, o r. resl en e a ~pu lca c o conhecidas as situações do FGTS e a realidade dra-

~~:os':~~:~e:eq~~ I~O;;;~~~~sNna;~o;:~á ~:~:~~ mática da habitação popular no Brasil.
de privatização". . O patrimônio total do FGTS.é da ordem de R$~5

A U
'A fi rá ó d d ,.1'. b I bilhões, correspondendo a 50 milhões de contas Vln-

maO ca ,ap s a ven a as a.,....es, a so u- culadas
tamente minoritária no capital social da Petrobras, se '. .
considerados as ações preferenciais e ordinárias. Destes R~65 bilhões, c~rca de R$62 bilhões ~s-

tão comprometidos com habitação, saneamento, In-
Poder-se-á al~gar que o c?n~role permanece fra-estrutura urbana e atendimento aos saques. Res-

porque as preferências não têm direito de voto. tam apenas R$3 bilhões, que deveriam ser canaliza-
Cabe registrar, no entanto, que a Lei nO 6.404, dos para as áreas de habitação e saneamento, e nao

lei das Sociedades Anônimas, no seu art. 111, confe- para os especuladores e banqueiros.
re às ações preferenciais, em algumas circunstanci- Segundo informações que colhemos do preza-
as, o direito de voto, bastando para ~I que a Petro- do amigo Deputado Evilásio Farias, meu colega da
bras fique três perlodos sem pagar dividendos. bancada do PSB, nesta Casa, um especialista em ha-

A operação de venda dessas ações é tão ques- bitação, o déficit do Pais nesta área é de 6 milhões de
tionada e controversa que até mesmo Parlamentares unidades, do ponto de vista quantitativo é de 7 mi-
ligados ao Governo a ela se opõem, como é o caso do Ihões sob o aspecto qualitativo. '
Senador Alvaro Dias, do PSDB do Paraná, que apre- Existem 7 milhões de submoradias no Pais
sentou Projeto de Lei nO 263, de 1999. proibindo a sem qualquer condição de habitabilidade digna. sa~
venda dessas ações. barracos em favelas, mocambos, ranchos, palafitas,

Para a rejeição desse projeto foram mobilizados alagados.
nada menos de 5 Ministros de Estado, realizados jan- O companheiro Evilásio estima em 65 bilhões
tares e utilizadas pressões de todos os tipos. O Sena- de reais os recursos necessários para eliminar os dé-
dor Alvaro Dias agora luta pela apreciação de seu ficits habitacionais qualitativo e quantitativo.
ptojeto no plenário do Senado Federal. E 96,5% deste déficit sâo relacionados com fa-

As pressões do Governo contra o projeto do Se- mllias de cinco salários mlnimos de renda, e os recur-
nador podem ser avaliadas pela matéria da Gazeta sos do FGTS deveriam ser utilizados para o seu aten-
Mercantil de 4 de maio, página A-11, que diz: dimento, e nao para os banqueiros e especuladores.

"Governo Federal está jogando pesado para Muito obrigado.
evitar a aprovação, no Senado. do projeto de Alvaro O SR. WELlINGTON DIAS {PT - PI. Sem revi-
Dias (PSDB - PR) que impede a União de vender as sâo do orador.) - Sr. Presidente, registro importante
ações da Petrobras. Nada menos de cinco ministros encontro de representantes das Comissões Negras
passaram parte da madrugada de ontem tentando Rurais de Quilombolas, que acontecerá às 16 horas.
convencer os Senadores do PSDB de que a venda de Eles encaminharão ao STF aÇao judicial exigindo da
31,7% das ações ordinárias é um bom negócio e nao União a regularização das terras dos negros rema-
tará com que a União perca o controle da empresa." nescentes dos quilombos em todo o Pais, especial-
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mente de Estanio Sousa, que faz parte desse movi- Por esta razão nós estamos fazendo aqui esse
menta no Piaul. desafio ao Prefeito Firmino Filho, para que assine co-

Registro também que o Diário Oficial do Tribu- migo, com o Sindicato dos Urbanitários ou, quem
nal de Justiça do Piaul anulou cerca de cem contrata- sabe, com a Ordem dos Advogados do Brasil- Secci-
ções ilegais naquela instituição. Como raramente isso anal Piaul - uma ação contra o BNDES, Eletrobrás e
acontece, manifestamos nosso apoio ao Presidente Governo Federal para impedir a privatização da Cepi-
da entidade. sa. Ao mesmo tempo, que ele, como um representan

te do Governo Fernando Henrique no Estado do Pia-
Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Deputados, quero di- uI, possa pedir uma audiência, e eu me coloco à dis-

zer da nossa satisfação pelo depoimento do Prefeito posição e creio que outras autoridades também, para
de Teresina, Firmino Filho, à imprensa piauiense. Ele que possamos ir ao Presidente de República, toda a
foi o coordenador da campanha do Presidente Fer- bancada federal, o setor empresarial, o Governador
nando Henrique Cardoso, é do seu partido, o PSDB, e do Piaul, representação dos trabalhadores etc., para
é candidato a Prefeito apoiado pelo Presidente. Por- que possamos, todos os segmentos, pollticos e não
tanto, o seu depoimento contrário à privatização das pollticos, dizerao presidente da posição do Piaul con-
Centrais Elétricas do Piaul, a CEPISA, é um fato im- tra a privatização da Cepisa, da Agespisa, da Barra-
portante para a nossa cidade. gem de Boa Esperança e das várias e tantas empre-

Quero aqui conclamar o Prefeito Firmino Filho e sas que são listadas aI nessa loucura da privatização.
também os seus aliados, os Deputados Federais e Queremos manter essa empresa, quem sabe,
Estaduais, o Governador do Piaul, enfim, os partidos por um longo tempo ainda federalizada, e no futuro
que com certeza estão na sua base de apoio para a com a participação até do setor privado, mas o setor
próxima eleição, aliás, a própria bancada federal do público sempre como majoritáriÇ), e. mesmo com a
Piaul, para que juntos possamos passar para ações e presença dos municlpios, do Governo, do Estado, de-
medidas concretas. Por exemplo, estou encaminhan- mocratizan<!O a sua gestão, para evitar os desvios
do um apelo ao Prefeito para que possamos assinar que tivemos no passado.
juntos uma ação que possa sustar, pelas ilegalidades Eu ac~o que é essa a vo'ntape_~o povo do Piaul.
existentes, o processo de privatização da Cepisa. E precisamos sair do discurso para a prática. É esse o

A Centrais Elétricas do Piaul tem um leilão convite que quero deixar para que não fiquemos ape-
anunciado para o próximo dia 16 de agosto, por coin- nas nas boas intenções.
cidência terrlvel, o dia do aniversário de Teresina. Sr. Presidente, Sf"' e Srs. Deputados, quero re-
Mas nós precisamos nos posicionar contra a privati- gistrar nesta Casa um importante ato de solidarieda-
zação não apenas porque é o aniversário de Teresi- de do povo do Piaul, realizado no último dia 18, do-
na, não apenas porque é uma data simbolicamente mingo, na cidade'~e Teresina. .
constrangedora para se realizar essa privatização Cerca de 40 mil pessoas,. numa caminhada que
pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, por meio saiu do centro da cidade, após uma ~Iebração religi-
do BNDES e da Eletrobrás, mas pelo fato de que o Pi- asa na Igreja d~ São Benedito, na Praça da Liberdade
aul é um Estado onde a privatizaçêo causará mais - é o nome da praça já é por demais sugestivo para
problemas do que já causa a tantos outros estados um ato dessa natureza -, manifestaram o seu apoio à
deste PaIs. ação concreta de aquisição de um kit para garantir re-

Nós temos no Piaul talvez uma das regiões ceita para um trabalho fantástico que é feito naquela
onde as zonas rurais contam com o menor número de cidade por organiZações 'não-governamentais; Iiga-
IigaçOes de energia elétrica, e nas regiões urbanas das especialmente à Igreja Católica, como o'Lar da
ternos setores e áreas com muita carência de energia Fraternidade e também outras ações ali lideradas
elétrica. Nós temos uma situação em que a nossa pelo Padre Tony Batista, por Dom Miguel Fenelon ca-
economia ainda é muito frágil. Não temos condições mara e Dom José e por tantas outras lideranÇas co-
de fornecimento de energia em muitas regiões, onde munitárias das pastorais,·que têm por objetivo.a'cons-
cai a corrente energética quase todos os dias, tanto cientização e o apoio ao tràbalho fraterno e solidário
na Capital como no interior. E com certeza o setor pri- aos portadores do vlrus HIV. '
vado nao vai, como já acontece na área de telecomu- A caminhada da frateinidade,_'que já s~'realiza
nicações em outros lugares onde já ocorreram privati- pela quinto ano consecutivo - e- eu, quero ,registrar
zações, investir recursos especialmente em áreas que participei de todas elas -, tem esse p~'cIer de
onde o retomo é de longo prazo. mostrar que a nossa sociedade ainda é extremamen-
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te fraterna, ainda é cheia de esperança e de amor ao O SR. WILSON SANTOS (Bloco/PMDB - MT.
pr6ximo. E eu creio que esse foi o recado principal Sem revisAo do orador.) - Sr. Presidente, estava ins-
que transmitimos e recebemos naquela caminhada crito no Pequeno Expediente, mas, por motivo de au-
da qual participei no último domingo. diência com um Ministro, s6 cheguei agora.

É por esta razAo;-Sr. Presidente, S~ e Srs; De- .Estºu aJ}resentando proposta de emenda à
putados, que eu quero fazer com que o Brasil, por Constituiçêo referente ao art. 144, com o apoio de
meio desta Casa, conheça o quanto é grande esse mais de 200 assinaturas, para ampliar as atribuições
poder de uniAo e de amor do povo do meu Estado. das Guardas Municipais. A violência e a insegurança
Esse mesmo povo corajoso que combate o crime or- em que estamos imersos devem ser atacadas por um
ganizado e a corrupçAo, e que agora mostra essa fra- fort~ programa social de combate às causas da vio-
temidade e busca sempre, desde a primeira caminha- lêncla. Porém, também devemos fazer algo para
da, sair das intenções para o concreto. Trabalhei na combater os seus efeitos.
época, juntamente com o Deputado Olavo Rebelo, Estamos sugerindo que esta Casa reformule o
para garantirmos uma Unidade de Tratamento Inten- art. 144 da ConstituiçAo e dê às Guardas Municipais
sivo para o Hospital de Doenças Infecto-Contagiosas, poderes para atuarem como força de segurança 10-
o HDIC, em Teresina, visando dar um tratamento es- cal, subordinada à Policia Militar, podendo atuar tam-
pecial para os portadores do vlrus HIV acometidos de bém no policiamento ostensivo.
AIDS e ao mesmo tempo buscando garantir as condi- Muito obrigado.
çOes de funcionamento daquela unidade, e para que O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE.
se tivesse uma campanha de conscientizaçllo no Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'"
nosso Estado. Por último, estamos trabalhando para e Srs. Deputados, o Municrpio pernambucano de Ri-
fazer funcionar uma Unidade de Exames para Medi- beirA0 vive, neste momento, a tristeza da perda de
çao da Carga Viral para que tenhamos uma adequa- um de seus autênticos lideres polfticos, como assim
da medicaçAo dos portadores do vlrus HIV. foi Salomao Correia Brasil, falecido no dia 13 de junho

Temos atualmente um aumento na média de corrente.
vida das pessoas portadoras desse vrrus, e isso tem Salomao Correia Brasil traduzia, com sua ma-
um custo. Um custo que deve ser abraçado com for- neira de ser, aquele tipo de pessoa determinada, que
ça, porque é um custo positivo, e que precisa desse nAo esmorece diante de obstáculos que, para a gene-
exame para que seja adequado o coquetel de manei- ralidade das pessoas, seriam insuperáveis. Nascido
ra mais correta. em Rio Tinto, na Paralba, SalomAo Correia Brasil ele-

Hoje o Piauf depende da realizaçAo desses geu o ~unicfpio de Ribeirao como a.terra de adoça0,
exames em Fortaleza, onde há um limite de apenas que o VIU ~empr~_ ~rescer no ~oncelto. de todos pelo
vinte exames por mês. A af, como eu tenho dito, a seu valor pessoal, peloexerclclodasvlrtu~esqu~tr~-
cada mês temos uma verdadeira roleta-russa em çam o perfil de um homem ~e ~ráter sem Jaça. Rlbel-

, . '. . ' rAo conheceu SalomAo, ao IniCIO, como aquele traba-
que o médiCO tem que m~dlcar alguns pacientes Ihador rural que como tantos outros se limitariam a
com base nos exames realizados e outros apenas uma vida honesta de trabalhos árduos nas lides do
no olhOmetro. campo.

De m~do qu~ ~u quero reg~strar a importanc~a Os sucessos alcançados por SalomAo Correia
da Se~retana MUniCipal de .Tereslna e da Secretana Brasil na sua luta por dias melhores, como homem
de Saude do Es!Sdo do Plaul, para que. tenhamos participativo e de esplrito cooperativo, mostraram, ao
uma solu~o d~ .Implantação d~sses eqUlpame~t~s, longo dos anos, que ele era diferente, no melhor sen-
at~ porqueJ~ fOlllbera~oos equipamentos pel.o Mlnls- tido que essa expressA0 possa definir uma pessoa
téno da S~ude, ~ partir d~ um trabalho que ~Im?s fa- em relaçAo a qualquer outra ou às demais. Foi desse
zendo com vánas autondades, desde o iniCIO de modo que Salomao começou a granjear a confiança
199~. E ta.mbém a aprovaçao q~e esperamos para o das pessoas, levando-o a uma participaçAo tAo signi-
pr6xlmo dia 29 da PEC da Saude, para que possa- ficativa na comunidade ribeirense que somente pode-
mos ter mais recursos nAo s6 para esta área, mas ria desaguar no inconteste reconhecimento de sua Ii-
para tantas outras na área da saúde e o atendimento derança polftica naquele municlpio.
esp~cialm~nt~ da popu.laçAo que precisa mais dos Eleito Vereador de RibeirAo, sua atuaçAo em
servIços publlcos de saude. prol dos interesses da coletividade ribeirense iriam

Era o que tinha a dizer. conduzi-lo, depois, à Chefia do Poder Executivo Mu-
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nicipal, cargo que, exercido com reconhecida profi- O desafio a ser enfrentado e que certamente en-
ciência, no interesse de todos os munlcipes, teria sido volverá um esforço conjunto do Governo e da socie-
o atestado de competência e de envolvimento com os dade é o de monitorar, fiscalizar e preservar o que
mais altos interesses da municipalidade, que lhe as- restou do ambiente natural brasileiro.
seguraram a recondução, por uma vez mais, ao cargo O debate sobre a Amazônia brasileira e o seu
de Prefeito do Münicrpio. 'futuro -está -presente hoje em qualquer...,.reuniAo rlQ,

A trajet6ria polltica do homem simples, mas do- mundo quando o assunto é preservação e pesquisa
tado de um inconteste esprrito de liderança, que foi cientffica do meio ambiente.
Salomão Correia Brasil, os seus largos gestos de A exploração dos recursos biol6gicos brasileiros
amizade a tantos conquistando, a sua dedicação à fa- não é fenômeno recente. Os nossos aborlgines sem-
mllia, ao lado de muitas outras virtudes, por todos re- pre utilizaram nossas plantas, rarzes e sementes.
conhecidas, são as razOes que explicam estar a po- Contudo, há carência de projetos nacionais de pes-
pulação de Ribeirão, neste momento, vivendo a triste- quisa da nossa fauna e 1I0'ra.
za pela perda de um grande amigo, de um grande A biotecnologia evoluiu de forma assombrosa
chefe de famllia, do cidadão que a comunidade ribei- com o desenvolvimento das pesquisas sobre o geno-
rense recebeu em seu seio e está, nesta hora de pe- ma de plantas e animais.
sar, tributando as homenagens que devem ser pres- Mas no século XVII a farmacologia indlgena já
tadas a um grande filho dessa terra. era famosa e utilizava mais de três mil plantas, en-

Queremos, desta tribuna, deixar registrado o quanto que a farmácia da civilização nao possula
nosso sentimento de pesar, associando-nos às mani- mais do que 40 medicamentos diferentes.
festações que, nesse sentido, estão sendo feitas em Atualmente, de todos os remédios novos que
Ribeirão ao seu filho adotivo e nosso querido amigo surgem, 40% si!ío de origem vegetal e animal. Aqui no
Salomão Correia Brasil, acrescendo que à sua queri- Brasil está a maior diversidade do mundo, com mais
da famllia restará o consolo de tantas manifestaçÕes de 55 mil espécies de plantas, e 90% destas nao têm
de reconhecimento e a certeza de que, com todo o suas propriedades terapêuticas conhecidas.
merecimento, o reino dos céus será o abrigo dessa O Brasil lidera o mapa global da biodiversidade.
grande alma. O certo é que o Brasil possui imensa riqueza,

O SR. AGNALDO MUNIZ (PPS - RO. Pronun- que há de ser estudada. somos donos da maior flo-
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. resta tropical da Terra.
Deputados, durante milhares de anos os homens Portanto, é prudente estimular o debate em tor-
vêm utilizando os recursos naturais indispensáveis no da construção de uma nova polltica de capacita-
para sua sobrevivência. Sempre causou algL!':l1 dano Çao cientlfico-tecnol6gica no campo dos produtos na-
à natureza como predador, mas a capacidade de des- turais.

truição do ecossistema pelo homem há 100 ou 200 Nos últimos anos o acesso à diversidade biol6-
anos era muito pequena, se comparada com nossa gica ganhou outras feições. A importência econômica
atual capacidade de alterar o meio ambiente. deste patrimônio natural foi descoberta. Grandes cen-

Olhamos nossas florestas como um ambiente tros de pesquisas mundiais estão lançando suas gar-
hostil, e os animais selvagens como nossos inimigos ras sobre esta fonte de riqueza natural que n6s pre-
naturais. Em razao disso, promovemos um grande servamos. É constante a vinda de cientistas de orga-
massacre, eliminando os animais considerados per-i- nizaçOes estrangeiras para mapeamento e coleta das
gosos e também aqueles que nos interessam econo- espécies nativas. Não é de estranhar que muitos dos
micamente. recentes lançamentos mundiais da indústria cosméti-

A idéia de preservação ambiental é muito recen- ca e farmacêutica contenham princlpios ativos de
te. S6 quando percebemos que, se continuássemos plantas brasileiras.
modificando o meio ambiente com a tradicional Esta prática é conhecida como biopirataria.
agressividade, estávamos ameaçando nossa pr6pria Pesquisadores recolhem de forma ilegal sementes,
.s.obrevivência, então optamos por buscar formas plantas e animais, levando-os para seus parses e,
equilibradas e racionais de exploraçi!ío dos recursos após isso, registram patentes com as substências-en--
naturais. contradas.

O alarme foi dado, e provocou imenso debate A potencialidade econômica da Amazônia é in-
em todo o planeta. calculável. A partir de pesquisas, a produção da fio-



A AmazOnia é sempre pensada para resolver
problemas externos ao seu povo e a sua região. Que
rem ser árbitros e conduzir o destino da nossa gente e
das nossas riquezas .

A consciência nacional precisa encarar face a
face, sem tergiversaçOes, sem medo, o drama pollti
co que se lhe depara, que se faz concreto. Tudo movi
menta-se para disfarçar os reais interesses que se
apresentam. O povo brasileiro ainda não cogita de
um perigo internacional que possa ameaçá-lo.

Mas ele existe, e penetra em nossa Nação sor
rateiramente, disfarçado. O Brasil parecia estar, até
há pouco, acima da possibilidade de uma dominação
estrangeira de nosso território.

Hoje, isto é feito de forma agressiva, alteran
do-se nossas leis para dãr a impressão de que tudo
que ocorre são decisões democráticas, tomadas por
brasileiros. Tudo não passa de um grande projeto de
dominação da Nação, que aqui é implementado por
brasileiros pagos e comprometidos com interesses in
ternacionais.

As forças sociais estão reduzidas e confusas,
são manipuladas por meio de atos e fatos de um su
posto poder que age em defesa dos nossos interes
ses.
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resta pode ser utilizada nas áreas de qurmica, bioqur- O debate sobre a AmazOnia brasileira, a minha
mica, fitoqurmica, biologia molecular, microbiologia, região, e seu futuro é essencial, pois voltam-se para
farmacologia, agronomia e biotecnologia. Existem al- atividades de pesquisa, banco de germoplasmas, de-
guns pesquisadores que julgam ser infinita a capaci- senvolvimento e transferência de tecnologias, certifi-
dada_de utilização de nossa biodiversidade. São mi- cação de produtos, controle de propriedade industri-
IhOes e milhOes de seres vivos e seus produtos, que a/, incubação de empresas, comercializaçãQ..e..S.obre-
podem ser extrardos de uma floresta tropical. tudo o futuro de nossa civilização e do nosso planeta.

Os rumos da economia mundial apontam direta- Sr, Presidente, SI""' e Srs. Deputados, a Nação
mente para o Brasil. Cada vez mais os recursos natu- brasileira está em causa e corre risco. O mundo põe
rais ganham importância estratégica. Hoje o mercado os olhos sobre nós. Mas especialmente sobre a Ama-
de produtos naturais movimenta U$320 bilhões por zõnia.
ano. Cobiçada desde sempre, a maior floresta tropi-

O Brasil jamais investiu seriamente neste setor, cal do planeta desperta interesses internacionais.
as pesquisas se arrastam. Só 05 cientistas determi- Suas riquezas têm sido alvo de discussões e da sa-
nados conseguem fazer algum trabalho, sem qual- nha dos eternos exploradores.
quer tipo de apoio. O descaso dos brasileiros com O Brasil lá fora é visto como um gigante sem for-
este patrimOnio genético é imperdoável. ças, envolto num processo de dominação que dura

Um dos artigos da Convenção da Diversidade séculos. E o povo se encontra á deriva.
Biológica, aprovada durante a Rio-92, diz que os pal- De tal forma que tanto na Europa, quanto nos
ses são soberanos sobre seus recursos genéticos, Estados Unidos da América, projeta-se e se discute a
portanto nossos recursos genéticos são bens da transformação da AmazOnia brasileira em uma área
União, são nossos, mas as autoridades federais es- livre para a exploração internacional. Nos enfoques
tão divididas quanto ao controle do acesso de cientis- de pollticas de dominação atuais a subjugação dos
tas estrangeiros à Amazônia. trópicos, a dominação da AmazOnia é vista como so-

A questão é de extrema relevância. As institui- IU~o de sobrevivênci~ ..Ela compreende mais de
çOes de pesquisas nacional precisam receber suporte 40 ~ das florestas tropicais remanescentes do mun-

necessário para se instrumentalizarem, a fim de aten- do.
der á enorme demanda por conhecimento cientrfico.

A assinatura de Convenção de Biodiversidade
por 157 parses, em 1992, deu esperanças de que irla
mos avançar. Mas não houve avanço. Esse docu
mento não produziu resultados concretos.

"
Quando o assunto é Biodiversidade, o que está

na frente da discussão é o futuro das espécies anima
is, vegetais e intermediárias, seres vivos que podem
ser extintos. Mas não é só isso que está em jogo, tam
bém o enfraquecimento dos ecossistemas, que torna
rá o mundo mais vulnerável a enfrentar calamidades
naturais.

Temos de ter em mente que a dinâmica dos sis
temas econOmicos não é independente da dinâmica
dos sistemas ecológicos. Esta é uma grande desco
berta e l'1"!uito recente.

Outro ponto que temos que atentar é quanto a
métodos .de valoração econOmica que procuram atri
buir preços a elementos do meio ambiente, tão incon
sistentes,do ponto de vista cientifico.

A mata hoje é a farmácia dos brasileiros humil
des que habitam a floresta. E será muito brevemente
a farmáci~~da humanidade. Todos os caminhos apon
tam para .e~te fim.

'lo."'"



33744 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

Temos de estar muito atentos ao que se passa. Agora nos chega a notrcia de que os america-
O Projeto Calha Norte, desenvolvido pelas Forças nos começam a ensinar em suas escolas que a Ama-
Armadas para proteger a nossa região amazônica, foi zônia nao pertence ao Brasil, que é uma "Area de
abortado. O Sivam totalmente desfigurado e desvirtu- Controle Internacional". tudo fica claro para n6s.
ado de sua proposta original, servindo no momento Tudo está sendo montado para se chegar às
mais para atender a interesses norte-americanos e condições ideais de ocupação da Amazônia.
europeus, que querem aqui vender seus equipamen- Há falta de esplrito clvico no nosso Pais.
tos ultrapassados. A t d t' ô . é t ,.. ., en rega o nosso pa rim mo um ca ac Ismo

Há perigo no ar, e novos conceitos nos sao Im- que afunda a Nação cada vez mais para a subaltemi-
po~tos. Falamos a mesma IIngua, ma~ é e:erto que dade e a degenerescência.
mUita das nossas expressOes, embora Idênticas, nao .
querem dizer a mesma coisa. .As pot~nclas que comandam. o mundo não ne-

Os interessados em proteger o ecossistema cess.ltam mais de guerr~s para subjugar um pais: vão
amazOnico deitam discursos de ecologistas para dis- dominando sua.economl~, apodera":l-se de suas ~m-
farçar inimagináveis interesses. presas e~~ratéglcas, d~mlnam os meios de comumca-

. ção, fraglhzam seus sistemas de defesa e arrancam
. Por.vezes, no entanto, afloram seus reals.dese- do Estado a direção dos interesses sociais e econO-
JOs e proJet~s, como a afirmação do Vice-Presidente micos, transformando a Nação dominada em um 10-
~orte-ame~cano AI Gore, q~e.em 1989 declarou que gradouro internacional de especulação, sem vida pr6-
~o contráno do que os braSileiros pensam, a Amazô- pria e sem futuro.

ma não é deles, mas de todos n6s". .
Até Mikhail Gorbachev, porta-voz dos interes- . Sr. ~res~d~nt~, Sr-s e Srs. Deputa~os, dinheiro é

ses das potências capitalistas na antiga União Sovié- patrlmômo ~ubhco. Ma~ este entendimento parece
tica, afirmou que "o Brasil deve delegar parte de seus não ser a~lto por autoridades do Banco Central.
direitos sobre a AmazOnia aos organismos internacio- No dIa 16 de março de 200~, o Banco Centr~1
nais competentes". co~eteu um erro de ~S$7.790 bllh~es em sua esti-

A marqueteira da nova onda liberal em 1983 ":Iatlva sobre os vencJn~entos da diVida exter,na pre-
como Primeira-Ministra da Inglaterra, Margareth Tat- vls~a para este ano. FeIta a correção, a preVisão da
cher, anunciou ao Mundo que "se os paises subde- diVida e~ema sobe de US$22.224 bilhões para
senvolvidos nao conseguem pagar suas dividas ex- US$30 ~lIhOes. . .
temas vendam suas riquezas seus territ6rios e suas FOI um errrnho de quase US$10 bllhOes, que,
empre~as". ' para os técnicos do BC, não é nada.

É o que de fato hoje está acontecendo. Parece A Força Aérea Brasileira possui 755 aeronaves,
premonição, mas nao, trata-se de um projeto bem e a maioria dos aviões estão parados por absoluta fal-
pensado. ta de recursos para manutenção adequada. Não exis-

A grande imprensa e os meios de comunicação te di~heiro para com~ra de peças de reposição, ne-
de massa não permitem que a sociedade brasileira cesslta-se de US$3 bllhOes.
tome conh()cimento da invasão que estamos sofren- No entanto, o Banco Central faz previsão de pa-
do, das implacãveis e perversas conseqoências do gamento de 30 bilhões de d61ares da dIvida externa.
que tem ocorrido nos últimos seis anos, no Governo Isto é uma afronta à soberania nacional. Enquanto as
do Presidente Fernando Henrique. Dá-se continuida- Forças Armadas Brasileiras não possuem recursos e
de um processo hist6rico de dominação, mas nunca usa material bélico totalmente obsoletos, as autorida-
foram tão agressivos e ousados, porque o que está des que conduzem a polltica econômica do PaIs tra-
em jogo é a soberania nacional. Sob o manto de um balham exclusivamente para encher os cofres de
falso modernismo, falsas elites trazem para dentro do banqueiros.
Pais estrangeiros que aqui impõe seus métodos e Em abril o Presidente do Banco Central anunci-
procuram impedir a identificação e a defesa dos nos- ou um prejuizo de R$13 bilhões em 1999, e na era do
sos interesses mais essenciais. Real, dia que acumulou perdas de R$34 bilhOes.

Tudo não passa de um jogo de cartas marca- Sob qualquer êngulo que se analise esta insti-
das, com vencedor certo, tudo feito mediante contrato tuição s6 encontraremos prejulzos. E a conclusão a
e sob a supervisão do FMI. Um projeto elaborado e que chegamos sem muito esforço é a de que o Ban-
posto em prática, tudo dentro de um cronograma bem co Central trabalha contra o Brasil, contra o povo
definido. brasileiro.



Estes escàndalos estão esquecidos; raramente
neles se fala - só quando vem à tona um novo escân
dalo, como o desaparecimento do processo do Banco
Nacional.

A concentração de poder do Banco Central é
assustadora. Ele é considerado por analistas como o
Quarto Pdder.

Isso tudo é inaceitável. No extremo oposto es
tão os trabalhadores com salários aviltados, com um
mlnimo de R$151,OO; os servidores públicos sem au
mento há seis anos; o povo sem cidadania; as Forças
Armadas sucateadas, ameaçadas com a criação da
revolucionária Guarda Nacional, um legitimo projeto
americano para o Brasil.

E o nosso Presidente da República, de banque
te em banquete, com sua retórica que agrada a seus
asseclas. .

Era o que tinha a dizer.
O SR. NILTON CAPIXABA (Bloco/PTB - RO.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr""
e Srs. Deputados, o Estado de RondOnia, desde o co
meço do Governo José de Abreu Bianco, resolveu
enfrentar e combater, corajosamente, a ameaça de a
febre aftosa tornar-se endêmica em seu território.
Isso seria um grande prejulzo, pois o rebanho de
RondOnia quase alcança 6.500.000 cabeças e é o
maior sustentáculo da sua economia, com uma gera
ção da ordem dos R$260 milhOes/ano.

A pecuária brasileira entrou numa nova fase a
partir da reunião dos 155 palses-membros da OIE 
Organizaçao Internacional de Epizootias, que reco
nheceu seis estados brasileiros que compõem o cha
mado Circuito Pecuário Centro-Oeste como zona Ii-
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O Presidente da República trouxe para a presi- promover enormes prejulzos ao Brasil. Todos nós
dência do Banco Central um especulador do mercado perdemos. Até a elite empresarial brasileira, que
financeiro internacional. E qual o resultado? O Banco sempre se aliou a estrangeiros para espoliar o nosso
Central aumentou a divida pública em R$2,8 bilhões Pais, hoje está sendo destrulda com a abertura do
no mês de fevereiro. Este é o valor da perda patrimo- mercado.
nial da instituiçao em razão de empréstimos do Proer. O Banco Central rigorosamente não fiscaliza as

Esta perda é maior do que o valor estipulado instituições financeiras. Mantém um postura compla-
como preço de venda do Banespa, que é fixado em cente, generosa. É, na realidade, parceiro, existe
R$2 bilhões. para ajudar banqueiros incompetentes e desonestos.

O Presidente do Banco Central, Sr. Arminio fra- O Proer foi criado em 1995 para socorrer com
ga, perdeu a capacidade que tinha de conseguir dar dinheiro público os milionários proprietários de ban-
lucros, como dava às instituições financeiras priva- coso O Proer emprestou ao Banco Nacional R$15,2
das. Aqui no Banco Central só deu prejulzos. Parece bilhões, ao EconOmico R$9,6 bilhões, ao Bamerindus
que esta é sua tunçao proficiente, dar prejurzos ao Te- R$2,3 bilhões, ao Mercantil R$6 bilhões, chegando a
souro Nacional, enquanto toma cada vez mais ricos um total de R$30 bilhões. Foi uma festa. E os respon-
os banqueiros nacionais e internacionais. sáveis por estes rombos foram punidos? Não. São

É um homem competente, que enche de orgu- considerados homens bons, que ~ão devem ser puni-
lho o Presidente FHC; foi para isso que ele foi escolhi- d?s, de acordo com a cultura Ibénca adotada no Bra-
do, com muito critério, pelo seu padrinho Ministro da Sll.
Fazenda.

Os prejulzos do Banco Central são maiores que
a soma dos orçamentos dos Ministérios da Defesa,
da Previdência Social e da Educação.

A credibilidade de um pais é muitas vezes medi
da pela taxa de juros interna, e sob este prisma não
temos credibilidade internacional, pois os juros estão
estabilizados em 19% ao ano para grandes negócios,
mas o povo paga juros de 8% a 15% ao mês aos ban
cos, e de mais de 100% ao ano em crediários. Esta
polltica de juros destrói o capital e inviabiliza nossas
empresas.

São mais de cinco anos de um desgovemo que
está destruindo o patrimOnio público e nossas empre
sas.

A populaçao mostra-se descrente e sem pers
pectivas. A economia não cresce, está praticamente
paralisada.

Fez-se uma guerra fratricida contra o aumento
do salário mlnimo, com enorme empenho do Presi
dente da República e <;10 Ministro da Fazenda, e o
Banco Central continua a nos oferecer prejulzos de
bilhões e enviando suas contas para o Tesouro pagar.

O banco Central segue fielmente a receita dos
mercados financeiros, que mandam manter austeri
dade monetária - ou seja, juros altos e toda liberdade
para movimentação de capital, pois não toma provi
dências para regular a salda e a entrada de capitais
no Pais.

Este Presidente do Banco Central, Arminio Fra
ga, está ai para subordinar as pollticas monetária e
cambial ao ordenamento financeiro intemacional e
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vre de febre aftosa, embora ainda com exigência de A expectativa do Dr. Irineu Barbieri, Presiden-
vacinação. te do Idaron, é de que "novas porteiras sejam aber-

Adecisãovaifacilitaroacessodacarneinnatu- tas ao rebanho rondoniense". A imunização deve-
ra nacional a mércados mais exigentes como os Esta- rá alcançar 90% do rebanho, média um pouco aci-
dos Unidos e o Japão. A OIE é o órgão da Organiza- ma do estabelecido pela OIE, Escritório Internacio-
ção das Nações Unidas responsável pela defesa da nal de Epizootias, que é de 85%. A OIE atua na fis-
saúde animal. O circuito, cujo combate efetivo permi- calização do controle das enfermidades em mais
tiu que nenhum-foco fosse nele registrado nos últimos de 200 palses.__ -
quatro anos, é formado por São Paulo, Mato Grosso, Os números oficiais da 58 etapa de vacinação,
Goiás, Paraná, parte de Minas Gerais e Distrito Fede- da qual trata o Dr. Barbieri, ainda não estão disponl-
ral. veis, portanto estaremos analisando a situação do re-

O Brasil faturou 761 milhões de dólares com a banho bovino de RondOnia a partir de informações
exportação de carne em 1999. Para este ano, é espe- que nos foram enviadas pelo Idaron, que constituem
rada uma receita de 900 milhões de dólares. O Secre- a 48 etapa de vacinação, conclulda em novembro de
tário da Agricultura do Estado de São Paulo, João 1999.
Carlos Meireles, acredita que o PaIs poderá vir a do- O quadro em anexo, "Informe Semestral de
brar o volume e a receita cambial do produto em seis Campo, 48 Etapa de Vacinação em RondOnia, No-
anos. "Em 2005, as vendas podem atingir 2 bilhões vembro de 1999", traz a informação de que o rebanho
de dólares" - aposta o Secretário João Carlos Melre- existente em RondOnia era de 6.332.620 cabeças,
les. tendo a vacinação alcançado 5.794.204 cabeças,

A nova configuração geográfica da pecuária com um percentual geral de 91,5%, superior aos 85%
de corte do Brasil divide o Pais em três grandes zo- impostos pela 01E.

nas: De forma a tornar mais fácil o entendimento da
a) zona de risco de febre aftosa, composta dos situação, ao invés de anexar ··toda a extensa lista-

Estados de RondOnia, Acre, Amazonas, Roraima, gem dos 52 municlpios, minha assessoria elaborou
Pará, Amapá, Maranhão, Tocantins, Piaul, Ceará, Rio o referido quadro, que resume a situação do reba-
Grande do Norte, Paralba, Pernambuco, Alagoas, nho, onde estão enumerados os onze municlpios
Sergipe, Bahia, parte de Minas Gerais, Espirito Santo que possuem rebanho com mais de 200 mil cabe-
e Rio de Janeiro; ças. O subtotal das existências é de 3.296.756 ca-

b) zona livre com vacin~ção, com os Estados de beças, o que corresponde a 52,1 % do total do reba-
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Pau- nho do Estado de RondOnia, que evidencia a impor-
Ia, parte de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Dis- tância dos onze maiores Municlpios criadores.
trito Federal;

Do total das 3.296.756 cabeças, foram vacina-
c) zona tampão, com um único Estado, Mato das 3.032.351, com um percentual de 91,9% do to-

Grosso do Sul. tal. Detalhando um pouco mais a análise do quadro
A Agência de Defesa Sanitária Agrossilvopas- anexo, os cinco maiores criadores - Cacoal,

toril do Estado de Rondônia -IDARON foi criada no fi- Ji-Paraná, Corumbiara, Jaru e Vilhena - totalizam
nal do Governo Valdir Raupp, mas somente ativada a 1.839.807 cabeças; o Municlpio com maior rebanho
partir do Governo José de Abreu Bianco. O Secretário bovino é Cacoal, com 448.573 cabeças.
da Agricultura, Produçao e Desenvolvimento Econô-
mico e Social, Or. Miguel de Souza, trouxe de Mato Um outro detalhe interessante é a análise
Grosso o médico veterinário Irineu Barbieri para diri- que se faz em termos geográficos. A área deno-
giros serviços de vacinaçao do rebanho e ao mesmo minada como "Cone Sul", com os Municlpios de
tempo promover o cadastramento das propriedades Corumbiara (357.414 cabeças), Vilhena
rurais do Estado. (310.655), Chupinguaia (293.414), Cerejeiras

Em entrevista concedida ao caderno rural "No (261.220) e Colorado do Oeste (184.975), con-
Campo", do jornal Estadão do Norte, edição de 20 tém os rnunicrpios especializados na pecuária de
de maio de 2000, o Dr. Irineu Barbieri falava da gran- corte, em maos de grandes criadores. "

de prova que o Idaron passaria a partir de 10 de junho, Os Municlpios do "Cone Sul" totalizam
quando os técnicos do Ministério da Agricultura e do 1.086.005 cabeças, o que expressa 17% do reba-
Abastecimento analisarão as açõe" do Programa de nho rondoniense. A relaçllo entre o rebanho existen-
Erradicaçao da Febre Aftosa. te no "Cone Sul", de 1.086.005 cabeças, nos cinco



Indagado sobre a participaçao dos produtores
de RondOnia na campanha de vacinaçao, o Dr. Bar
bieri afirmou que a parceria foi muito boa com os
produtores, que sempre cumpriram com a responsa
bilidade de vacinar o rebanho. É importante assina
lar que no contexto o FEFA - Fundo Emergencial de
Erradicação da Febre Aftosa, de iniciativa privada,
com um comitê estruturado em cada municlpio, foi
muito importante, decisivo mesmo.

No caso de o Estado nao passar no teste e
não alcançar liberar-se de ser classificado como
"zona de risco desconhecido", restará vender para
Manaus e para o Nordeste, do que resultará gran
des prejuizos para RondOnia. Por outro lado, no
caso de RondOnia vir a ser classificado como "risco
médio", em junho voltaremos a exportar carne para
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municlpios referidos, e o rebanho vacinado naque- São Paulo, que atualmente é o maior centro consu-
las localidades, com 1.011.155 cabeças, expressa midor e processador do produto (70% dos exporta-
um Indice de vacinaçao de 93,1%. dos). Muitos dos nossos frigorlficos tinham entre-

Os M~niclpios da zona central do Estado - Ca- postos que hoje estão fechados, com exportaçao só
coai (448.573 cabeças), Ji-Paran'á (368.409), Jaru para o Rio de Janeiro, Esplrito Santo e Nordeste.
(354.756), Ouro Preto do Oeste (226.959) e Arique- Afirmou ainda o Dr. Barbieri que até 2002 o

- mes -(221.000)----somam- um-rebanho-de-~1..62U94. Estado_ de__ ~o!1dOJliª-.!l~Q_J~.o_º~U~r !1en~~~ foco
cabeças, o que representa 25,6% do total do reba- de febre aftosa. Ainda em-2002 far-se-á o inquéri-
nho rondoniense. Nesses cinco municlpios da área to sorológico para entrar na classificaçao de
central a relação entre a existência e o número de "Area Livre Com Vacinação", e em 2003 e 2004,
cabeças vacinadas é de 92,1%. "Area Livre".

Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, para Com estes resultados positivos sinto-me
evidenciar melhor a importllncia das zonas pe- obrigado a participar dos esforços que o IDARON
cuárias do "Cone Sul" e da zona central do Esta- - Instituto de Defesa Agrossilvopastoril, os produ-
do, informa-se que o total para os 41 outros muni- tores rurais (grandes e pequenos pecuaristas,
clpios atinge 3.035.864 cabeças, o que corres- seja de carne, seja de leite) e, em suma, a Secre-
ponde a 47,9% do rebanho bovino de RondOnia, taria de Agricultura, Produçao e do Desenvolvi-
ligeiramente inferior ao rebanho dos onze maio- menta EconOmico e Social envidam para livrar
res rebanhos dos municlpios listados no quadro. RondOnia da aftosa.
A vacinação nos 41 outros municlpios alcançou Minha primeira açao será a de intermediar jun-
um percentual de 91,5%. to ao Exmo Sr. Ministro da Agricultura e do Abasteci-

Os trabalhos da 48 etapa de vacinaçao. de no- menta, Marcus Vinicius Pratini de Moraes, a contra-
vembro de 1999, contaram com expressivos recur- taçao do Termo Aditivo ao Convênio MAA n°
sos humanos: 29 veterinários, 58 guardas, 64 vaci- 002/2000, já encaminhado ao Ministério.
nadares e 96 outros func~onários. ~ importante assi- É importante frisar que no ano passado o Mi-
nalar que toda ~ trabalheIra da vaclnaçao, do cada~- nistério da Agricultura deveria ter contratado dois
tramento e da Instala~o dos ~ostos, ~~veu-~e à 11- convênios, um no montante de R$1.071.000, que
dera~ça e ~om?et~ncla téc~lc.o-adm.lnlstratlva do somente foi realizado em dezembro e que se desti-
médiCO vetennárlo Inneu Barblen, PreSidente do Ida- nou a equipar os postos do Idaron com móveis,
ron. aquisiçao de carros e computadores, para o treina

mento de pessoal; outro, proposto no montante de
R$3.361.860,OO, que tinham sido compromissados
por meio do Plano de Trabalho, nao foi contratado.

Venho respeitosamente, Sr. Presidente, solici
tar ao Sr. Ministro Marcus Vinicius Pratini de Moraes
que recomende à Secretaria de Defesa Agropecuá
ria, na pessoa do Dr. Luiz Carlos de Oliveira, a apro
vaçao dos recursos, sua imediata contrataçao e
posterior Iiberaçao. O Termo Aditivo ao Convênio nO
002/2000 se destina à implantaçao do Sistema Uni
ficado de Atençao à Saúde Anjmal ~ Vegetal, num
montante de responsabilidade do concedente de
R$3.708.035,52. A contrapartida do proponente,
Idaron, será de R$370.803,55.

Muito obrigado.
Quadro a que se refere o orador
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INFORME SEMESTRAL DE CAJ.\fPO, 4a• ETAPA DE VACINAÇÃO,.
EM RONDONIA, NOVEMBRO 1999

E5TADOE BOVINOS 0/0 DE \
I

. MUNICÍPIOS EXISTENTES VACINADOS VACINAÇÃO

RONOONIA I 6.332.620 5.794.204 91,5

CACOAL I 448.573 417.173 ' 93,0 I

I
fl·PARANA 368.409 350.431 95,1

CORUMBlARA 357.414 321.167 89,8

JARU : 354.756 310.736 87,6<,

'VaHENA 310.655 282.696 91,0

CHUPINGUAIA 293.414 267.700 91,2

CEREJEIRAS 261.220 242.263 92,7

ESPIGÃO D'üESTE I 229.759 ! 221.725 96,5

OURO PRETO 00 OESTE 226.959 203.695 89,7

ARIQUEMES 224.597 213.368 95,0

i PORTO VELHO I 221.000 201.397 91,1

SUBTOTAL I 3.296.756 3.032.351 91,9

OUTROS MUNICIPIOS I 3.035.864 2.761.853 91,5

Fonte: ldaron
"

Notas: 1) - Os 11 Municípios com rebanho maior que 200 mil cabeças totalizam 3.296.756.
2) - Os cinco maiores rebanhos. totalizam 1.839.807 cabeças. figurando CACOAL com o maior

rebanhos com 448.573. i
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O SR. ARTHUR VIRGILIO (Bloco/PSDB - AM. outras refinarias da Petrobras. Às novas instalações
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-s caberá a transformação do petróleo de Urucu em óleo
e Srs. Deputados, a Petrobras registrou novo recorde diesel; em nafta petroqurmica, derivado utilizado para
de produção no dia 23 de março, com a Unidade de a industrialização de plástico e vendido para o pólo
Exploração e ProduçAo da AmazOnia (EP - AM) pas- petroqurmico de Camaçari, na Bahia; em óleo para
sando a produzir 57.322 barris/dia de óleo mais Lfqui- geração de energia elétrica e em Gás Liquefeito de
do de Gás Natural- LGN na provrncia petrolffera de Petróleo - GLP, o chamado gás de cozinha.
Urucu, localizada no Municrpio amazonense de Coa- A produção média de petróleo na provrncia de
ri. Outro recorde foi conquistado pela companhia, no Urucu, em janeiro, Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Deputa-
mesmo dia, desta vez na produção de GLP (gás de dos,foi de 46,3 mil barris diários e em fevereiro, de 46
cozinha), com 773 toneladas. Já a produção de gás mil barris diários. Com esse volume de extraçAO, a
natural ficou em 5.604.000 metros cúbicos. Petrobras consolida, logo nos primeiros meses deste

Quando alcançar mil toneladas de gás de cozi- ano, produção suficiente para abastecer 90,2% do
nha por dia, Sr. Presidente, a Petrobras da AmazOnia consumo médio diário de toda a Amazônia Ocidental
vai poder atender aos mercados do Amazonas, do e do oeste paraense, a partir da estimativa de consu-
Acre, de Rondônia, de Roraima, do Amapá e do oeste mo de 50,5 mil barris diários, conforme informação da
do Pará, que consomem juntos o equivalente a 370 assessoria de Comunicação da unidade da Petrobras
toneladas diárias. O restante da produção será expor- de Exploração e Produção da Amazônia (EP - AM).
tado para outros estados da Federação. A redução Mais importante assinalar é que a empresa fechou os
nos rndices de importação representa considerável dois primeiros meses deste ano a apenas 19,5% da
contribuição para a economia nacional, em especial meta estabelecida para 2000, que é de 55 mil barris
no momento em que tem havido alta no preço interna- de petróleo/dia.
cional do barril e considerando que o Brasil ainda im- Amplia-se, portanto, a presença da Petrobras,
porta 29% do petróleo que consome. às vezes em parceria com outras empresas, empe-

O ótimo desempenho da unidade, que no dia 16 nhando-se para descobrir novos poços na regiAo.
de janeiro deste ano já se havia distinguido ao supe- Além do trabalho na Bacia Petrolffera de Urucu, ela
rar a histórica barreira dos 50 mil barris/dia de petró- opera em blocos no Rio Solimões, no médio Amazo-
leo e LGN na AmazOnia, é creditado ao aumento da nas, no Pará e na Foz Amazônica.
eficiência operacional da nova Unidade de Processa- Uma parceria com a Vale do Rio Doce também
mento de Gás Natural - UPGN, atualmente em fase está nos planos da Petrobras, visando principalmente
de pré-operação. à obra do gasoduto BrasillBolfvia, que vai gerar milha-

A Petrobras vem, Sr"" e Srs. Deputados, regis- res de empregos, além de facilitar a comercialização
trando sucessivos recordes de produçAo na regiAo, e do gás.
o Estado do Amazonas tem condiçOes de se tornar o O aumento das atividades da empresa e a con-
segundo maior produtor terrestre de petróleo no Sra- clusêo das obras de ampliação da Refinaria de Mana-
si!. No Rio Grande do Norte, a produçêo de petróleo é us, com o incremento na produção de petróleo e gás
de 119 mil barris/dia e na Bahia, de 52,6 mil barris/dia. natural, resultarêo também em maior volume de ro-

Outro motivo de confiança no desempenho do yalties repassados pela Petrobras ao Estado do
meu Estado nesse setor refere-se à ampliação da Re- Amazonas. No ano passado, por sinal, o Estado já fi-
finaria de Manaus - REMAN I que, com investimento cou em terceiro lugarentre os estados que receberam
de 100 milhões de dólares, vai triplicar sua cal)acida- royalties. Em 2000, a expectativa é de que essa ROSi-
de de refino. Passará, dos 15 mil barris diários de pe- . çêo seja ainda melhor, considerando-se exclusiva-
tróleo processados atualmente, para 45 mil barris diá- mente a produção terrestre. Vale ressaltar, principal-
rios. As obras estao praticamente todas conclurdas, o mente, que esse valor pago como contrapartida ao di-
pessoal se encontra em fase de treinamento, e a pre- reito de extrair petróleo haverá de gerar benefrcios
visAo é que, em abril, as novas instalaçOes entrem em muito importantes para a população, vez que se des-
pré-operaçao e fiquem em testes até o mês de agos- tina à melhoria de serviços públicos, como por exem-
to, quando deverá ocorrer a inauguração. Com a pio o saneamento básico.
nova estrutura, a Reman espera processar quase Diante de tantas perspectivas favoráveis, é de
todo o petróleo extraldo de Urucu. Hoje a refinaria in- se prestar o merecido reconhecimento ao esforço e
dustrializa apenas 58,1% do óleo produzido na pro- ao trabalho integrado das várias equipes que fazem
vrncia amazonense, sendo o restante processado em parte da empresa. Como fruto de processo de cres-



v- GRANDE EXPEDIENTE

Com a palavra o primeiro orador inscrito, Depu
tado walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
sâo do orador.) - Sr. Presidente, S"-' e Srs. Deputa
dos, antes de falar mais detalhadamente sobre o pro
cesso de privatização, sobre as crises que a popula
çêo tem enfrentado nas situações de prestação de
serviço, quero somar-me ao protesto feito pelo Depu
tado Jorge Bittar acerca da posição. diria no mlnimo
estranha, do Ministro Pimenta da Veiga ao anunciar
hoje à tarde, às 16h, horário de Brasllia - de Brasllia é
só o horário, porque o Ministro vai estar nos Estados
Unidos -, para o povo e os empresários nor
te-americanos a decisão brasileira em relação à Ban
daC.

É bom que a sociedade brasileira, o povo brasi
leiro e este Parlamento saibam que essa decisão já
oi tomada. Em nenhum momento foi anunciada. Ela
ficou debaixo de sete chaves. O Ministro foi a um con
gre~so da associação de TV por assinatura para fa
zér, de lá, da terra do Tio Sam, o anúncio de uma deci
sâo que a Agência tomou aqui em relaçAo à faixa de
freqOência que o Brasil vai adotar para a chamada ge-
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cente aperfeiçoamento. cabe mencionar, inclusive. ração 2.5 - conhecida como PCS -, que significa, na
um outro feito que, pela primeira vez em sua história, realidade, um sistema de comunicação pessoal.
a Petrobras logrou alcançar. Em 1999, fechou o ano O Deputado Jorge Bittar foi muito feliz quando
com Indice zero em acidentes de trabalho, para uma disse que não temos nenhuma dúvida. Não é à toa
média de 2 milhões de horas/homem trabalhadas na que o Ministro Pimenta da Veiga deixou para anunciar
regiêo. isso lá no território norte-americano. Há uma perspec-

Os Indices crescentes de produção e a amplia- tiva muito forte, pelo menos indlcios apontam para
ção das atividades da companhia têm sido obtidos isso, de a decisêo tomada ser única e exclusivamente
com estrita observência de rlgidas exigências relati- para atender aos interesses daquela naçêo.
vas à segurança operacional e, também, à preserva- Mas isso é comum no Pars. Os nossos gover-
ção do ecossistema amazOnico. nantes vêo para Washington, para Nova York, para

Todas as atividades de exploração e produção dentro da sede do FMI, para congressos, lá nos Esta-
na região estao de acordo com as certificações inter- dos Unidos, anunciar medidas, pacotes, posições,
nacionais ISO 9.001 (qualidade de produtos e proces- definições tecnológicas e industriais que devem ser
sos), ISO 14.001 (preservação ambiental), BS 8.800 adotadas no Brasil.
(aspectos de segurança operacional e de saúde), Será que o Parlamento assistirá a esse fato con-
além de estarem também de acordo com os critérios tinuadamente e não tomará posição alguma?
do Programa Nacional de Qualidade, o PNQ. Deixo registrados o repúdio e as iniciativés

Parabéns. portanto. a todos os responsáveis apontadas por nós. Se a decisêo tomada, na nossa
pelo êxito do trabalho desenvolvido pela Petrobras na opiniêo, contrariar os interesses da Naçêo, estaré-
AmazOnia, criando condições para o desenvolvimen- mos articulando com um grupo de parlamentares,a
to da região e proporcionando, sobretudo, significati- elaboraçêo de projeto de decreto legislativo para su~-
vos beneficios para a sociedade como um todo. tar a decisao da Anatel, no sentido de que o Congre~-

Era o que tinha a dizer. so NacionaLdecida sobre ela. Mas esse grupo não
O SR. PRESIDENTE (Jaques wagner) - Pas- poderá ser representado por burocratas, nobre Depu-

sa-se ao tado Pauderney Avelino.
Sr. Presidente, talvez essa seja a razao por que

o Presidente da Anatel, Renato Guerreiro, não nos
quis atender hoje, às 16h. S. S8 deverá simultanea
mente anunciar a decisão aguardando ordem do Mi
nistro Pimenta da Veiga. É assim que a agência, ór
gão independente, tem agido no último perlodo.

Levanto essas questões, nobres Deputados,
que têm norteado historicamente as posições dos
que pregam um modelo de privatização condizente
com o Pais.

Durante longo perlodo, a sociedade assistiu a
propagandas na televisão da velha locomotiva ou de
um elefante pesado locomovendo-se. Diziam: "Assim
funcionam as estatais. Precisamos remover a loco
motiva que nao serve para nada ou o elefante que
não anda. O Estado é ineficiente.· E diziam ser ne
cessário abrir o processo de privatizaçao e permitir a
entrada do capital estrangeiro no Pais para que tivés
semos investimento, para que a Naçâo pudesse de
senvolver-se, aplicar, gerar postos de trabalho'e opor
tunidades e ampliar os negócios com o Brasil..

Sr. Presidente, falava-se tanto na criaçâo de
empregos, compromisso assumido pelo Mini~tro Sér
gio Motta à época, que o Brasil assistiria a unia enxur
rada de empregos a partir das privatizações:' I
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~ual O quadro que te~os hoje? O Sistema Tele- O Sr. Gonzaga Patriota - Nobre Deputado
brás fOI completamente extinto. Foram demitidos cer- Walter Pinheiro, peço desculpas a V. EXS por inter-
~ de 30 a 35 mil trabalhadores. E dizem: "Mas foram romper pronunciamento de tamanha importancia. V.
cnados outros empre.go~ por meio de empreiteira ou EXS fala do processo de privatização desgraçado a
de prestação de serviço. que o Governo submeteu a sociedade. V. EXS mencio-

Como silo sagazes e astutos aqueles que com- na as telecomunicações, deixando de lado a Compa-
praram as nossas empresas! Além-de operarem o sis"- - nhia Vale do Rio Doce e as siderurgias. É um samba
tema, silo hoje também responsáveis pela operaçao do crioulo doido, Deputado Walter Pinheiro. A privati-
de outras atividades. Demitiram todos os trabalhado- zação das teles está deixando todo mundo louco. Sa-
res do sistema telemarketing. A Telef6nica de Espa- Iidarizamo-nos com V. EXS, para ver se o Governo dei-
na, por exemplo, que comprou a Telesp, montou em- xa de ser surdo, tão irresponsável em relaçao ao pro-
presa de telemarketing e transferiu parte do pessoal, ces~o de privatização. Veja s6, Deputado Walter Pi-
concentrou e, portanto, ampliou sua capacidade de nhelro, o Governo está querendo privatizar agora as
negócios. produtoras de energia elétrica. Nunca vi produzir

Comumente as prestadoras de serviço do Siste- energia nas caatingas. Ene.rgi~ se produz co.m água.
ma Telebrás existentes em nosso pobre Sergipe hoje A CHESF não pode ser pnvatlzada. Se assim o for,
relegado a segundo plano, são geralmente emp~esas vão querer vend~r o Rio S~o Francisco e, portanto,
construldas fora do PaIs e coligadas com as empre- não teremos mal~ o domImo sobre as bacias hidro-
sas que compraram as nossas. Assim :é que a Coel- gráficas. ParabeniZO V. EXS pelo brilhante discurso.
ba, na Bahia, hoje Iberdrola espanhola"tem agido. As O SR. WALTER PINHEIRO - Agradeço ao no-
empreiteiras geralmente são de propriedade da Iber- bre Deputado Gonzaga Patriota o aparte.
drola e assim têm agido quanto à compra de equipa- Sr. Presidente, abordava uma das questões
mentos. mais importantes do processo de privatização. O art.

O Brasil assistiu à destruiçao e à venda de em- 2° da ~ei Geral das Teles f~ parte de emenda que in-
presas constituldas a duras penas no Centro de troduz~mos em ~ma das lel~ que a Camara dos Depu-
Excelência da Unicamp, como a Batik Equipamentos tados.lr~ apreciar na pr6xlma quarta-feira, o Projeto
S.A. e Zetax Tecnologia, Engenharia, Indústria e Co- de Lei n 2.905, que trata do setor energético.
mércio S.A. que não sobreviveram a essa pressão. Insisto na universalização do serviço. Todos os
Foram absorvidas pelos gigantes americanos. A Batik discursos feitos desta tribuna pela Liderança do Go-
e a Zetax hoje são a Lucent Technologies, uma das verno ou pela base governista diziam que esse mode-
maiores produtoras de equipamento do mundo. Por- lo seria capaz de permitir que qualquer cidadão no
tanto, nem a nossa capacidade de produção industri- s~lo brasileiro passasse a ter acesso a novas tecnolo-
aI nacional foi respeitada. glas e que o processo de universalização permitiria

Sr. Presidente, o nosso CPqD, é o quinto maior ao pobre cidadã~ do interior do Piaul, da .Bahia, de
centro de excelência e pesquisa do mundo, um dos ond~ quer que seja, o mesm? tratamento dispensado
maiores da América Latina. E o discurso que se fazia ~o Cidadão do centro financeiro de São Paulo. É men-
aqui é que no processo de privatização acapacidade tira, safadeza, não é verdadel
cientifico-tecnológica seria preservada. Preservada Esta Casa aprovou projeto condicionando a um
por eles, e não por n6s. Preservada para quem? Para modelo de universalização, o Fundo de Universaliza-
os interesses estrangeiros, não para a Nação. O ção, que continua parado no Senado por pressão das
CPqD cumpre sua etapa de 1997 para cá e obvia- e~presas: E tenho coragem de dizer isso, porque sig-
mente deve ser absorvido por algum grande grupo. mfica 1. milhão e 500 mil reais por dia que-as empre-:
Acabou-se a nossa capacidade de produção tecnol6- sas delx~m d~ pagar: Quem deixa de pagar 1 milhao
gica, ou seja, associar isso ao nosso mercado. e 500 mil reais por dia pode fazer qualquer coisa do

Isso significa diminuição da nossá capacidade arco-da-velha para que um projeto desse não seja
de ofertas de empregos. A possibilidade que o PaIs ti- aprovado na Casa. Vam~s co~pletar o segundo ano
nha de gerarempregos a partir da produção industrial sem que o Fundo de Universalização seja aprovado.
e, portanto, da assimilação e d.a utilização de padrão Iss~ repres~nta, Deputa~o Jor~e Alberto, 2 ~ilhões de
tecnológico, está relegado a segundo plano. E há ele- reais - 2 bilhões de reaiS, replt? - que deIxaram ~e
mento central que eu queria levantar no momento ser arrecadados e não serão utilizados para permitir

. . . que o pobre, o desgraçado cidadão, que mora na caa-
Ouço com prazer o Deputado Gonzaga Patriota. tinga, tenha sequer telefone público. E outro conceito
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que precisa ser derrubado: o conceito de universali- está acontecendo. Talvez nas cinzas do feriado, ou
zação, não permitindo exclusivamente que o cidadão seja, no outro dia é que ele saberá que, a partir de
tenha acesso a um telefone público. Esse conceito é agora, estará falando ao telefone com uma tarifa mais
muito pobre. O conceito é permitir que as ferramentas cara ou não falará para economizar.
tecnológicas e os novos adventos sejam compartilha- Joga-se em cima da sociedade a chamada cer-
dos com toda a-sociedade. teza- de receita garantida, que,_às_veze!), gera _uma

Portanto, mentiram aqueles que apostavam que discussão que a sociedade não acompanha muito,
essa era a questão central. Mentiram aqueles que di- mas faço questão de chamar a atenção dessas pes-
ziam que essa era a garantia para a aprovação desse soas para o fato de que aquela assinatura básica que
projeto. Deixaram-se enganar os Srs. Deputados e elas pagam pelo telefone, que antigamente custava
Senadores. 61 centavos de real, vai para 11 reais em alguns luga-

A aprovação do projeto de desmonte do sistema res, podendo chegar a 16 reais. É isso que garante a
público ocorreu na velocidade da luz; houve pressão. chamada receita liquida e certa. Ou seja, sem colocar
Dizia-se que tudo tinha de ser feito com ligeireza, por- a mão no gancho, sem usar o telefone, as empresas
que o mercado assim exigia. Mas para cumprir o dis- passam a obter tranqailamente uma receita pautada
positivo da lei, que no seu art. 2° diz que o objetivo nos mais de 28 milhões de telefones instalados.
central do modelo de privatização é permitir a univer- Há 28 milhões de telefones estáticos, aparente-
salização dos serviços, não se tem pressa. mente, porque o dinamismo da geração de receita

Universalização coisa nenhuma! O povo do apresenta-se com assinatura básica. São 28 milhões
Acre amarga quando tem de procurar a empresa que de aparelhos com aumento de 2.300% de 1995 para
presta o serviço. O povo de Sergipe, Deputado Jorge cá. Nenhum outro Indice teve esse aumento. Não
Alberto, a sua terra, que depende da Telemar, sabe quero nem comparar com o salário mlnimo e muito
hoje o que significa ter de bater numa porta fechada. menos com o dos servidores.
O povo de Brasflia tem vivenciado isso. Estou falando Estou falando de uma estrutura que demonstrou
da péssima qualidade do serviço e da inoperância da claramente sinais de cansaço, um modelo equivoca-
empresa que presta o serviço na Capital Federal. Já do, despropositado, que não aponta para a salda
foi constatado e comprovado que essas empresas desta Nação.
não conseguem atender ao público. Agora o Governo até começa a falar, no caso

Portanto, o nosso modelo não garante a com- das elétricas, em pulverização de ações. No Nordeste
pleta extensão dos chamados benefIcios. Ora, se usa muito a expressão "fantasiar o pavão". Talvez
tem-se falado muito em Internet, em processos ele- o Govemo esteja querendo mascarar a história.
trOnicos. Vai-se poder usar agora o telefone celular Por falar em pulverização de ações, o que preci-
conectado à Internet. É a Internet de bolso. Ora, o sávamos neste momento não é fazer nenhum tipo de
meu companheiro lá de Chorrochó, na Bahia, não enfeite no pavão. O que precisamos é de correção de
consegue sequer falar num telefone público, quiçá ter rumo. O Brasil necessita de uma empresa capaz de
acesso à Internet via telefone celular! disputar esse modelo, de tocar a operação aqui den-

Precisamos trazer o debate a outro ponto. Esta- tro e também fazer parcerias lá fora. Talvez uma em-
mos criando uma sociedade em que há os excluldos, presa nacional tivesse a capacidade de disputar o
que não têm acesso, e os que concentram o poder mercado de telecomunicações no mundo. Talvez a
porque o acesso está exclusivamente na sua mão. aplicação correta de recursos do fundo de universali-
Na nova sociedade de clas-se~ há os que acessam e zação permitisse que as mais de 70 mil eseelas-da-
os que não acessam. Portanto, esse debate deve ser rede pública do PaIs, que não têm energia, pudes-
feito neste momento. O modelo gestado dizia que sem, pelo menos, ter um ponto de luz para os alunos
tudo funcionaria perfeitamente; que espanhóis, italia- estudar. Talvez esses 2 bilhões de dólares ligassem
nos, ingleses, americanos e franceses fariam investi- hospitais, delegacias, escolas públicas, situadas em
mentos sem parar. Hoje, o investimento tem sido ban- quaisquer municlpios do nosso PaIs, à chamada rede
cado com o dinheiro da sociedade, do BNDES e das mundial.
tarifas. A população que pagará. O Brasil tem 186 mil escolas. Dessas, mais de

O mais clnico nisso tudo é que as tarifas telefO- 70 mil sequer têm energia:-No entanto, o processo de-
nicas vão subir exatamente no feriado. Talvez a inten- privatização no setor elétrico caminhou a passos lar-
ção é a seguinte: como o pobre do brasileiro está cur- gos. O passo foi tão largo que ficou um buraco imen-
tindo seu feriado, não está muito atento ao fato que so, como o povo do Ceará protesta hoje. O povo volta
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a pedir permanentemente que a antiga companhia meçaram a desativar postos de reclamação. Liga-
estadual passe a prestar o serviço, porque o atual va-se para o número 103 e ninguém atendia. Durante
operador não serve. três dias, em cidades importantlssimas do Estado de

O povo do Rio de Janeiro amarga permanente- RondOnia, não havia a quem reclamar. Os órgãos fis-
mente problemas com queda de tensão, queima de calizadores não estão atuando de forma adequada,
aparelhos domésticos ou até a chamada escuridão. não estão devidamente aparelhadosr porque Essas

Na Bahia, a Iberdrola presta um péssimo servi- privatizações, levadas a efeito de forma inescrupulo-
ço, e é monopolista, Deputado Paulo Magalhêes, V. sa e sorrateira, talvez até com ares de atos i1lcitos no
EX-, que faz parte da base do Governo da Bahia, sabe sistema de privatização e nos processos de compra.
que é uma empresa monopolista. O discurso era que Até hoje, alguns processos de compra são questioná-
venderlamos as empresas do setor elétrico, permitin- veis, o que nos preocupa muito, porque hoje a popu-
do a competição. Hoje, o Estado compra serviços da lação está sofrendo as conseqüências e não temos a
Coelba sem processo Iicitatório, porque é uma em- quem recorrer; reclamamos, mas não vemos nenhu-
presa privada. Portanto, não há nenhuma regra. Aca- ma providência ser tomada. De nossa parte, não que-
bou-se completamente qualquer tipo de princIpio. remos que sejam aplicadas multas; queremos que os

Sr. Presidente, permanentemente nesta Casa, serviços realizados para a sociedade ocorram de for-
por meio das Comissões Especiais, apresentei-me ma correta, enfim, que seja prestado o serviço de que
como um combatente a esse processo. Apresentei a sociedade necessita. Não somos contrários a ne-
emendas. Não acredito em bruxarias nem adivinha- nhuma privatização. Se os serviços forem realizados
ções, mas dizia eu naquela época que esse era o ca- justa e coerentemente, como já ocorreu, não há o que
minha natural. As notas taquigráficas desta Casa es- questionar. Para isso, é preciso as agências se apa-
tAo aI para comprovar isso. relharem e trabalharem corretamente, pois é a soeie-

A partir daquele modelo, inventaram a história dade que recebe toda a carga; a forma com que os
das famosas agências: a Anatel, a Aneel, que prova- serviços têm sido realizados não se está traduzindo
velmente tem levado nossos dedos, pois de anel não em ben~flcio para a sociedade. Tomo o Estado de
tem nada. Inventaram a "Anágua" (Agência de Rondônia como exemplo. Lá estão demitindo profissi-
Águas) e agora falam até na Agência de Transportes, anais da área e trazend~ técnicos de fora. Somos um
que deve ser uma "Anta". paIs que figura em terceiro lugar, no mundo, em Indi-

Na realidade, essas agências configuraram-se ce d~ dese":lprego, e as privatizações têm contribul-
como grandes anedotas. Esse é o termo mais correto. do ainda mais para agravar esta realidade. A verdade
Anedota, para quem não sabe, é mentira, porque é que, ao.traz~r técnicos de fo~, ~êo se aproveitam
agências não fiscalizam absolutamente nada. Não o~ profiSSionaiS do Estado, braSileiros que têm capa-
conheço uma empresa sequer que tenha pago a mul- Cidade para trabalhar. Além disso, os serviços conti-
ta imposta por essas agências. A tarefa das agências n~am não sendo prestados corretamente. Asso-
não é multar. Sua tarefa principal é garantir que o ser- cio-me. aos pensamen.tos de V. Ex

8
e parabenizo-o

viço seja mantido e não que a multa seja aplicada. pelo brJlha~te pron.u~clamento que ora faz. Reafirmo
Trata-se de uma agência reguladora e não de uma o meu apoIo à partiCipação de V. Ex

8
na CPI que está

caixa registradora. Portanto, sua ineficiência tem de- levando a cabo; também vou propor a realização de
monstrado claramente que o Congresso Nacional uma no Estado de Rondônia, para apurar o que está
precisa fazer, neste exato momento, uma correção. acontecendo na empresa de telecomunicações do

O Sr. Agnaldo Muniz _ Permite-me V. EX- um Est~do. Agradeço a V. EX- o aparte e reitero o meu
aparte? apoIo a est~ CP~ e ~o trabalho que tem realizado,

O SR. WALTER PINHEIRO _ Ouço com prazer para que haja maIor rrgor nas agências fiscalizadoras,
V. Ex8 " a fim de que se prestem serviços adequados à socie-

. dade brasileira.
O Sr. Agnaldo Munlz- Deputado Walter Pinhe-

iro, quero parabenizar V. ExB pela forma brilhante O SR. WALTER PINHEIRO - Agradeço ao De-
como vem enfrentando este tema. Sou do Estado de putado Agnaldo Muniz.
Rondônia. 9s mesmos problemas enfrentados no Sr. Presidente, lamento que as anedotas conhe-
Nordeste também estão sendo enfrentados no meu cidas como agências tenham esse tipo de postura.
Estado. Há poucos dias, os sistemas das cidades fi- Não quero de forma alguma aceitar o discurso
caram fora do ar por três.dias. Não hayia ~ quem re- daqueles que alegam ser a responsabilidade do Con-
clamar, porque as agênCias, com a pnvatlzação, co- gresso Nacional por nunca ter aprovado quadros de



Conquanto a redução do gasto público tenha al
cançado quase que indistintamente todos os compo
nentes e instrumentos de polftica agrfcola, foi no cré
dito agrlcola que as aplicações se reduziram de modo
mais expressivo.

Com efeito, Sr. Presidente, a oferta de crédito
rural no Brasil conheceu uma extraordinária retração
nos últimos anos, mercê da conveniência da adoção
de poUtica fiscal austera no contexto dos inúmeros
esforços e tentativas de estabilização por que passou
a economia brasileira. De um patamaracima de 20 bi
lhões de dólares anuais no final dos anos 70, as dis
ponibilidades cafram para cerca de 5 a 8 bilhões de
dólares anuais no perfodo mais recente. Mais grave
ainda foi a elevação vertiginosa dos encargos, com a
generalização da atualização monetária plena para
quase todas as operações, exceto para algumas pou
cas categorias de produtores e espaços regionais.

Observou-se, a partir de 1981, grande diversifi
cação de taxas de juros, favorecendo o Norte/Nor
deste vis-à-vis outras regiões, o custeio em relação
ao investimento e a supressão do beneffcio de juros
nulos par~ aquisição de fertilizantes inorgânicos. A
única exceção no perfodo recente fiç:a por conta do
Pronaf, cujas operações de custeio. embora ainda
pouco abrangentes, cobram encargos mais aproxi
mados dos praticados em nfvel internacional.

Em suma, enquanto os palses concorrentes
continuavam a subsidiar pesadamente sua produção
e suas exportações agrfcolas, inclusive na vigência
da atual Rodada Uruguai, da aMC, o Governo brasi
leiro, desconhecendo as peculiaridades e os riscos
inerentes à agricultura, entendeu de submeter o setor
às regras de financiamento similares às observadas
nos demais segmentos produtivos.

Se não bastasse, os Governos dos anos 90,
como se sabe, empreenderam uma abertura comerci
ai com amplo processo de remoção de barreiras tari
fárias e não tarifárias - acoplada a uma polftica de ali
nhamento internacional de preços mfnimos - e, o que
é pior, sem nenhuma exigência de reciprocidade por
parte de nossos parceiros comerciais. Tal orientação
acarretou um considerável deslocamento de ativida
des, produtores e empregos. Só no caso do trigo e do
algodão, as perdas de postos de trabalho são estima-
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pessoal para as agências. Isso é mentira. São menti- leira tem sido objeto de tratamento discriminatório
rosos os que afirmam isso. A lei Geral de Telecomuni- sem precedentes por parte do Poder Público, o qual
caçOes é de 1997, e somente agora, em 2000 - três se tem materializado numa dramática redução do dis~

anos depois, portanto -, foi apresentado o projeto de pêndio governamental da União - da ordem de 4,22%
criação de quadro de pessoal. Se tivessem tido algu- para 1,74% do PIB nacional, no periodo 1988/1991-
ma responsabilidade, teriam apresentado esse proje- e num acentuado desmonte de instituições de fomen~

to junto com a lei Geral, ou imediatamente após. to.
Aproveito para dizer que logo depois da aprova

ção da lei Geral recorri à Justiça, exigindo o envio de
projeto que criasse o quadro de pessoal e tenho comi
go a prova disso. Escrevi artigo, publicado pela Folha
de S.Paulo, em 1997, que se intitulava: "Teles: o de
bate antes do confronto", em que falava exatamente
sobre a ausência de debate e de modelo. Também
escrevi artigo, para o mesmo jornal, sobre o "teledes
monte", no momento em que se comemorava um ano
de privatização.

Portanto, Sr. Presidente, SI'"' e Srs. Deputados,
tenho acompanhado com dados a evolução do pro
cesso de privatização e mostrado tintim por tintim que
ele não tem servido à sociedade brasileira. Esta Casa
tem a obrigação de retomar a discussão para corrigir
as distorções havidas. Não nos interessa, neste exato
momento, confrontos ou acusações. Queremos a re
versão da situação. A sociedade quer e exige o servi
ço prestado com qualidade.

Foi dito ao povo que, com o processo de univer~

salização, os serviços seriam de melhor qualidade. a
povo querver essa promessa atendida. Não quer que
seja apenas uma promessa de campanha ou coisa de
santo: vai-se ao altar e espera-se o milagre aconte
cer. a povo quer a realização disso.

Este Congresso tem diante de si o desafio. Sa
bemos que é um ano eleitoral, e pode haver esvazia
mento, mas esta Casa tem a responsabilidade de, no
segundo semestre, debater essa questão ecorrigir de
uma vez por todas esse rumo, para que tenhamos
agências eficazes, processo de punição e garantia de
que a universalização dos serviços chegue a todo o
povo brasileiro.

O Sr. Jaques Wagner, 3° Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Jorge Alberto, § 2° do artigo
18 do Regimento Interno.

o SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) - Tem V.
ExB a palavra.

OSR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a agricultura brasi-
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das, na primeira metade da atual década, na casa dos O SR. CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB -
350 mil empregos, número esse superior à meta de BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
assentamentos da reforma agrária dos primeiro man- dente, inicialmente, agradeço a atenção a V. Ex8 e
dato do Presidente Fernando Henrique Cardoso. também ao Deputado Aleksandro.

Outro fator a deprimir a remuneração do setor Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, é grave e
consistiu na sobrevalorização do real nos quatro pri- preocupante a situação salarial dos servidores públi-
meiros anos de sua vigência e na escolha tácita do cos federais, estaduais e municipais. Sem qualquer
setor agropecuário para servir de ancora dos preços aumento linear desde 1995, essas categorias não
internos e, portanto, viabilizar os baixos fndices de in- têm nenhuma perspectiva de reajuste ao longo deste
fiação que ora desfrutamos. ano, enquanto as previsões econômicas mais otimis-

A conjunção desses elementos, acrescida da tas já apontam para uma inflação acumulada de 10%
ocorrência de severas secas no Nordeste, teve como ao final de 1999.
conseqOência previsfvel a abrupta queda dos nfveis Além da queda acentuada do seu poder aquisiti-
de renda setorial, de investimento e de produtividade vo com a desvalorização do real, os servidores públi-
e, de outro lado, inquietante tendência de inadimplên- cos da União foram atingidos por um dos mais violen-
cia junto ao sistema ban~rio e desmobilização patri- tos confiscos salariais já registrados na nossa histó-
monial. ria: o aumento absurdo da contribuição previdenciária

Não se diga, Sr. Presidente, que esta Casa tem dos servidores da ativa e a taxação das pensões e
assistido passivamente ao desenrolar desse cenário. aposentadorias.
Pelo contrário, tramitam na Camara dos Deputados É lamentável, nobres colegas, que nesta hora
inúmeras iniciativas legislativas para aliviar a situação difrcil, quando o Brasil precisa mais do que nunca de
dos produtores rurais. A trtulo de exemplo, o Deputa- um Estado eficiente e profissionalizado, os servidores
do Augusto Nardes elaborou recentemente projeto de públicos fiquem como os grandes vilões das contas
lei inspirado n~ Programa Perfis, propondo um limite que não fe'6ham.
de comprometimento de renda para pagamento de A realidade, no entanto, não se curva ante os
dfvidas rurais. O Deputado Paulo Lustosa já havia discursos demagógicos e oportunistas. Prova disto foi
apresentado anteriormente proposição visando anis- o comportamento do mercado financeiro logo após a
tiar parte das dfvidas de produtores nordestinos afe- vit6ria governista na taxação previdenciária dos servl-
tados pelas secas. Parlamentares do PT já concebe- dores, anunciada à Nação como um passo decisivo
ram também proposta semelhante. para o reequitrbrio da economia. No dia seguinte à

Na medidfl em que um universo importante de aprovação do confisco salarial, o real continuava em
agricultores nordestinos passa por grandes dificulda- queda livre em relação ao dólar e o pessimismo era o
des, em face da conjunção das circunstancias já tom predominante em todos os prognósticos para o
apontadas, venho engrossar o clamor dos colegas e futuro imediato da nossa economia.
solicitar que o Governo Federal conceda anistia para O quadro sombrio que se desenha no horizonte
os débitos originais de até 20 mil reais contrardos jun- não atinge apenas os servidores públicos, mas todos
to ao Banco do Nordeste por pequenos produtores os assalariados, assombrados pelo crescimento ga-
que não lograram resultados satisfatórios em razão lopante dos fndices de desemprego. Os trabalhado-
dos fatores já elencados. res brasileiros agora começam a experimentar a te-

Oxalá S. Exa o Presidente da República, emba~ mfvel combinação de recessão associada à volta da
lado pelos novos ventos soprados de Berlim, possa inflação.
encampar esse pleito, que dará um pouco de oxigê- A retração nas vendas e conseqüente queda da
nio à debilitada agricultura familiar nordestina. atividade econômica já começou a acontecer, obri-

Sr. Presidente, peço a V. Exa que autorize a di- gando os sindicatos a desistirem de manter o poder
vulgação deste pronunciamento nos órgãos de comu- de compra dos salários em troca da manutenção dos
nicação da Casa. empregos. Nas grandes montadoras, que represen-

O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) - V. ExB tam um dos mais sensfveis termômetros da relação
será atendido. emprego/salários no PaIs, esta tem sido prática cor-

O SR. CORIOLANO SALES - Sr. Presidente, rente nas negociações salariais dos últimos meses.
peço a palavra pela ordem. A Volkswagen foi a primeira montadora a reduzir

O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) - Tem V. em 15% os contracheques para não demitir, de uma
ex- a palavra. só tacada, 7,5 mil de seus 26 mil funcionários. Na Ge-
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neral Motors, O corte salarial foi de 20%, acompanha- apoio que prestaram à CPI da ocupaçao das terras
do pela suspensão temporária do contrato de traba- públicas da AmazOnia.
lho, para mil dos 8,7 mil empregados da unidade de Quero também deixar nossos agradecimentos
São Caetano do Sul, em São Paulo. Paralelamente ao Governador de Roraima e ao Presidente da
às reduções salariais, proliferam os programas de de- Assembléia pelo total apoio que recebemos.
missão voluntária entre empresas dos mais diversos Além disso, parabenizo o Deputado Walter Pi-
ramos industriais. nheiro pelo brilhante discurso que trouxe a este Ple-

Os nossos trabalhadores estão sentindo na pele nário e à sociedade brasileira. No Acre também sofre-
as conseqoências da opção que fez o atual Governo mos com esse problema e apoiamos, com certeza ab-
em seguir à risca o receituário dessa instituiçao espe- soluta, a CPI proposta por S. Exa.
cialista em produzir catástrofes econOmicas e sociais Passando a outro assunto, quero abordar tam-
pelo mundo afora: o Fundo Monetário Internacional. bém um tema que está nas manchetes de jornais: a

Nos últimos quatro anos, foram sete os desas- segurança no Pars.
tres capitaneados pelo FMI: o México, em dezembro Testemunhamos todos, em pouco mais de uma
de 1994; a Tailândia e a Malásia, em julho de 1997; a semana, dois eventos que com certeza serviram para
Indonésia, no mês seguinte; a Coréia, em novembro refletirmos sobre a segurança pública no Pars.
do mesmo ano; e a Rússia, em agosto de 1998. E fi- Como sabemos, o provimento de medidas efeti-
nalmente o Brasil, que sofreu ataque especulativo de vas em benefIcio da segurança do cidadão e da soci-
há muito previsto. edade é dever do Estado que vem sendo negligencia-

Em outubro do ano passado, a equipe econOmi- do desde longa data, não apenas pelos governos atu-
ca brasileira e os técnicos do FMI encontraram-se em ais, mas, a rigor, por todos quantos o precederam,
washington, para traçar uma estratégia capaz de pro- seja na esfera federal, seja na estadual.
teger o Brasil da crise que acabava de atingir a Rús- É verdade, Sr. Presidente, que algumas medi-
sia. Na época, o FMI tentou imporao Brasil o receituá- das isoladas, tomadas de afogadilho, destinadas a
rio de sempre, ou seja, reforma fiscal com aumento conter o clamor da sociedade, foram apresentadas e
de impostos e corte de gastos, redução do crédito na rapidamente aprovadas em passado recente. Neste
economia e desvalorização da moeda. sentido, podemos exemplificar com a lei de crimes

O único item rejeitado, então, pela equipe de hediondos e com a lei que atualmente regula o porte
Malan foi a desvalorização cambial. Bastou acontecer de armas.
a primeira turbulência na nossa economia, no entan- No entanto, jazem nas gavetas dos Poderes
to, no in leio deste ano, para o Governo brasileiro alte- Executivo e Legislativo, barradas pçr intermináveis
rar sua polltica de cambio, obedecendo, assim, a to- discussões ditadas pelos interesses corporativos,
das as exigências do FMI. discussões mais profundas e abrangentes, por isso

Causa-nos repúdio e revolta nobres colegas a mesmo mais complexas e que, apesar de proporem a
constatação de que nosso PaIs é ~ada vez menos ~o- inclusão de aperfeiço~m~ntos inegáveis n.o atu~1 si~-
berano. Constitui-se motivo de vergonha e de indig- tema de segurança pu.bllca, despertam .a Incomorml-
nação para todos n6s, comprometidos com a justiça dade de quem.s~ habltu~u aos benefrclos decorren-
social e a qualidade de vida da população brasileira, tes da sua óbVIa /~eficácla. . .
verificarmos que o Brasil perdeu o que lhe restava de Para exemplificar esses ~emas, Clt~~OS ~s várr-
autonomia para tomar decisões que defendam os in- a~ vertentes d~ reforma do slst~ma pollcl~1 vlg~nt~,
teresses do nosso povo sobre as exigências dos t~'S.como: a Unificação das ~ollclas ostensiva e ~udl-
grandes capitais internacionais. c/árra que, graças a Deus, hOJe constam das medidas

E t
· h d' do Plano Nacional de Segurança; a criação de fundo

ra o que In a a Izer. . .que assegure a sustentação das atiVidades de segu-
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) - Concedo rança - o que também consta no Plano Nacional de

a palavra ao Sr. ~eputado José Aleksandro. ' Segurança Pública lançado pelo Governo, como no
O SR. JOSE ALEK8ANDRO (Bloco/PSL - AC. velho ditado, antes tarde do que nunca. São medidas

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero nesta que com certeza merecem o nosso aplauso como ci-
oportunidade registrar que estivemos na quinta e na dadãos brasileiros. Além dessas, citamos ainda: a cri-
sexta-feiras na cidade de Manaus. Deixo os nossos ação de instituição policial municipal; a modernização
agradecimentos ao Governador do Estado, ao Presi- do rito inquisitorial, que hoje preside a apuração das
dente da Assembléia e a todos os seus membros pelo infrações penais; a desvinculação do póliciamento
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ostensivo da Doutrina de Defesa Nacional, pregada em que estamos, todos, atolados até os olhos e que
pelas Forças Armadas; e, finalmente, a criação de nos tolhe a perspectiva de caminhos e alternativas
conselhos comunitários com poderes de fiscalização para escaparmos dele.
e ordenação de prioridades das atividades de policia- Em primeiro lugar, foi-nos novamente lançada
mento preventivo. São com certeza discussões que no rosto a situação de miserabilidade social em que
se félzem necessárias para implantar, em uma segun- está mergulhado quase um terço da população brasi-
da etapa, fiCflndo neste momento a minha indicação leira. Esta situação execrável.decorre da mais com-
ao Presidente da República e ao Miflistro da Justiça. pleta desatenção dos governos, das três esferas,

Referimo-nos, primeiramente, Sr. Presidente, para com as condições de sobrevivência dos mais hu-
plenos de esperança, ao Plano Nacional de Seguran- mildes; omissão odiosa que anda de mãos dadas
ça Pública, que o Governo Federal apresentou à soci- com o alastramento do crime-organizado, em·suas-
edade brasileira. vertentes do narcotráfico e do comércio ilegal de ar-

Referimo-nos, em segundo lugar, Sr. Presiden- mas de fogo.
te, agora plenos de vergonha, à tarde e à noite de de- Quero neste momento fazer uma observação.
satinos que a população da cidade do Rio de Janeiro, Este Plenário da Câmara dos Deputados decidiu pela
do Brasil e do mundo presenciou há uma semana. Em instalação da CPI do Narcotráfico, que trouxe ao Bra-
que pese ao mérito de novamente ter despertado o sil a real situação em que vive o Pais. E este Plenário
clamor e a indignação pública, com isso acossando o nao foi omisso. A Câmara dos Deputados está dando
Governo a decidir-se finalmente a apresentar o longa- a sua contrapartida, a sua colaboração e com certeza
mente adiado Plano Nacional de Segurança Pública. absoluta acompanhará todas as questões tratadas no
O epis6dio foi dos mais lamentáveis dos tempos re- decorrer dos trabalhos.
centes, expondo a escandalosa nudez da violência Questionado recentemente sobre a gravidade
urbana e o despreparo das instituições policiais para da exclusão social, o Presidente da República retru-
controlá-Ia. cou com sarcasmo que "desigualdade existe há qui-

A violência e a segurança pública, Sr. Presiden- nhentos anos·. Vinda de uma autoridade que detém o
te, que já ocupavam o topo da lista das maiores preo- poder poUtico da Nação há quase seis anos e que
cupaÇÔes da sociedade, passaram, agora, a preen- pertence ao lado privilegiado dos desiguais, esta ma-
cher a quase totalidade da sua agenda pública. nifestação tem a conotação de um erro absurdo que

Ali ficou demonstrada, Sr. Presidente, em toda a reflete na vida de quem, por absoluta falta de oportu-
sua crueza, a extensão do descalabro que hoje 'ater- nidades, está descartado, à margem da sociedade.
roriza o cidadão que reside em qualquer parte do ter- Neste mesmo sentido, Sr. Presidente, ouve-se
rit6rio nacional. com freqOência que a miséria não é fator de geração

Ali presenciamos a irracionalidade das ações de violência e, para isto, argumenta-se com desmedi-
dos jovens excluldos da "sociedade dos homens de do cinismo que, se a hip6tese fosse verdadeira, have-
bem" - entre aspas -, que acabam sendo absorvidos ria ao milhões de bandidos no Brasil - ora, Sr. Presi-
pela marginalidade; a falta de qualificação técnica dente! -, apontando-se como prova incontestável um
das instituições policiais em conduzir, a bom termo, outro abnegado miserável que se apega aos resqulci-
uma negociação onde tudo conspirava em seu favor; os de sua dignidade para sustentar a si e a sua familia
a inépcia do poder politico do estado e do municipio com salário inlquo, da conveniência de um sistema
em circunscrever o local em uma zona de segurança governamental que afirma que para o Pais manter
que evitasse a propagação dos riscos e preservasse suas finanças em equillbrio, necessário se faz que o
a cena do crime para posterior perlcia pela policia téc- trabalhador mantenha-se com salário de 151 reais.
nica; as circunstâncias trágicas que provocaram a No entanto, Sr. Presidente, é necessário que
morte de uma refém; e, finalmente, Sr. Presidente, nos lembremos de que a face da violência com que
-corno-desfecho da sucessão de erros que parecia ser nos defrontamos na semana passada destaca-se, no
impossivel piorar ainda mais, uma equipe de celera- cenário geral, pelo desemprego, pela educaÇãO e
dos fardados que decidiu pelo julgamento e execução pela desigualdade social.
sumária de um prisioneiro que estava sob sua cust6- As estatrsticas nos mostram que os indices de
dia. homicrdios para cada 100 mil habitantes por ano na

Como passamos a discorrer, Sr. Presidente, en- região metropolitana de Vitória é de 84; em Recife,
tendemos que esse acontecimento lamentável é bem 62; no Rio de Janeiro, 59; e em São Paulo, 55. Em
representativo do quadro de violência e insegurança comparação, no Japão e Canadá o indice é de 1 para
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cada 100 mil habitantes; no Reino Unido, 2; na Ale- periculosidade e a sua eficiência criminosa eram mui-
manha e na França, 4; na Argentina, Paraguai, Chile to menores do que as dos agentes da lei que o custo-
e Costa Rica, os Indices estao próximos de 5; nos diavam.
Estados Unidos da América, de 11. No Brasil o Indice Queremos ressaltar, Sr. Presidente, que essas
subiu de 13, em 1980, para 25,4 nos dias atuais. considerações não são movidas pelo que poderia ser

Na ColOmbia, que sofre com uma prolongada classificado como radicalismo contra as policias e in-
guerra civil, são 60 mortos por grupo de 100 mil habi- condicionalmente a favor dos bandidos, por conta das
tantes, Indice comparável ao das cidades de Recife e desigualdades sociais. Não, Sr. Presidente! Na oca-
Rio de Janeiro, mas muito inferiores aos registrados sião oportuna, quando a vida dos reféns estava em
em Vitória. risco, consideramos que a atuação dos atiradores de

- Em contrapartida, os dados mais recentes elite era absolutamente pertinente, em defesa dos di-
apontam o Brasil-como o antepenúltimo paIs do pla- reitos humanos de inocentes. Mas consideramos um
neta em desigualdade de renda. Mas isto, Sr. Presi- desvio vicioso na interpretação da leC"queaepõe de-
dente, é apenas um detalhe, que nada tem a ver com cisivamente contra aqueles maus policiais, o assassi-
a violência que testemunhamos em nosso cotidiano. nato covarde de um prisioneiro indefeso, tornando in-
Afinal, a desigualdade existe há quinhentos anos. distintos os limites entre o bandido e o policial, desnu-

Em segundo lugar, Sr. Presidente, faz uma se- dando a enormidade do despreparo profissional des-
mana que encaramos em verdadeira grandeza e com ses últimos, a quem devemos todos, pobres ou ricos,
nitidez meridiana o quadro de descalabro em que es- a nossa segurança e a de nossas famllias.
tao mergulhadas as nossas instituições policiais. A constatação de que, ao circularmos nas vias

A experiência a que fomos submetidos apenas públicas, estamos igualmente expostos à violência,
confirma que as policias militares policiam mal as tanto de policiais quanto de bandidos, é realmente as-
ruas e as policias civis apuram pior as infrações co- sustadora. ,
metidas. Acuada pela violência que se alimenta das con-

E quero fazer um parêntese, Sr. Presidente, dições miseráveis de sobrevivência que lhe são im-
para dizer que o policial brasileiro é muito mal remu- postas e absolutamente descrente da eficiência de
nerado. Ele também nao tem incentivo, e essa é uma instituições policiais fundadas em doutrinas ultrapas-
questão que vai muito além. sadas. parece restar apenas à sociedade brasileira a

Quando se questiona a conveniência de uma esperança de um milagre.
polrcia militarizada na prevençao das infrações, as Sr. Presidente, por falar em milagre, tenho visto,
corporações sempre argumentam que têm atrás de si em vários cultos evangelicos e até mesmo na televi-
uma tradição de quase dois séculos,\o que é verdade, são, pessoas de passado um tanto duvidoso, envolvi-
pois a primeira policia militar foi criaqa por ocasião da das com droga, crime organizado, assaltos à mão ar-
transferência da Corte Imperial de Pdrtugal para o Rio mada, assassinatos, trocarem suas armas e sua vida
de Janeiro, com a finalidade especifica de proteger a pregressa por um testemunho de fé, por uma Blblia, e
nobreza recém-chegada dos eventuais riscos da con- passarem a ensinar as palavras de amor ao próximo
vivência com os brutos que habitavam a ColOnia. deixadas por Jesus.

Aparentemente, Sr. Presidente, essa visão ana- É verdade que há raras exceções, mas nós, que
crOnica e discriminatória da segurança pública se per- observamos esses trabalhos, os recebemos como
petua até os dias de hoje, haja vista a doutrina sobre- milagre de Deus.
vivente que rotula todas as reivindicações sociais Acabrunhados diante da realidade que nos hu-
como caso de polrcia. milha, Sr. Presidente, é com imensa expectativa que

Episódios bem recentes não nos permitem es- esperamos a séria manifestação do poder poHtico no
quecer a sanha truculenta, que ceifa impunemente a sentido de amenizar o estado de estupefação em que
vida de trabalhadores rurais e urbanos. se encontra o nosso povo. Por isso, neste momento,

Nem nos surpreende a insanidade dos cinco parabenizo o Sr. Presidente da República e sua equi-
soldados armados que se propuseram a servir de juiz pe, destacando a pessoa do Sr. Ministro da Justiça,
e carrasco, dentro de um camburão, para depois ale- José Gregori, defensor nato dos direitos humanos,
garem com a mais absoluta desfaçatez que agiram pelo anúncio do plano de segurança e a destinação
em legftima defesa, contra um prisioneiro desarmado. de 3 bilhões ao combate à violência. "
Tratava-se de um seqOestrador, sim, Sr. Presidente. Faço agora, ainda sobre o plano, algumas con-
Mas é lamentável que, ao fina', se constate que a sua sideraçOes muito positivas·e especial agradecimento
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em nome do meu estado, Acre, e de toda região de O indivIduo que entra em uma penitenciária
fronteira pela destinaçêo, até o mês de dezembro, de para cumprir pena, depois de julgado e condenado,
15 milhões, e mais 60 milhOes nos próximos anos, sai experto em homicldio, roubo, assalto a mão arma-
para reforço dos pelotões de fronteira, bem como a da etc., porque ficou aquele tempo todo ocioso, prisi-
transferência de outras unidades militares para ajudar oneiro de um sistema que nada faz para reintegrá-lo à
no patrulhamento. Com isso, certamente, estaremos sociedade.
inibindo a violência e, de forma positiva e estratégica, Esse sistema precisa ser mudado. Deverlamos
combatendo o narcotráfico, mal que tanto aflige as fa- ter colOnias penitenciárias de trabalhos agrlcolas no
mflias brasileiras. Brasil, onde os presos passariam os dias trabalhan-

Nesse ponto, Sr. Presidente, eu, que moro em do. Os mais peri~sos voltariam à noite para suas ce-
região de fronteira, tenho de realmente dar parabéns las e, cansados pelo trabalho do dia, ainda estudari-
ao Governo porque, com certeza absoluta, essa me- am à noite. Assim, estariam produzindo para o seu e
dida trará mais tranqOilidade para aquela região e até mesmo para o sustento de outras penitenciárias.
para o Brasil, pois a presença das Forças Armadas Sr. Presidente, julgo importante essa medida do
evitará a entrada de drogas e de armas, assim como Governo Federal, mas acredito que podemos ainda
uma série de problemas. Com certeza, vamos obser- implantar um sistema de penitenciárias agrlcolas no
var a chegada do desenvolvimento à nossa regiêo. PaIs.

Outro ponto importante é a realizaçao de con- Juntamente com todo o povo brasileiro, espera-
curso para o imediato preenchimento das 461 vagas mos impacientes por medidas realmente eficazes
na Policia Federal e a abertura de mais de 2 mil vagas contidas nos estritos limites do direito individual, ap-
para agentes e delegados da instituiçao. tas para nos resgatar desse sentimento de barbárie

Em Brasllia, há aproximadamente seis meses, em que nos encontramos mergulhados.
estive discutindo a questão com o Diretor-Geral da Deixo essa reflexão aos colegas.
Policia Federal, que falou de sua ansiedade em ver o Na condição de cidadão e de deputado federal
concurso realizado e as pessoas trabalhando, porque representante do povo do Acre, acreditamos que, no
a instituiçêo estava muito defasada. Hoje, parabeni- ano 2000, o sistema vai melhorar. Sabemos que não
zo-o pela abertura das mais de 2 mil vagas para agen- há como fazê-lo mudar do dia para a noite. Trata-se
tes e delegados da Policia Federal, bem como pela de algo a longo prazo, e é preciso levar em considera-
criaçêo de mais 21 novas delegacias, medida que, ção a questao da educação e da saúde, assim como
acredito, chegou na hora certa. a necessidade de melhoria das condições de vida do

A Policia Federal detém preparo especial e ca- povo e de emprego para a população. Precisamos de
pacidade técnica imprescindlveis no combate ao nar- um sistema em que possamos conviver com um pou-
cotráfico, merecendo todo o apoio e condições finan- co mais de paz, amor, fraternidade e de parceria dos
ceiras necessárias. governos estaduais com as instituições que já dão

A última consideraçêo que faço quanto às medi- certo, como as Igrejas, que, como um todo, prestam
das do plano de segurança diz respeito à criaçêo de . grande trabalho social para o Estado - muitas delas,
8.500 vagas no sistema penitenciário nacional e à Ii- porém, não são reconhecidas.
beraçao'de 100 milhões para o ano 2000. Pedimos, então, o seu reconhecimento por par-

Aproveito a oportunidade para fazer uma obser- te do Executivo. A parceria é fundamental para me-
vaçêo. Particularmente, tenho acompanhado os noti- Ihorar a condiçao de vida do cidadão brasileiro.
ciários sobre fugas' de presos, rebeliões e motins - Muito obrigado, Sr. Presidente.
até mesmo no meu estado, recentemente, vivemos
essa situaçêo. O sistema carcerário do PaIs passa Durante o discurso do Sr. José Alek-
por grande dificuldade. Foi muito acertada, portanto, sandro, o Sr. Jorge Alberto, § 2° do artigo
a Iiberaçêo de mais de 100 milhOes para o ano 2000. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
Igualmente, a criaçao de mais 8.500 vagas é muito presidência, que é ocupada pelo Sr. Agnal-
importante para o sistema de segurança penitenciá- do Muniz, § 2° do artigo 18 do Regimento
ria. '" . Interno.

Solicitei ao meu gabinete estudo que levarei ao
Sr. Ministro da Justiça. Apresentarei, assim, algumas
sugestões que julgo fundamentais. As penitenciárias
e delegacias do Pars estão superlotadas.

VI- ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Agnaldo Muniz) 
Apresentação de proposições
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Os Senhores Deputados que tenham proposi- DINO FERNANDES E SRS. UDERES
çOes a apresentar poderam fazê-lo. Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos

Apresentam proposiçOes os Senhores: Deputados para apreciação em regime de urgência
ARY KARA E DUllIO PISANESCHI do Projeto de Lei nO 2.280, de 1999, do Poder Executi-
Projeto de lei que altera o CapItulo das Disposi- vo, que autoriza o Ins~ituto Nacion~1 do Seguro Social

çOes Finais e Transitórias e também o Anexo I da Lei -INSS - a doar à entIdade denominada Tempo Glau-
nO 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito ber imóvel que especifica.
Brasileiro. DINO FERNANDES E AÉCIO NEVES

JAIR MENEGUELlI Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos
Requerimento de inforrnaçOes ao Sr. Ministro Deputados de realização de sessão solene em home-

das ComunicaçOes sobre detentores de concessão nagem ao Clube de Regatas Flamengo, pelo bicam-
dos serviços de radiodifusão sonora e de sons e ima- peonato de futebol do Estado do Rio de Janeiro -
gens no Estado de São Paulo. 1999/2000, onde serão diplomados 145 deputados

RUBENS BUENO federais f1amenguistas.
Indicação ao Sr. Ministro de Minas e Energia de FERNANDO ZUPPO E SILVIO TORRES

adoção de providências quanto à composição da co- Requerimento ao Sr. Presidente da Cãmara dos
missão coordenadora dos trabalhos de planejamento Deputados de realização de sessão solene em home-
indicativo da expansão da infra-estrutura de abasteci- nagem à Fundação Bradesco.
mento de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, assim JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
como atinentes à regulamentação da atividade de re- Requerimento de informaçOes ao Sr. Minis-
vendedores varejistas do referido combustlvel. tro da Fazenda sobre as condiçOes de funciona-

PASTOR VALDECI PAIVA E AÉCIO NEVES mento das Delegacias da Receita Federal nos es-
Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos tados.

Deputados para realização de sessão solene destina- Requerimento de informaçOes ao Sr. iMinistro
da a homenagear o cinqOentenário da fundação da da Ciência e da Tecnologia sobre a possibilidade
Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ e do de fecf1amento do Centro Brasileiro de Pesquisas
Hospital Pedro Hernesto. Flsicas.

CELSO GIGLlO DR. HELENO
Projeto de lei que acrescenta artigos à Lei nO Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos

7.210, de 1984, obrigando, para o cumprimento de Deputados de desapensação do Projeto de Lei nO
pena privativa de liberdade, a feitura de exame de sa- 2.865, de 2000, que altera a Lei n° 9.424, de 1996,
lide. que institui o Fundo de Manutenção e Desenvolvi-

lINCOLN PORTELA mento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Projeto de lei que determina a obrigatoriedade Magistério, para disporsobre o salário-educação, que

da existência de banheiros e bebedouros nas agênci- se encontra anexado ao Projeto de Lei n° 2.379, de
as bancárias. 1996.

CLEMENTINO COELHO ALBERTO FRAGA
Projeto de lei que acrescenta parágrafo único ao Projeto de lei que dispõe sobre a proibição de

art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, a venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol e
fim de dispor sobre a jornada do trabalhador que re- nas suas imediações nos dias de jogos.
cebe até três salários mlnimos. Projeto de lei que acrescenta inciso XIII eXIV ao

BISPO WANDERVAL art. 30 da Lei n° 9.472, de 1997.
Projeto de lei que dispOe sobre exigência para a Projeto de lei que altera o inciso 111 do art. 10

concessão de empréstimos por bancos oficiais e dá da Lei nO 9.237, de 1995, que fixa o efetivo da PolI-
outras providências. cia Militar do Distrito Federal e dá outras providên-

MOREIRA FERREIRA cias.
Requerimento ao Sr. Presidente da Camara dos Projeto de lei que dá nova redação ao art. 71 da

Deputados para reexame do despacho inicial referen- Lei nO 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsi-
te ao Projeto de Lei nO 1.534, de 1999, de autoria do to Brasileiro.
Sr. Deputado Jorge Costa, para que a referida matê- Projeto de lei que estabelece a licen-
ria seja distribulda à Comissão de Minas e Energia. ça-maternidade e dá outras providências.
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CUNHA BUENO
Requerimento de informações ao Sr. Ministro da

Saúde sobre a situação do seguro saúde edas opera
doras de planos de saúde.

WILSON SANTOS E OUTROS
Proposta de emenda à Constituição que modifi

ca os arts. 144 e 159.
VANESSA GRAZZIOTIN
Requerimento de informações ao Sr. Ministro da

Ciência e Tecnologia sobre os convênios celebrados
por universidades públicas, pela Fundação Oswaldo
Cruz e pelo Museu Goeldi com a empresa Extracta
Moléculas Naturais Uda.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro do
Meio Ambiente sobre os convênios celebrados por
universidades públicas, pela Fundação Oswaldo
Cruz, pelo Museu Goeldi e a Embrapa com a empre
sa Extracta Moléculas Naturais Uda.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Educação sobre os convênios celebrados por univer
sidades públicas com a empresa Extracta Moléculas
Naturais Ltda.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Fazenda sobre os recursos disponibilizados pelo
Banco da Amazônia - BASA.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro do
Desenvolvimento Agrário sobre relação de todos os
imóveis rurais registrados no Cadastro de Terras do
Incra com mais de 10 mil hectares na Amazônia.

NILSON MOURÃO
Requerimento de informações ao Sr. Minis

tro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República
sobre convênio firmado entre o Municlpio de Plácido
de Castro, Estado do Acre, e a Diretoria-Geral de
Administração da Presidência da República no ano
de 1998.

AGNELO QUEIROZ
Indicação ao Sr. Ministro da Educação de sus

pensão da taxa de inscrição no Exame Nacional do
Ensino Médio - ENEM.

Projeto de lei que dispõe sobre a inscrição no
Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.

EULER RIBEIRO
Projeto de lei que dispOe sobre polltica nacional

para mitigação de gases do efeito estufa e dá outras
providências.

o SR. PRESIDENTE (Agnaldo Muniz) - Pas
sa-se ao horário de

VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Deputado Waldir Pires, pelo
Partido dos Trabalhadores, que dividirá o tempo com
o Deputado Nilson Mourão.

S. Ex· dispOe de cinco minutos.
O SR. WALDIR PIRES (PT - BA. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, minhas homenagens aV.
Ex". Estava escutando o orador do Grande Expedien
te e constatando o desmoronamento e o descalabro
social do Pais. Como foi posslvel alcançar os nlveis
de desenvolvimento que alcançamos no plano eco
nômico, esse extraordinário crescimento, chegando à
condição de oitava potência econômica mundial, e,
no entanto, assistir permanentemente à fotografia
desse descalabro na tessitura social?

No plano da violência, então, é brutal. Estamos
nos tornando um dos palses mais violentos do mun
do, de convivência mais diflcil, mais perversa. Duran
te longo tempo, tivemos a tradição de ser uma nação
que dispunha de convivência cordial. Pergunto, Sr.
Presidente: o nosso temperamento, o nosso gênio
mudou? Porventura mudaram as qualidades do povo
brasileiro, sua Indole? Seguramente, não. As condi
ções da nossa formação, da nossa miscigenação,
das nossas bases culturais permanecem as mesmas.

A produção desse sistema perverso e cruel que
hoje dirige a Nação, enxergando apenas a remunera
ção do capital, os privilégios e a especulação do cré
dito, faz desaparecer as bases essenciais da socie
dade humana, que estão situadas na solidariedade e,
portanto, na fraternidade, no respeito à vida. A violên
cia passa a ser o que o nobre Deputado do Grande
Expediente falou.

Sr. Presidente, afinal entra em discussão no Se
nado Federal a PEC da Saúde, que em outro tempo
teve o número 169. Ela foi apresentada por mim e
pelo Deputado Eduardo Jorge, em 1993 - portanto,
há sete anos -, com o objetivo de assegurar condi
ções de saúde às grandes maiorias despossuldas.

No final do' ano passado, esta Casa mobili
zou-se. Houve acordo geral entre as Lideranças de
todos os partidos. Votamos praticamente por unani
midade a aprovação dessa emenda constitucional
para construir um sistema de vinculaçOes obrigatórias
das receitas dos Estados e dos Municfpios, como já
eram as da União, destinando percentuais especffi
cos da receita tributária pública para a saúde.

Eo que está acontecendo? A resistência de Go
vernadores, entre os quais o da Bahia, e do Presiden
te do Congresso Nacional impediu a aprovação des
sa matéria no Senado Federal.
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A Nação toma conhecimento de que a Organi- pestivamente, em tempo hábil. Inclusive, nesse as-
zação Mundial da Saúde publica hoje nas manchetes pecto, quero parabenizar a Superintendência do
dos jomais a situação do Brasil, que está em 1250 lu- Incra no Estado do Acre. A Justiça acreana, de ime-
gar no mundo em necessidade de saúde. No entanto, diato, deu ganho de causa ao Governo Federal.
não conseguimos recursos públicos para ela. Há uma Contudo, esses grileiros VIP e ricaços que ocupam
corrente contrária à vinculação de reéursos tributários terras destinadas à reforma agrária recorreram. O
orçamentários para a saúde. processo está em Brasflia há quase quatro anos,

Espero com confiança que a esmagadora maio- sem que o juiz federal o despache.

ria do.Se~ado Federal possa votar hoje essa emenda Sr. Presidente, sinto-me envergonhado de'-Ver-
co~stltu~lo~al, a fim de que tenhamos recursos p~ra a pessoas inescrupulosas, tais como
saude publica, para o programa do SUS no BraSIl. ex-Governadores. ocupando terras nobres. à beira

Muito obrigado. do asfalto, com energia elétrica, de beneficiários de
O SR. PRESIDENTE (Agnaldo Muniz) - Conce- reforma agrária, enquanto milhares de trabalhadores

do a palavra, pelo PT, ao Deputado Nilson Mourão. rurais esperam terra para trabalhar.
S. Ex· disporá de cinco minutos. O projeto foi destinado à produção de frutas e
O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Sem revi- verduras, visando ao abastecimento de Rio Branco e

são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Deputa- Senador Guiomard. Pretendo visitar o juiz encarrega-
dos, tenho participado ativamente, nos últimos dias, do dessa questão e pedir-lhe que a drspache imedia-
da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga tamente. Assim, a CPI estará cumprindo o grande pa-
a ocupação de terras públicas na região amazOnica. pel de informar ao povo brasileiro o' problema e, ao

Devo dizer que estou absolutamente chocado, mesmo temp~, t~mar as decisões ca.blveis para que a
entristecido e revoltado com a estrutura agrária do ~s~rut~ra fu~dlána deste PaIs, herdeiro de gran~es la-
nosso Brasil. Li várias obras a respeito. Sabia que tlfúndlos, seja transformada e d~ fato democratlz~da.
este PaIs é um vasto latifúndio, mas ainda não tinha Queremos que a reforma agrária ocorra no BraSIl.
visto com tanta clareza as injustiças sociais que ocor- Muito obrigado.
rem no campo brasileiro. As audiências públicas que O SR. PEDRO CELSO - Sr. Pr~sidente, peço a
tivemos no Congresso Nacional, em Belém, Manaus palavra pela ordem.
e Boa Vista dão-nos conta de realidades extrema- O SR. PRESIDENTE (Agnaldo Muniz) - Tem V.
mente preocupantes, nas quais só podemos acreditar Ex" a palavra.
ouvindo-as de viva voz. O SR. PEDRO CELSO (PT - DF. Pela ordem.

Para o meu contentamento, depois de muitos Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V.
anos de luta, a Rede Globo colocou no ar uma reali- Ex" o registro, nos Anais da Casa, de Carta Aberta do
dade que fará todo mundo refletir. O Incra desapropri- Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Fe-
ou mais de 5 mil hectares numa área nobre de Rio deral, com aquiescência e participaçao também do
Branco, entre dois Municlpios, Rio Branco e Senador Comitê de Defesa da Revoluçao Cubana - COR, in-
Guiomard, para assentar trezentas famllias de benefi- formando o Governador Joaquim Roriz da destruição
ciários da reforma agrária. do busto de Ernesto Che Guevara localizado na Pra-

Tao logo ocorreu a desapropriação pelo Incra, ça dos Buritis. Até agora nao se chegou à conclusão
um grupo de pessoas não beneficiárias da reforma de quem são os responsáveis por essa barbaridade.
agrária - entre as quais o ex-Governador Romildo Queremos nao apenas descobrir quem destruiu o
Magalhães; o ex-candidato nas eleições passadas, busto desse herói latino-americano, como também
-Alécio Dias, que ocupou cargos importantes da admi- sua restauração pelo mesmo artista cubano que fez o
nistração do Estado; e o ex-Deputado Federal Roni- primeircr.-Trata-se de ato de barbárie contra o qual_
von Santiago - ocupou terras nobres à beira da estra- protestamos. •
da e hoje possui mansões, piscinas e chácaras de fa- O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do
zer inveja a qualquer ricaço deste Pais. Pudemos ver Distrito Federal pede providências ao Governador do
a vergonha que a Rede Globo mostrou para milhões Distrito Federal.
de brasileiros há alguns dias. O SR. PRESIDENTE (Agnaldo Muniz) - Será

Pessoas que não são beneficiárias da reforma registrado o requerimento de V. ,Ex·.
agrária ocuparam a área mais nobre- desse projeto CARTA ABERTA A QUE SE REFERE O
de assentamento. O Incra acionou a Justiça tem- ORADOR
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Brasília, 16 de junho de 2000.

Exmo. Sr.
Governador JOAQUIM DOMINGOS RORIZ
NESTA

A Diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal
dirige-se a V. Excia. para, respeitosamente, solicitar providências relacionadas à lamentável
violação do busto em memória do cidadão argentino-cubano Ernesto Guevara de La Sema,
personagem da História conhecido como Che Guevara, registrando que ações dessa nature
za devem ser repelidas veementemente pelas autoridades constituídas.

Esse tipo de ação demonstra intolerância e visão obscurantista, simboli
zando um exemplo de VIolência a ser eliminado da cultura política de nossa sociedade. ainda
marcada por casos de violência política, que, em grande parte, convivem com a impunidade.
O episódio intriga, sobretudo pela existência de relações amigáveis entre Brasil e Cuba, onde
Guevara, como dirigente da Revolução e depois ministro, entrou para a História.

Em qualquer avaliação sobre os caminhos escolhidos por outro povo,
outro país, os principios sagrados do respeito à autodeterminação e da não-ingerência, ins
critos na Constituição brasileira, obrigam a uma atitude de zelo pelos valores e personagens
históricos cultivados por outros povos, em outros países.

Como seria recebida, pela Nação brasileira, a noticia de que o busto de
Tiradentes, herói da luta pela Independência do Brasil - Instalado na Plaza de la [i'ratemidad,
em La Habana (Cuba) -, teria sido violado, destruído ou simplesmente agredido?

Constam ainda. como princípios fundamentais da nossa Constituição, o
respeito à dignidade da pessoa humana; o pluralismo político; a defesa da paz; o repúdio ao
terrorismo e ao racismo; a cooperaçao entre os povos para o progresso da'humanidade, e por
'isso resulta óbvio que o ato bárbaro de violação do busto de Guevara, a poucos metros da
sede do governo do DF, choca também por afrontar conceitos basilares de nossa Lei Maior.

Choca muito mais a História diplomática brasileira, quando lembramos
que Ernesto Che Guevara recebeu a maior condecoração da República, a comenda do Cru
zeiro do Su~ concedida pelo então presidente Iânio Quadros, revestido da autoridade que lhe
concedeu a maior votação popular de um Presidente até àquela época.

Nada construtivo para a cidadania e a memória histórica, se esse la
mentàvel episódio fosse seguido da violação de bustos de personagens célebres de nossa
História. como por exemplo o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que, como fundador de
Brasília, projetou-a com o espmto do novo. do congraçamento dos povos.
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Exatamente pelo que representa de pernicioso e de destrutivo da memó
ria histórica, das normas da cidadania e, no caso em tela, de desrespeitoso à memória de um
cidadio legitimamente cultuado como um herói de um povo irmão, é que esse ato bárbaro
necessita nIo só de apuraçio rigorosa, mas também da punição dos responsáveis por ele e
ainda de uma reparação, da parte do Governo, para que o mau exemplo não prospere.

Nesse sentido, Senhor Governador, face ao SImbolismo que permeia
todo o episódio e à importância atribuída aos exemplos emanados das autoridades constituí
das, permita-nos uma singela sugestão: que o busto violado - doação de artista cubano de
renome - seja recuperado e reinaugurado, com o mesmo respeito com que muitos heróis
brasileiros foram acolhidos por outras nações, entre elas a própria ilha de Cuba.

ADiretoria do SJP-DF defende que, pelo caráter emblemático do busto,
a sua reinauguraçlo seja feita singelamente, sem características aparatosas e voltada tão so
mente para a homenagem s6bria e franca à mem6ria de um homem que entregou a própria
vida em nome da justiça social, tão dolorosamente esperada, não apenas no Brasil, e para que
todos os povos ainda imersos em indicadores insuportáveis de miséria e empoprecimento
reagissem e florescessem, em troca da dignidade da vida humana.

Trata-se de homenagear a fraternidade entre os povos, num mundo ain
da dilacerado por imposições, desequilíbrios e guerras, oferecendo à opinião pública, a partir
da maior autoridade do Distrito Federa~ um exemplo singelo, mas muito representativo, do
respeito àqueles conceitos basilares da nossa Constituição. Trata-se, sobretudo,. da perma
nente disposição brasileira para a amizade, a cooperação e o respeito para com outros povos,
eliminando qualquer sombra de dúvida em relação á nossa tolerância para com atos que en
vergonham e mancham nossa tradição de bea convivência internacional.

Num mundo marcado pelo impacto do encurtamento de distâncias, face
à introduçio de novas tecnologias de comunicação - desafiando-nos a enxergar formas de
dividir essas maravilhas sincera e justamente entre toda a humanidade, e não apenas entre
poucos - nós, jornalistas, imaginamos ter responsabilidades específicas e globais a desempe
nhar, que ajudem a permitir mais harmonia entre povos e culturas, e a obrigação de atuar
como construtores de pontes para a cidadania e de p6los que irradiem exemplos que enalte
çam e eduquem na cultura da paz, recusando a intolerância, o obscurantismo e o respeito
para. com personagens dos mais nobres da história humana.

Sintonizados nesse espírito, que imaginamos ser de bem público,
aguardamos uma resposta de V. Excia. à nossa sugestão, ao tempo em que nos colocamos à
disposição para participar de ato que julgamos capaz de elim.i~ qualquer suposição, infun
dada que seja, de que toleramos ações hostis e desrespeitosas para com povos com os quais
mantemos relações de respeito e d~,amizade, e que queremos cultivar, aqui no coração do
Brasil, a solidariedade como temura-en~e os povos.

Atenciosamente, -

ADIRETORIA
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O SR. PRESIDENTE (Agnaldo Muniz) - Conce- Grande que vinham para São Paulo as mulas criadas
do a palavra ao Deputado Nelson Marchezan, pelo para incrementar a cultura do café e conseqUente-
Bloco Parlamentar PSDB/PTB. mente o desenvolvimento de São Paulo. Portanto, se

O nobre Parlamentar disporá de 10 minutos na de uma distancia tão longa era possrvel transitar por
tribuna. terra e transferir animais, seguramente era fácil tam-

O SR. NELSON MARCHEZAN (Bloco/PSDB - bém deslocar outros tipos de animais como bovinos e
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"' e cavalares.
Srs. Deputados, ocupo a tribuna para registrar nos Sr. Presidente, essa região não pode continuar
Anais da Casa o parecer que acaba de ser aprovado deprimida como se encontra. Dar a razão desse pro-
pela Comissão de Economia. Indústria e Comércio, jeto. Não vou estender por muito tempo essa justifica-
da Cãmara dos Deputados, de autoria do nobre De- tiva, mas diria tão-somente que o próprio Presidente
putado Luiz Mainardi, favorável ao Projeto de Lei nO da República, Dr. Fernando Henrique Cardoso, quan-
3.203, de 1997, de nossa autoria, que propõe a cria- do eleito Presidente no seu primeiro mandato, reco-
çao do programa de desenvolvimento da região de nheceu publicamente que havia algumas regiões do
fronteira sul no meu Estado, o Rio Grande do Sul, e PaIs deprimidas e que seria oportuno e adequado
dá outras providências. que se dirigissem a elas atenções especiais. Em pri-

Devo também assinalar que a Comissão de De- meiro lugar, entre outras regiões, citava a do Rio
senvolvimento Urbano e Interior emitiu parecer favo- Grande do Sul, a Metade Sul, o norte fluminense e
rável ao nosso projeto, de lavra do Deputado valdeci mais uma ou duas outras regiões.
Oliveira. Vem ao caso esta região de que estou falando.

Como se vê, desde 1997, o projeto vem trami- O próprio Presidente da República. sociólog01 fez al-
tando lentamente, mas espero, seguramente, rumo à guns estudos na cidade do Rio Grande, que integra
aprovaçao. Tem ele por objetivo estabelecer incenti- essa Metade Sul, e reconheceu publicamente isso. E
vos fiscais e cteditlcios para a Metade Sul do Rio no Governo de AntOnio Britto começou a estapelecer
Grande do Sul. E isso será feito por meio de fundo de algumas linhas de investimento e financiamehto que
financiamento. Será estimulada a concessão de em- chegararo a ser implementadas; evidentemente, mui-
préstimos para quem se estabelecer naquela região to aquém daquilo que se desejava e necessitava a re-
ou lá fizer novos investimentos, quer para pessoas da gião.
região, quer para pessoas de outros pontos do Pars, Quero também dizer que esse não é um projeto
ou mesmo do exterior. que obedeça a uma vontade pessoal. Conheço e paI-

O projeto também estabelece incentivos fiscais, milhei aquela região. Sou oriundo de Santa Maria,
tais como reduçao do Imposto de Importação, redu- que integra a região, portanto tenho profundo conhe-
çao do IPI para produtos fabricados na região, redu-:' ,·,1 cimento do que estou afirmando. Trata-se de uma re-
çao do Imposto de Renda para lucros auferidos em gião que cresce menos do que a média brasileira e a
funçao de investimentos, enfim, uma gama de incenti- média do Rio Grande, tem forte depressão ecoflômi-
vos para despertar as pessoas e tomar atrativo o em- ca e seguramente necessita, de um lado, de investi-
preendimento. mentos públicos, e alguns estão sendo feitos, acho

As razOes pelas quais aquela região faz isso que na linha do ensino, da universidade; de outro, um
não é privilégio algum. Trata-se tão-somente de uma importante investimento é o Porto do Rio Grande, de
região que, ao longo da história do Rio Grande, de- expressão regional, porto esse que, sem dúvida algu-
sempenhou importante papel de fronteira no Pars, . 'ma, será de expressa0 nacional, após os investimen-
onde não se estimulavam investimentos que pudes- tos que estão sendo projetados para ali serem feitos.
sem gerar riquezas e ainda permitiam, seguramente A bancada do Rio Grande, através de emendas,
pelas condíçOes de fronteira e de lutas, que no passa- tem procurado criar alternativas e diversificação. Cito
do se desenvolvessem atividades praticamente pas- apenas"a,té porque participei e teve o apoio de toda a
torís. Posteriormente foram ali introduzidas algumas ' bancada, uma emenda que estimula a fruticultura na
atividades agrlcolas, que hoje têm no arroz a sua prin- região Sul.
cipal cultura. Sr. Presidente, há necessidade de muitos inves-

Por que essas atividades? Não sou nenhum so- timentos nas áreas de armazenagem de água, de cu-
ciólogo, mas essas atividades permitiam sua remo- mulação de águas para a irrigaçao. Em sua maior
çao fácil. Era fácil para os fazendeiros e sua equipe parte, nos meses de verão, nessa região não há cul-
se deslocarem com suas tropas. Afinal, era do Rio tura nenhuma que resista, a não ser irrigada, e há
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uma tradição apenas do arroz. A própria pecuária ex- Metade Sul, mas também para o PaIs inteiro, tendo
tensiva sofre muito com as secas que tradicionalmen- em vista os seus interesses.
te ocorrem no verão. Muito obrigado.

Ao lado desses investimentos de ordem pública, Durante o discurso do Sr. Nelson Mar-
de infra-estrutura, de estradas e outros, seguramente chezan, o Sr. Agnaldo Muniz, § 2° do artigo
são necessários também estrmulos para a iniciativa 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
privàda poder ali se localizar, para lá ser atra[da, a fim presidência, que é ocupada pelo Sr. Nilson
de provocar um movimento de reerguimento daquela Mourão, § 2° do artigo 18 do Regimento
região, no sentido do progresso, da geração de em- Interno.

prego e de desenvolvimento. A SRA. TELMA DE SOUZA _ Sr. Presidente,
Sr. Presidente, essa parte do Estado também peço a palavra pela ordem.

fica numa região estratégica para o Mercosul. Portan- O SR. PRESIDENTE (Nilson Mourão) _ Tem V.
to, não é bom que ela permaneça deprimida. Não Ex" a palavra.
soma nada. Pelo contrário, s6 traz.preju[zos à região. A SRA. TELMA DE SOUZA (PT _ SP. Pela or-

Quero também dizer que não é esse o pensa- demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr'" e
mento poUtico das duas Comissões que opinaram. Srs. Deputados, meu pronunciamento versa sobre a
Os Presidentes da Farsul, Carlos Sperotto, da Fede- ausência, mais uma vez, de fiscais no setor da Recei-
rasul, Mauro Knijnik, e da Fiergs, Renan Proença, en- ta Federal, o que acaba envolvendo várias regiões do
viaram uma longa carta ao Sr. Presidente da Repúbli- Brasil, mais particularmente a minha cidade, Natal, no
ca, da qual recebi cópia, por meio do Dr. Mauro Knij- Rio Grande do Norte.
nik, mostrando a necessidade de se fazer investimen- A questão dos portos brasileiros já foi objeto de
tos naquela região. Citam que a Metade Sul, em discussão em uma das nossas audiências. No final do
1997, com 54% da área do Estado, representava ano passado, utilizei esta tribuna para denunciar o
25% da população e apenas 17% do PIB. Já a Meta- desmonte da estrutura de fiscalização federa', uma
de Norte, com 46% da área do Estado, detinha 83% prática poUtica que acompanha a série de desmontes
do PIB e 75% da populaçao. A renda per capita da dos setores públicos e que é, no m[nimo, uma atitude
Metade Norte é 58% superior à da Metade Sul. contraditória de um governo defensor do livre comér-

E mais adiante eles preconizam que o Sr. Presi- cio, da intensificação das relações comerciais.
dente da República, depois de citar as Leis nOs 9.440, O assunto havia sido discutido, no dia 21 de ou-
de 1997, e 9.808, de 1999, introduza incentivos fisca- tubro de 1999, em audiência pública da Subcomissão
is e creditrcios para aquela região, em medida provi- dos Portos, da qual sou Presidente. Durante a reu-
s6ria, por ocasião de sua reedição. Isso ainda não nião, a pr6pria Coordenadora do Sistema Aduaneiro
aconteceu, mas faço essa citaçao para mostrar que da Receita Federal, Clecy Buzato Lionço, admitia a
se trata de um pensamento generalizado do Rio falta de investimentos, materiais e humanos, no setor
Grande e que tem a expressão do Presidente Fernan- de fiscalização nacional.
do Henrique Cardoso em reconhecer a díf[cil situaçao Bem, Sr'" e Srs. Parlamentares, passados mais
da Metade Sul. de seis meses, a situaçao não se alterou. Os audito-

Ao registrar estes dois pareceres e esta corres- res fiscais protestam há mais de 40 dias em defesa de
pondência e tecer estes comentários, espero que a melhores condições salariais e de trabalho, mas o
Comissão de Finanças e Tributaçao, que deverá ma- Governo parece insens[vel à questão.
nifestar-se oportunamente, reconheça a necessidade Um dos tristes exemplos de mais esse descaso
de promovermos. por meio desta experiência, inteli- com o serviço público foi estampado no jornal Folha
gente e rápida, o crescimento harmônico deste PaIs. de S.Paulo do último domingo, 18 de junho, na pági-

Lembro que visitei, durante a década de 60, o na do excelente jornalista Elio Gaspari.
Vale do Tennessee, nos Estados Unidos. Uma região O Sr. Gaspari reproduziu a carta de Adauto José
antes deprimida é, hoje, desenvolvida, graças a medi- de Carvalho Filho, Delegado da Receita Federal em
das mais ou menos semelhantes à que estamos pro- Natal, Rio Grande do Norte. Trata-se de uma reivindi-
pondo com este projeto. Esta é a razão que me faz cação-desabafo que, em outras circunstancias, che-
confiar em que a Comissão de Finanças e Tributaçao garia a soar rid[cula, mas que, diante da atual situa-
e, posteriormente, este Plenário darêo acolhida a ção, ganha tom de tragédia, uma tragédia anunciada
esta proposição, que julgo generosa não só para a e que podemos e temos a obrigação de impedir.
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A seguir, reproduzo a carta do Delegado da Re- penso por falta de pagamento. Para completar a de-
ceita Federal de Natal, tal como foi publicada na pági- solação do quadro, em seguida, as concessionárias
na do jornalista Elio Gaspari, para que conste dos de energia elétrica e telefonia, pelo mesmo motivo,
Anais da Casa. suspenderam o fornecimento dos serviços prestados.

Adauto José de Carvalho Filho Amanhã, em torno de 9h, vou tentar falar com Vossa
(Delegado da Receita Federal'em NataL) Senhoria do orelhão mais próximo.
O auditor Adauto, com cerca de 20 anos de ser- (...) Tudo tem um limite aceitável. Aproveito o

viço na Receita, enviou uma carta ao seu chefe imedi- ensejo da presente mensagem para comunicar-lhe
ato. Ela é o desabafo de um funcionário sem militan- que a DRF/Natal não praticará qualquer ato em desa-
cia sindical. Retrata a situação a que chegou o des- cQrdo com a boa norma de gestão financeira. A res-
manche da Receita. Seus funcionários começarão ponsabilidade de funcionámento· da Receita-Federal·
nesta terça-feira a 14B greve deste ano. Reivindicam, deve ser institucional. Amedida que forem faltando
entre outras coisas, o melhor aparelhamento do servi- os recursos materiais indispensáveis ao funciona-
ço. Aqui vão trechos da carta: mento desta DRF, como já começa a acontecer, pre-

limo. Sr. ferimos a suspensão de algumas atividades ou mes-
Aloysio José Percinio de Oliveira mo o fechamento da repartição. Talvez uma atitude
M.D. Superintendente Regional da Receita Fe- radical, mas responsável. (...)

deraV4BRF. Respeitosamente,
Dirijo-me a Vossa Senhoria para comunicar o Adauto José de Carvalho Filho

entupimento de um banheiro no andar térreo do edifr- Delegado da DRF/NATALlRN.
cio ~ede d~ ~elegac~~ da Receita F~deral ~m Nat~l. Solicito, Sr. Presidente, a divulgação deste pro-
AqUI, contnbulntes utlhzam~se do mais sofisticado SIS- nunciamento nos órgãos de comunicação da Casa,
tema de recepção e transmissão de dados do mundo, especialmente no programa A Voz do Brasil.
via web, orgulho organizacional e motivo de muitos Ob' d
prêmios intemacionais (falam até de referências pes- figa a. .
soais de BiII Gatés), contrastantemente, com uma in- O SR. PRESIDENTE (Nilson Mourão) :- Conce-
suportável catinga de merda. Aliás, transmitiam, por- do a palavra ao nobre Deputado Agnelo Queiroz, pelo
que os pontos elétricos utilizados pelos modernos Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.
equipamentos estão desativados, vitimas de cur- O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
to-circuito causado por goteiras no telhado. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs.

Ontem um contribuinte, num gesto de indigna- Deputados, o Senado Federal, por intermédio de sua
ção, pediu explicações, afinal, de acordo com as nor- Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aca-
mas, ele tem obrigações fiscais tempestivas a cum- ba de julgar o pedido de cassação do Senador Luiz
prir. (...) Delicadamente, pus-me à sua disposição Estevão, encaminhado pela Comissão de Ética da-
para a resolução dos problemas que o afligiam. Ele quela Casa.
olhou-me profundamente (jamais vou esquecer aque- Como toda a sociedade esperava, a cassação
le olhar) e, com um gesto de desdém, falou em alto e foi aprovada. Houve quinze votos favoráveis, cinco
bom som: "Você não tem solução nem para a merda votos contrários e três abstenções, o que mostra a co-
que vocês mesmos ><xxx (referia-se à catinga ambien- erência e a correção com que o Senado vem condu-
te, lógico), como vai poder me ajudar". zindo o processo resultante da denúncia de envolvi-

(...) Demorei a assimilar se aquele contribuinte mento do Senador Luiz Estevão, do PMDB do Distrito
praticou um ato de gozação com a autoridade consti- Federal, no desvio de verbas destinadas à constru-
tuida (ar entramos todos nós, inclusive Vossa Senho- ção da sede do Tribunal Regional do Trabalho de São
ria e tantas outras Vossas Senhorias pelo Brasil afo- Paulo.
1'8) ou se estava éxercifcmao;-com bom humor, a es- Toda a trajetória percorrida pelo Senador, ao
sência da sua própria cidadania. A ficha só caiu quan- longo da CPI do Judiciário, foi de mentiras e Inverda-
do, para enviar-lhe esta mensagem, precisei lJtili- des. Foi comprovado o desvio de fartos recursos pú-
zar-me dos préstimos de um comerciante ao lado, blicos, que foram parar nas contas bancárias do Se-
uma pequena cigarreira-lanchonete, pois a nossa nadar e de suas empresas. A CPI do Judiciário apu-
DRF não dispiJnha de papel nem de cartucho para im- rou que 45 milhões de dólares destinados à constru-
pressão. Envergonhado, assumi o custo da remessa ção da sede do Tribunal Regional do Trabalho de São
~tal, pois o contrato celebrado com a ECT foi sus- Paulo foram depositados na conta do Senador.



O Senador tem de devolver esse dinheiro ao
seu dono, o povo brasileiro. Esse dinheiro até hoje
está nas sua conta e tem de ser-devolvido centavo
por centavo. Temos de exigir isso.

O Senado Federal, sendo uma casa polftica,
não pode fazer essa exigência, mas está fazendo a
sua parte, tirando dos seus quadros um Senador cor
rupto que lesou o patrimOnio público, usou da influên
cia de Senador, mentiu o tempo todo para a CPI do
Judiciário e depois para a Comissão de Ética do Se
nado. Por isso a Justiça tem de exigir a restituição aos
cofres públicos de todo esse dinheiro que está com S.
Ex". Essa é uma exigência da sociedade brasileira.

Tenho certeza de que, neste momento, quando
estamos reavaliando o papel das instituições e viven
do momentos de grande tensão social, com a violên
cia urbana, o desemprego brutal, a falta de esperan
ça, a população não aceitará mais situações como
essa.

Ao identificar um desses criminosos, que detém
o mandato de Senador, se não houvesse atitude firme
do Senado, a instituição ficaria completamente des
moralizada. Afinal, uma parte da quadrilha já está pre
sa. É o caso de Fábio Monteiro de Barros e de José
Eduardo, Vice-Presidente da Incal. O juiz está foragi
do da policia, mas com mandado de prisão decreta
da. Será preso a qualquer momento, segundo a Poli
cia Federal. Temos de cobrar isso também do Ministé
rio da Justiça. Afinal, cadeia não é s6 para o ladrão de
galinha, para o pobre, mas sim para o criminoso. Por
tanto, nada justifica que esse juiz não esteja na cade
ia até agora, pois se trata de um dos membros da
quadrilha.

Agora, o Senado - destaco seu papel importan
trssimo - está tomando providências quanto ao Sena
dor Luiz Estevão. Temos convicção de que essa atitu
de irá valorizar, e muito, aquela Casa legislativa. Mui
tas vezes criticamos o Senado, mas queremos tam
bém reconhecer, no caso, a postura fmpar, correta e
isenta do seu Presidente. S. Ex·, de fato, adotou com
portamento que dignifica aquela Casa, ao manifestar
seu desejo de ver apurada denúncia de tal monta,
não manifestando, em momento algum, vacilo, prote-
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E agora que também foi comprovado que ele é o Mais do que isso, Sr. Presidente, vamos exigir
pr6prio dono da Ikal, empresa contratada pelo Tribu- também que a Justiça cumpra o seu papel. O Senado
nal Regional do Trabalho para a realização das obras, está fazendo a sua parte. Tenho certeza de que a so-
é evidente que o desvio não foi de responsabilidade ciedade brasileira vai exigir, da mesma forma, que a
s6 do Tribunal. O dono da Ikal foi responsável pelo Justiça também cumpra a sua parte, fazendo com
desvio de 169 milhões de reais, e não apenas dos 45 que essa montanha de dinheiro público, que falta nas
milhões de d61ares inicialmente detectados nas con- escolas, nos hospitais, nos salários dos servidores -
tas bancárias de suas empresas. congelados há tanto tempo - volte aos cofres públi-

Portanto, Sr. Presidente, o resultado dessa vo- coso
tação na Comissão de Constituição, Justiça e Cida

..dania do Senado Federal era o esperado pela socie
dade brasileira. Isso mostra como o Senado está le
vando a sério esse processo de investigação, sem se
deixar levar pelo jogo de cena do Senador e até mes
mo por certas pressões partidárias. Todo o mi
se-en-scêne, todo o poder econOmico por trás disso
estão perdendo para a ética, para a seriedade.

Tenho certeza de que quem ganha com isso é a
sociedade brasileira, em primeiro lugar, mas sobretu
do a instituição Congresso Nacional, particularmente
o Senado Federal, porque, com certeza, em momen
to de tamanho descrédito das instituições, particular
mente do Parlamento, o Senado dá demonstração de
que não é solidário com a indignidade, nem conivente
com a bandidagem, com a ladroagem dos recursos
públicos. Isso é o que o Senado está dizendo para a
sociedade brasileira. Foi essa demonstração de mo
ralidade, tão esperada pela sociedade brasileira, que
deu a Comissão de Ética e, hoje, a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, ao aprovar o rela
t6rio do Senador Romeu Tuma.

Sr. Presidente, esse processo não pára por ar.
O Presidente do Senado Federal, Senador Antonio
Carlos Magalhães, cuja postura tem sido muito firme
nessa investigação, já anunciou que fará a sessão
plenária do Senado Federal na quinta-feira, dia 29,
quando será submetido o pedido de cassação ao Ple
nário daquela Casa.

Temos a convicção e sobretudo a confiança de
que o Plenário do Senado Federal também-fará justi
ça e confirmará os relat6rios - tanto o do Senador Jef
ferson Péres, que foi esmagadoramente.;aprovado
pela Comissão de Ética, como o do Senador Romeu
Tuma. Temos certeza de que o Plenário fará justiça e
.extirpará do Senado Federal um tecido apodrecido,
necrosado. Se assim não o fizesse, seria todo ele
contaminado, e o descrédito da sociedade brasileira

, seria inevitável. Por isso, esperamos que na pr6xima
semana o Senado cumpra o seu digno papel, que for
talece sobremaneira a instituição e o Congresso Na
cional.



O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) - Com a
palavra o Deputado Serafim Venzon, pelo PDT.

O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, SI'"' e Srs. Deputa
dos, desejo fazer uma saudação especial ao Deputa
do Agnelo Queiroz, que me precedeu na tribuna. S.
Ex" fez belo pronunciamento sobre a decisAo do Se
nado. Sem dúvida alguma, a instituição ganha confi
ança da população brasileira. Durante anos, o Con
gresso Nacional, por uma série de decisões e atitudes
muitas vezes incompreendidas pela sociedade, dela
foi se afastando e, de certa maneira, perdendo credi
bilidade, por má informação eaté por motivos justos.

Devemos fazer por merecer a ação da imprensa
que, de modo geral, tem fiscalizado as atitudes de to
dos n6s, Deputados e Senadores, levando nosso tra
balho a público. Acredito que o trabalho da imprensa
teve participação muito grande na mudança de con
duta dos Parlamentares, levando-nos a ouvir melhor
os clamores da sociedade. Todos podem estar certos
de que esta Casa ouve, sim, a sociedade, desde que
haja mobilização, desde que ela se faça ouvir - do jei
to que souber, naturalmente.
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ção ou atitude corporativa. Muito pelo contrário, o que Sr. Presidente, no último dia deste mês - e éjus-
fez foi fazer cumprirem-se os prazos, embora garan- tamente a este assunto que quero dar ênfase -, en-
tindo ao acusado toda a defesa. O prazo de defesa foi cerra-se o prazo de registro de candidatura para os
muito maior que o necessário, mas serviu para mos- que desejam concorrer a cargos de Vereador, Vi-
trar condescendência e garantir todos os instrumen- ce-Prefeito e Prefeito, desde que estejam inscritos no
tos necessário à defesa. Esse Senador chegou até a seu partido.
colocar capangas seus para a.gredirem manife~tan- Muita gente acha que o Brasil está do jeito que
tes, dentro do Congresso Naclona~. Esses manlfes- está por um acaso, por ação de algumas pessoas
tantes s6 não foram ~ravem~nte ferld?s P?rque a Se- maldosas. Tenho convicção de que o Pais não está
gu~nça do Sen~do .lntervelo e o epls6dl0 não teve assim à toa, mas devido a esses cinco séculos - es-
malor~s ~nseq~ênclas. ~pesar d~sse fato, o proces- pecialmente no perlodo republicano _ em que se fo-
s? legislatiVO fOI conduzido com Isenção e postura ram criando e acumulando essas diferenças, especi-
dignas. . .. almente as sociais, que tanto combatemos - proble-

.Por ISSO, parabenizo o PreSidente do Senado, ma que sempre foi deixado de lado. Ninguém nunca
desejando que aquela Casa cumpra o seu papel e fez nada, porque a elite dominante não pode ser pre-
casse e~se Se~ador corrupto.. judicada e assim por diante. As pessoas que perten-

MUito obngado, Sr. PreSidente. cem à elite se apresentam como candidatas a Verea-
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) - Deputa- dor, Prefeito, Governador, enfim, aos cargos eletivos

do Agnelo Queiroz, tenho certeza de que 05 Poderes que a democracia oferece. Os demais acreditam que
c:onstituciona!s leglti~os do nosso Pais i.rão fazer jus- poderiam melhorar o PaIs, mas nunca se apresen-
tiça e cumprir as leiS, conforme preceituado por V. tam, nunca participam.

Ex". Parabénsl Sr. Presidente, diria que aqueles que acham
Durante o discurso do Sr. Agnelo Que- que o Brasil pode melhorar - e vai melhorar, sem dú-

iroz, o Sr. Nilson Mourao, § 2° do artigo 18 vida nenhuma; dia ap6s dia estamos vendo sinais cla-
do Regimento Interno, deixa a cadeira da ros de melhora, principalmente do Legislativo e do
presidência, que é ocupada pelo Sr. Júlio Executivo, excluindo-se a questão econOmica, que s6
Delgado, § 2° do artigo 18 do Regimento vai melhorar com a mudança dos homens públicos -
Interno. têm de se apresentar e participar do processo eletivo.

Por isso, repito: no final do mês encerra-se o prazo
para aqueles que querem participar, que acham que o
Brasil pode melhorar, mas nunca fizeram nada, nem
suas famllias, nem seus antecedentes. Agora, princi
palmente 05 jovens devem candidatar-se a Vereador,
Prefeito e Vice-Prefeito. Vamos ajudar a mudar o Bra
sil! É posslvel, desde que haja participação. Não são
algumas pessoas que vAo mudá-lo. Também nAo sAo
usufrutuários de todas as benesses do PaIs que vão
resolver dividi-Ias. Não. Cada um de n6s tem de bus
car seus direitos. Com a participação da sociedade,
todos n6s, dentro dos princIpias democráticos, sem
dúvida nenhuma construiremos uma sociedade mais
justa, em que haja maior contentamento, com menos
violência etc. Não bastam decretos e planos de segu
rança pública, embora reconheçamos sua validade.
Tem de haver também a participação de todos 05 seg
mentos da sociedade, para que haja partição mais
justa e equânime das nossas riquezas.

Sr. Presidente, registro ainda que a Igreja
Adventista do 7D Dia completou ontem 105 anos de
atividades no Brasil. Por curiosidade - e tenho muito
orgulho disso -, ela começou exatamente em minha



N6s conhecemos os inúmeros fatores que au
mentam a violência - maior nas grandes cidades, e
que cresce em todos os municlpios brasileiros. Oque
fazer, também sabemos. O problema é conseguir fa
zê-lo. O problema é a elite dominante aceitar perder
um pouco em favorecimento dos pequenos e em be
neficio da boa convivência.

A Igreja já vem dando apoio nesse sentido. Fal
ta acontecer mais. Se a Igreja nos ensina o Evange
lho, a dividiro pão, precisamos fazer acontecer, preci-
samos dividi-lo. .

A dificuldade não é fazer a lei, mas praticá-Ia - o
mundo está cheio dela, a começar pela própria Blblia.

AI está a grande ação da Rede Vi~a. Precisa
mos mudar os conceitos de propriedade1e as bases
de contentamento. Se aelite dominante n~~ der o seu
apoio, as coisas poderão piorar e ela pod~rá vir a ser
vitima de uma violência que achou que não lhe cabe
ria combater, porque não seria atingida por ela.

Vamos lá, Rede Vida! Parabénsl Vida em pleni
tude depende da felicidade de todos.

Muito obrigado.
O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) - Tem V.

Ex" a palavra.
O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB/PA. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, S"'S e Srs. Deputados, somente 2,5% da água do
planeta são potáveis, pela simples razão de que
97,5% são salgadas. Mesmo assim, os pitados 2,5%
sEIo apenas teoricamente potáveis, porque s6 uma In
fima porção deles é própria para consumo humano; o
resto é água insalubre. .

Esse é ao menos o resultado a ql:Je chegou a
Comissão, patrocinada pelo Banco Mundial e por vá
rios ex-Chefes de Estado e de Governo, ao redigir do
cumento sobre o assunto, dirigido ao F6rum Mundial
de Agua, de Haia, rec~ntemente reuniQq para tratar
do tema.

Hoje, somos 6 bilhOes de criaturas, no total.
Dessas; 2 bilhOes têm acesso à água mal tratada; um
bilhão, bem assim, não têm acesso algum. Ou seja,
metade da humanidade deixa a desejar, e muito, no
que tange à disponibilidade do precioso liquido.
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cidade, em minha região, que agora se chama Gas- descobertas e os inventos não trazem maior felicida-
par Alto, em Santa Catarina. de, e ai está o grande erro. Os mais ricos estão des-

Essa Igreja começou de forma humilde e hoje contentes e os miseráveis estEIo indignados, revolta-
tem desde creches, escolas primárias e secundárias, dos, por terem a noçao clara da causa da sua exclu-
até universidades, hospitais. Enfim, é grande princi- são.
palmente pela bondade, pela generosidade das pes
soas que a compOem.

Sr. Presidente, pertenço à Igreja Cat6lica e é por
meio dela que manifesto a minha fé religiosa, como
faz grande percentual do povo brasileiro. Tenho orgu
lho de pertencer à religião cat6lica, porém grande nú
mero de outras religiOes tem participado ativamente
da estabilidade social do Pais.

No Brasil ou em qualquer outro pais, a estrutura
potrtica e social está, sem dúvida alguma, calcada em
princlpios religiosos e de boa convivência. E a Igreja
Adventista do 7° Dia, no Brasil e certamente em ou
tros palses, tem participaçao ativa na estabilidade so
cial e polltica.

Portanto, Sr. Presidente, ao transcurso da pas
sagem dos seus 105 anos, pelo trabalho brilhante
que vem desenvolvendo para seus membros e para
os membros de religiOes que nada têm a ver com ela,
mas que usam seus préstimos, queremos dizer, em
alto e bom som, que a Igreja Adventista do 7° Dia está
prestando um serviço verdadeiramente de utilidade
pública a toda a Naçao brasileira. Deixo a seus diri
gentes e principalmente a todos os seus membros a
minha saudaçao, a saudação dos pedetistas e, sem
dúvida nenhuma, a saudaçao do Congresso Nacio
nal, que reconhece a importãncia das diversas reli
giOes, bem como a da Igreja Adventista do 7° Dia.
Jnclusive, por ocasião da passagem dos 100 anos de
sua fundaçao, essa Igreja recebeu os cumprimentos
especiais da Presidência da República do Brasil.

Sr. Presidente, sr e Srs. Deputados, no dia 20
de junho de 2000 a Rede Vida fez cinco anos de exis
tência.

Não conseguimos mais imaginar como seria a
sociedade sem as instituições religiosas. A Rede Vida
representa a materializaçao da necessidade da Igreja
Católica de usar os meios modernos de comunicaçao
social.

Dia a dia, a Igreja tende a se aproximar mais da
realidade. O ideal seria se pudesse estar mais pre
sente, a ponto de causar mudanças de comporta
mento. O mundo inteiro tem problema sério de convi
vência. Os principios da concorrência, do neolibera
Iismo, quando praticados de forma exacerbada, ge
.ram indivlduos isolados. O mundo enriqueceu.
Usam-se as modernas tecnologias, mas o homem
está mais descontente. A insatisfação é maior. As



Durante o discurso do Sr. Paes Lan
dim, o Sr. Júlio Delgado, § 2° do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Josué
Bengtson, § 2° do artigo 18 do Regimento

\

Interno.
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O problema se agrava quando se tem em mente A futura Agência Nacional de Aguas - ANA é um
o crescimento demográfico do planeta. Acredita-se, passo para isso, uma esperança, uma luz no fim des-
eminentes Parlamentares, que seremos alentados 8 se túnel. A comissao internacional supra relatada es-
bilhões, em 2025. Entao, a demanda por água para ir- posa nesse efeito dois parametros para enfrentar a
rigaçao aumentará em 17%; a demanda para a indús- questao. Ambos, infelizmente, em desacordo com a
tria, em 200/õ; ao passo que a procura porágua-desti- - tradiçao--tupiniquim-em feitos dessa sorte. Um se refe-
nada ao consu~o doméstico crescerá 70%. re ã formaçao de um Parlamento da Agua, a fim de

Vários fatores se imbricam, levando a um vetor que os usuários participem das decisões quanto ao
final, produtor da galopantemente acelerada escas- assunto hfdrico. Outro se reporta ao que se pode tra-
sez desse Hquido vital. Entre outros elementos, temos duzir pela máxima: o poluidor paga.
a poluiçao, o desperdlcio, a má administraçao, a con- Num pais de donos da verdade, em que nin-
taminaçêo, o desmatamento e a degradaçao do solo. guém é mais direitista do que um esquerdista no Po-

Observe-se que sao contribuições heterogêne- der, e vice-versa, num pais em que tanto Governos
as ao deletério efeito. Todas, porém, têm um denomi- democráticos quanto ditatoriais como outros, de qual-
nador comum: sêo de origem humana. Afinal, tanto quer sorte, independentemente de conotações poUti-
as famflias como as organizações poluem, desperdi- cas, jamais perguntaram ao pagador de tributos - afi-
çam, mal administram, contaminam, desmatam, en- nal quem paga a conta toda - coisa alguma, nao vai
fim, degradam. ser fácil dar poder decis6rio ao consumidor de água.

Para enfrentar todas esses múltiplos agentes, Num pais em que grassa a sonegaçêo tributária, até
calcula-se que se precisa gastar 180 bilhões de d6la- mesmo porque a Justiça é lerda e os 6rgaos de fiscali-
res por ano. Como o gasto atual chega no máximo zaçao sao despreparados por falta de recursos, nao
aos 80 bilhões, infere-se que é preciso que mais do vai ser fácil fazer com que o poluidor da água pague
que se dupliquem, para que algum efeito concreto se pelo !eito. O trabalho da ANA será, pois, no mlnimo,
constate. É muito dinheiro. herculeo.

O Brasil, para variar, nobres Deputados, Pafs Ilustres pares, muito, muitrssimo longe de n6s
que ostenta dos mais vergonhosos lugares no con- quaisquer laivos de pessimismo. Apenas desta tribu-
certo mundial das nações no que tange a indicadores na consignamos nosso brado de alerta. Quem avisa
sociais, como por exemplo no aspecto de distribuiçao amigo é. Ademais, temos plena confiança nas reali-
de renda - possui uma das maiores concentrações zações de nossa gente e a nao menos firme convic-
no planeta -, no aspecto educacional, no aspecto ha- Çao de que teremos condições de contornar mais
bitacional, no. aspecto de segurança, e por af vai, em esse desafio. Há que mudar até mesmo a mentalida-
compensaçao, mais uma vez se destaca no aspecto de. E se achássemos ser isso impossfvel, não esta-
da sua riqueza natural, que, aliás, nada a seu povo riamos aqui. Justamente por crermos no contrário,
lhe tem valido, nos últimos quinhentos anos, por ter damos este nosso testemunho.
talvez a maior e melhor bacia hidrográfica da terra, a Assim, Sr. Presidente, peço a V. Ex· que autori-
começar pelo· Amazonas e pelo Sêo Francisco, sem ze a divulgaçêo do meu pronunciamento no programa
falar no Paraná, entre tantas outras dezenas, cente- A Voz do Brasil e nos demais meios de comunicaçao
nas, mesmo milhares de grandes, médios e peque- desta Casa.
nos rios. O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) - Conce-

Para qué essa riqueza toda nao acabe também do a palavra ao Sr. Deputado Paes Landim, pelo PFL.
concentrada, a beneficiar alguns poucos em detri- S. Ex· dispõe de dez minutos. -
mento de tantos muitos, coisa infelizmente usual na DISCURSO DO SR. DEPUTADO PAES
santa terrinha; é mister que se faça uma "gestão inte- LANDIM QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
grada da água", antes que seja tarde. Assim como ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE
destrufmos enorme parte de nossas florestas, assim PUBLICADO.
como dizimamos considerável parte de nossa flora,
assim como reduzimos substancialmente, por pura e
simples eliminação, farta parcela de nossa fauna, é
mister que ao" menos nao venhamos a exterminar
também nossos mananciais hfdricos. É bom nao es
quecer que o passado, em termos ecol6gicos ao me
nos, nos condena.
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O SR. PRESIDENTE (Josué Bengtson) - Con- mos estar estabelecendo, discutindo, planejando as
cedo a palavra ao Deputado Júlio Delgado, pelo Blo- nossas polrticas públicas.
co Parlamentar PMDB/PST/PTN. Ontem. tivemos noticia dos vários municrpios

O SR. JÚLIO DELGADO (Bloco/PMDB - MG. agraciados com o prêmio da Fundação Abrinq pelos
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Direitos da Criança, juntQ com o Unicef - Prefeito Cri-
Deputados, é 'ümã responsabilidade de todos nós, os ança 2000. Esses municrpios planejaram suas ações
Poderes constiturdos, determinar algumas açOes de- com relação às crianças e aos adoles~entes.

vido a uma fatalidade especrfica ocorrida. A socieda- Espero que nós, Parlamentares, junto com o
de clama por medidas imediatas. Estou falando da Senado Federal e o Poder Judiciário, possamos tra-
segurança pública, que sempre foi um direito do cida- balhar por essas polrticas - essa é uma das funções
dêo, um dever do Est.ado, assim ?o~o saúde,.~duca- do Legislativo, da Cêmara dos Deputados. Temos vá-
ção e trabalho. A sociedade braSIleIra se mob~lIza.e é rias Comissões que tratam dos temas educaçêo, saú-
necessário que nós,. representantes ~o LegIslatIvo, de. segurança e trabalho. Que essas Comissões pos-
bem como do Executivo, tomemos medIdas saneado- sam estar buscando melhores condições para a soci-
raso A nossa sociedade precisa amadurecer no que edade brasileira em todas as poUticas públicas. A de
tange ao planejamento das ações e à cobrança de segurança hoje é emergente em fUl1ção dos fatos
atuação nas pollticas públicas, inclusive a de segu- ocorridos. Mas, ela não é momentênea; é uma preo-
rança. cupação que já existia e já foi pauta cié priorizaçêo de

Não só o fato acontecido na última semana, no vários Governos, inclusive do Governo atual, quando
Rio de Janeiro, mas acontecimentos em várias capi- se propôs a assumir e conduzir os destinos do nosso
tais e também no interior demonstram o quanto ur- Pars.
gem medidas e atuações mais enérgicas sobre a polr- Cabe à sociedade brasileira fazer uma reflexêo.
tica de segurança pública. Cabe a nós, Parlamentares, discuti-I~ de forma vee-

Quero aqui elogiar o Presidente da OAB de São mente, aqui no Congresso Nacional. ;stamos a uma
Paulo, Sr. Rubens Approbato Machado, pela sua en- semana do final do primeiro perrodó 'desta Sessêo
trevista divulgada ontem. Disse S. S· que as m.edidas Legislativa. que antecede o recesso, ejá muitos dos
anunciadas ontem pelo Presidente da República, Sr. Parlamentares estão com suas ações ligadas aos
Fernando Henrique Cardoso, "são medidas para seus municrpios, às suas bases. Sabemos o quanto
combater mais os efeitos do que a ~~sa". E essa ~ um parlamentar trabalha para exercer as suas fun-
uma verdade, mas é uma praxe brasIleira. São medl- ções, não só aqui na Casa como nas suas bases. Só
das para combater, como se diz, a dor-de-cabeça. os que têm a oportunidade de estar aqui sabem o
Um remédio para tirar a dor-de-cabeça gerada por quanto trabalha um parlamentar.
uma.gripe, sem se tratar da gripe de modo que não Eu mesmo tenho de participar apartir de ama-
persista a dor-de-~beça. Isso é o que está ac:onte- nhã, 22 de junho, Dia de Corpus Christi, até domingo,
cendo. Essas medidas estão tratando dos efeitos e de doze convenções municipais.
não da causa. . t" 'd d .

. • . Sr. PreSidente, é também uma a IVI a e Impor-
A Insegurança publica está e~tampad~ em to- tante do Poder Legislativo estarmos próximos dos

dos ~sjo~ai~ do Pars. 'Temos.péssima qualidade de nossos Uderes municipais, como dos candidatos a ve-
servl~os publl~os de saude..Allás, não t,emos apenas reador e a prefeito, aqueles que trazel','R a esta caixa
péssima qualidade de serviços de saude ~o no~ª-C? de ressonência o Congresso Nacional, as rtolTCUis'
Estado mas do Estado de forma geral. AqUI nao faço d . I'" .

, . os munlc piOS.uma crrtlca apenas ao Governo Federal, mas aos es- .' ... .
tados também, em suas atuações sobre pollticas pú- Neste final de se~afla, vl~Jarel a Recre'~, a.Ma-
blicas de saúde, de emprego, de educação e de segu- ti~s Bar~osa, a Tabl!I~lro" a RIO Pom~~, a Sllvel~n-

rança. A educação, então, é o cerne para que possa:- d~a, ~ RIO Preto, a Sa'l~ Bárbara, a ~u~!ará, Munrcr-
mos ter uma sociedade evolulda e que o nosso Pars piOS ImP9rtantes da 2;QJ:la ,da Mata mll~~'ra. que fara~

possa ultrapassar o milênio da forma como realmente as suas conv.ençOes-.p~ri'l. homologar) 9.~ seus candl-
nós desejamos e planejamos. datos a prefeito e a v~r~~dor.

Então, gostaria de registrar de uma forma bas- Elé.. nesses Mun,ierpios para onde viajaremos,
tante clara a minha preocupação com essas ações. E· Sr. Presidente, que a população reconhece o nosso
que nós, representantes do Legislativo, juntamente trabalho'e cla~.a pelas no~sas atividad.es. A nossa ta-
com o Poder Executivo e o Poder Judiéiário, possa- refa estil umblllcalmente ligada nao só a este plená-



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 33773

rio, ao Congresso Nacional, como também às bases Desnecessário enumerar os maleflcios que o
dos municlpios. aumento crescente e constante da temperatura da

Sr. Presidente, temos de visitar as bases emos- Terra està causando à vida. Tanto à vida humana
trar todo o trabalho que exercemos nas Comissões e como à dos outros animais terrestres, aquáticos e aé-
no plenário da Cêmara dos Deputados e do Congres- reos, e às plantas. Brevemente, citaria conseqOênci-
-se Nacional. . as como aumento da temperatura media em 0,2 gra-

.. . us por década, apresentando os anos mais quentes
Partlclp~1 também, na seman~ pa~sada, de de- na década de 90; furacões e tempestades tropicais

bate na Comissão d~ Assuntos Legislativos da Fede- mais freqUentes (Nicarágua, Venezuela, Hong Kong);
raçêo dos ~mpresán?S e representação da Zona da aumento alarmante do nlvel do mar; secas severas,
Mata e~ M,"~s GeraiS, ~ue p~rguntam por que a re- ocasionadas pelo bem conhecido fenômeno EI Nino,
forma tnbutána nao prognde. ~Iss~mos-Ihes q~e nos- no Nordeste. na Amazônia e no Sudeste Asiático.
so trabalho na? é ap~nas legislativo nas Comissões. São efeitos danosos em todos os seres vivos, dos
~ela~amos vános projetos e também trabalhamos no quais n6s, os humanos, dependemos de modo vital,
Intenor do Pais. Trata-se de uma constante em que pois integram junto conosco o ecossistema equili-
busca.mos o apri~ora~ento da nossa atuação em brado em que'nos mantemos.'
Brasil/a. Portanto, Julgo Importante esse contato. O que fazer diante do problema, que é da maior

Neste momento desejo êxito a todos os colegas gravidade? A imperiosa necessidade de serem obtí-
que buscam o sucesso dos seus lideres, candidatos a das respostas a esta pergunta e de encontrar cami-
vereadores e prefeitos do Brasil. que também com- nhos para solucionar o problema levou os dirigentes
põem a sociedade brasileira nas suas diversas mundiais e todos os que se preocupam com a vida em
ações. geral a se reunirem para discutir o assunto e traçar

Exercemos, por outro lado, essas funções, e caminhos visando a solucioná-lo. Essa reunião deno-
existem colegas que têm diversas ideologias partidá- minou-se Rio-92 e contou com a presença dos mais
rias. E o que é importante: estamos construindo uma destacados lideres mundiais.
sociedade que busque a estruturação, o planejamen- Dentre numerosas outras decisões, em dezem-
to para que sejam instituldas pollticas públicas. E que bro de 1997, foi assinado o Protocolo de Kyoto duran-
as funções do Estado correspondam às atividades te a 38 Conferência das Partes ( a CoP 3), tendo como
inerentes aos Poderes Públicos constituldos. seu mais importante aspecto a adoção de mecanis-

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex· a paciência e mos econômicos de fl~xibilidade, d~ forma a soluc~o-
quero dizer a ,todos que estarao nessa peregrinaçêo nar a redução das e~lss~es dos sel~ gases do efeito
pelo interior do Brasil que o sentimento da sociedade estufa, a custos naCionaiS suportáveiS.
brasileira está representado por n6s na Cêmara dos Outro importante resultado do Tratado de Kyoto
Deputados. foi o reconhecimento das atividades florestais na re-

Mu'to obrig d dução dos gases. Apesar de a linguagem do Protoco-
I a o. lo ser de alguma forma contradit6ria, os sumidouros

O SR. PRESIDENTE (Josué B~ng.tson) - Con- florestais foram lançados como parte da equação da
cedo a palavra ao ~eputado Euler Ribeiro para uma contabilidade nacional das emissões dos parses de-
Comunlcaçêo de liderança pelo PFL do Amazonas. senvolvidos.

Disporá S. Ex" de oito minutos na tribuna. O Protocolo de Kyoto foi aberto à ratificação no
O SR. EULER RIBEIRO (PFL - AM. Como LI- dia 16 de março de 1998 e se tornará definitivamente

der. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, SI'"" e legal, noventa dias depois de a 558 nação ratificá-lo.
Srs. Deputados, o mundo percebeu, em boa hora e Até janeiro de 2000, 84 nações já o haviam assinado
em tempo, que a temperatura do planeta está aumen- e 22 o haviam ratificado. O Brasil foi o trigésimo pars a
tando. A cau~a desse aumento é a produção, cada assinar o ato, em abril de 1998.
vez maior, de 'gases poluidores de diversas eategori- Avaliaçêo dos resultados dessa reunião indica
as e seu acúmulo na atmosfera, formando uma cama- que o Protocolo de Kyoto, formulado para implemen-
da espessa - o chamado efeito estufa -, que impede tar a convenção sobre mudança de clima, é o instru-
o que podemos·.chamar de arejamento da Terra, isto mento mais conseqUente, até o momento, para lidar
é, que a Terra. respire e mantenha as condiçOes ambi- com a elevação da temperatura do planeta.
entais indispensáveis à vida em suas mais diversas O Protocolo fixa metas a partir de critérios claros
formas. :, e cria mecanismos de implementaçêo baseados na
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cooperação e na utilização dos instrumentos de mer- gases do efeito estufa. Portanto, deve ser tratado
cado. A força desse protocolo está assentada, princi- como nosso maior potencial pará geração de créditos
palmente, na diferenciação entre os palses. de carbono.

Para os 39 palses desenvolvidos e outras eco- Se do lado da ação diplomática o processo é
nomias em transição, foram definidas metas de redu- competente e conseqUente, é exiglvel que o Governo
ção de emissão. E para todos os palses, o compro- e o setor privado desenvolvam as potencialidades e
misso da contabilidade das emissões. Foram também dinamizem os procedimentos para gerar os beneflci-
previstas formas de transferência tecnol6gica para re- os previstos pela Convenção.
dução de emissões e a possibilidade de comercializa- De acordo com os critérios negociados, os pal-
ção de documentos certificadores dos nlveis de redu- ses mais desenvolvidos devem reduzir, em média,
ção de emissões. 5,2% de suas emissões, entre 2008 e 2012, compara-

Na prática, por hip6tese e como exemplo, pode- tivamente aos nrveis de 1990.
mos dizer o seguinte: palses desenvolvidos nao têm Para a realização desse esforço foram previstos
condições de reduzir a emissão de gases poluentes, três instrumentos econômicos de flexibilidade.
ou suas possibilidades de diminuir suas emissões O primeiro, comércio de emissão, permite a
têm um custo econômico-social altlssimo para suas compra e a venda de direitos de emissão de gases
sociedades, pois eles e todos os outros palses do geradores do efeito estufa e é restrito a empresas de
mundo precisariam continuar desenvolvendo-se nos palses desenvolvidos. Assim, os palses maiores
mesmos nlveis ou em nlveis maiores que os atuais. emissores de gases poluidores, ou seja, os mais de-
Portanto, continuariam a poluir, ou irão poluir ainda senvolvidos, poderão adquirir o direito de continuar
mais. Como poderia a humanidade, então, conviver emitindo esses gases.
com o aumento continuado e crescente das emissões Isso se materializa com a criação de um meca-
de gases? nismo internacional, que funcionará sob o controle da

O Brasil tem cumprido papel fundamental nas Organização das NaçOes Unidas, pelo qual os palses
definições e no destino da Convenção de Kyoto. Pro- que reduzirem a emissão de gases receberao o certi-
posta brasileira para aquele encontro inspirou o pro- ficado relativo ao volume dessa redução. Esse certifi-
tocolo. Mas, além dos esforços diplomáticos, nossos cado - l:Inidade de Redução de Emissão -, que cha-
compromissos de inventário das florestas não vêm mo de Titulo de Ar Limpo, poderá ser negociado em
sendo cumpridos adequadamente. Urge implantar-se bolsas de commodlties e também ser comprado por
o sistema nacional de monitoramento e mensuraçao palses que não alcançarem o nlvel de reduçao da
florestal, com base em dados dendrol6gicos perma- emissão ideal, fixado pela ONU. Estes palses adquiri-
nentes, levando-se em consideração não s6 os parA- rão, desta forma, o direito de emissão de gases na
metros tradicionais, mas agora também qualificando mesma proporçao de cada titulo.
os fluxos de carbono do bioma. O outro item, implementação conjunta, estabe-

O inventário nacional das emissões dos gases lece que os palses constantes no Anexo I do Protoco-
do efeito estufa, até a presente data, também nao foi lo de Kyoto conduzam entre si projetos para a redu-
disponibilizado pelo Govemo para consulta nacional. ção da emissão. O terceiro mecanismo chama-se
É preciso que o façamos. Mecanismo do Desenvolvimento Limpo - MDL, (Jnica

Nos dias de hoje, aproximadamente 4 milhões modalidade que permite aos palses não-listados no
de hectares de floresta, no mundo inteiro, encon- Anexo I do Protocolo de Kyoto a comercializaçao de
tram-se sob o regime de manejo florestal adequado, créditos de emissão de gases no mesmo nlvel da re-
graças ao financiamento advindo desse novo serviço duçao e emissão documentadas e funcionando do
ambiental das florestas - o seqUestro de carbono. mesmo modo que o mecanismo citado no item n° 1.
Mantida essa tendência, provavelmente, a introdução Sr. Presidente, S.... e Srs. Deputados, esse é um
de capital novo no setor florestal provocará nao s6 be- projeto revolucionário, inovador, moderno e inédito.
neflcios diretos na atividade florestal, bem como na Não estou reinventalÍdo a roda. A idéia existe, não é
conservação da biodiversidade, na proteção do solo, minha nem do Brasil. É da Organização das NaçOes
na proteção das bacias hidrográficas nacionais e no Unidas. A iniciativa do projeto nos anteciparia ao que
desenvolvimento social. o mundo deverá adotar muito em breve, pois está de

De acordo com o Painel Internacional das Mu- acordo com o aprovado na Rio-92, por decisão sobe-
danças Climáticas, as florestas têm o potencial de rana de todos os parses, dentre eles o Brasil, signatá-
abater por volta de 15% das emissões' mundiais de rio do documento final.
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E oportuno leml;lrar-Ihes que o Código Florestal Segundo a Sociedade Brasileira de Silvicultu-
- Lei nO 4.771, de 1965, modificada pela Medida Pro- ra, as nossas florestas plantadas com eucaliptos
visória nO 1.956-50, de 2000 - já estabelece o percen- captam 9,2 toneladas de carbono por hectare, por
tual de 80% de reserva legal na Amazônia. Portanto, ano. Os Estados Unidos, 3,5 toneladas/hectare/ano;
dispomos, só nessa área remanescente f10restada da somente 1,5 toneladas/hectare/ano na Sulça. Mes-
AmazOnia Legal brasileira - 400 milhões de hectares mo assim, quando comparamos suas áreas mais
-, de 80 trilhões de toneladas de carbono estocado. produtivas.
Atras~r um, doi~ anos que sejam o desmatar:nento ou A indústria de base florestal (papel, celulose,
a queimada, 50 ~ que fossem, desses 1,7 ~llhO~s ?e carvao, chapas, aglomerados) tem 4,6 milhões de
he~tares altera~os anualmente na Amazônia, slgnlfi- hectares plantados e depende do crescimento de
cana ~Ig~~s milhões de toneladas de carbono que 400 mil hectares por ano para atender ao aumento
nao atlnglna.m a atmosfer~ nesse me~mo ano. Iss~. da demanda prevista nos próximos dez anos. Nesse
no fin~1 do ~Ia, representana .alguns ~llhões de.reals ciclo, a estimativa é seqUestrar mais de 26 milhões
para m~estlm~ntos no se~lço ambl~ntal naCional, de toneladas de carbono, segundo a Sociedade
que hOje é feito de maneira precána pelo Ibama, Brasileira de Silvicultura.
como os senhores e todos os brasileiros estao consci- I' fi' t fi'
entes Esses vo umes senam su IClen es para nancl-

. .. ar cerca de 20% dos nossos custos totais de expan-
O ~ue é novo é a oportu~ldade que ~e. ~bnrá sêo florestal, necessários para manter a posiçêo de

ao. BraSil para ga~har co~ a Imensa posslbllJda?e exportador de produtos florestais, além de atender
eXistente de reduzir a emlssao dos gases do efeito ao crescimento do consumo doméstico. Mas nossos
estufa, garantindo a nossa sustentabilidade futura. créditos de carbono seqUestrado com florestas plan-
~ssa redução se dá pela filtrage":l das fonte~ móv~- tadas dependem, para sua comercialização, de uma
IS (velculos em geral) e fixas (equipamentos mdustn- série de condicionantes.
ais, lixões e aterros sanitários, mineração, agrope-. .
cuária) e pela captura ou seqUestro dos gases da A Impleme~t~ção dos mecamsmos de redução
atmosfera, especialmente os do C02, realizado na- e d~ captura sUjeltar:n-se, fundamentalmente, ~ ca-
turalmente pela própria natureza. pacldade do setor privado de converter em projetos

. nossas vahtagens competitivas e, institucionalmen-
Com a apro~ação do proj.eto, ~anharêo tod~s: te, de o Governo preparar-se para atender de forma

o PaIs, os ecologl~tas, ?s alllblentallstas, os ruralls- ágil, previslvel, verificável, transparente e sem cartó-
tas,. os ?esenvolv~~entlstas, ..os conservadores, os rio os requisitos da Convenção de Kyoto na defini-
naCionalistas, os CIVIS e os militares, todos. Çao de prioridades e na oferta de certificaçêo de

De que' maneira? É o que explicarei. economia de C02.

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo ofe· Nessa tarefa, a responsabilidade da orientaçêo
rece aos pé!lses desenvolvidos a possibilidade de polltica caberia à Comissêo Interministerial criada
atingir seus compromissos assumidos em Kyoto pela Presidência da República, presidida pelo Minis-
pelo menor v~lor posslvel. Experiência em comércio tro da Ciência e Tecnologia, a qual deverá delimitar
de redução ~~, emissões mostraram ao mundo que as áreas de interesse para os projetos destinados
se consegue"atingir rfgidos compromissos a preços ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Na área
suportáveis s,~ se proceder ao comércio livre entre florestal, a Comissêo enfrentará o grande desafio de
as partes eriv9lvidas. Por exemplo, no mercado do fixar as regras de aceitação de projetos, lidando
clima da com questões como: que estoques de C02 e bio·

chuva ácida nos Estados.,Unidos, visando à re- massa serêo elegrveis? Que garantias de manuten-
dução do en~Ófre C02. avariç~os consideráveis pro- Çao .desses estoques serêo exigid~s? Gra~des. in-
vocados pelot çamércio de- créditos anteciparam o vestlmentos, alto custo de transação e barreiras IOS-

cumprimento ,p,a meta em pelq menos 2 anos! E a titucion~is nao seriam pontos que dimi~uiria":l as
valores jamais, esperados. oportunidades de negócIos? Como quantificar direta

É impo~hte considerar,que a nossa capacida- e in.dir~tam.ente os efeitos econ~micos? Ou, ai~da,
de de seqUestro de C02 da atmosfera é mais com- quais dlretrl~es deverao ser s~guldas para a reallza-
petitiva devido'ao avanço tecnológico brasileiro em ção de m~dlções de C02 seqUestrado? .
silvicultura, isto'é, no plantio de árvores, por causa Precisaremos superar também a aceitação dos
do clima tropical e da disponibilidade de terras. no~sos créditos pelos palses desenvolvidos, eles



Estou certo de que a negociação dos Certifica
dos de Redução de Emissão de Gases Poluidores,
ou T[tulos do Ar Limpo, notadamente do gás carbO
nico, será inesgotável fonte de riqueza para o Biasil
e maneira sábia de o Pais agregar valor à nossa pri
meira commodity nacional - a madeira .

Vamos por mãos à obra e, com criatividade e
determinação, analisar a matéria em profundidade
para, ao final, aprovar o projeto de lei que acabo de
apresentar a V. Exas, o qual se baseia na busca dõ' 
ar limpo.

A vida agradecerá!

o SR. PRESIDENTE (Josué Bengtson) - Há
sobre a Mesa e vão à publicação as seguintes
Emendas ao Projeto de Lei Complementar nO 135,
de 2000, que "autoriza os Estados e o Distrito FedEr-
ral a legislar sobre questões especificas de desapro
priação para fins de reforma agrária, e dá outras
providências·.

(Ato da Mesa nO 177/89 -Art. 64, § 1° da Consti
tuição Federal)
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pr6prios concorrentes no mercado mundial de pro- ta esquenta o ar e garante 7 trilhões de toneladas
dutos florestais, pois o comércio de emissões au- de água de chuvas anualmente.
mentará a competitiv!dad~ das florestas !>r~sileiras. _ O projeto que apresento a esta Casa, para o
AI, talvez a e~tratégla seja .esta~elecer ahança.s e mais amplo debate, foi elaborado com a participa-
propor mecanrsmos financeiros rn?~adores, Cfl~~- ção de pessoas altamente competentes do setor flo-
do-se por exemplo fundo~ de equltles ou secuntl- restaI e ambiental. E poderá ser enriquecido com a
zando os produtos .e servlç?~ ~a. floresta co~o um contribuição daqueles que estiverem preocupados
todo, tomando s6clos nas 1~1~latlvas d~ seque~tro com o bem-estar do planeta e as possibilidades de
de carbono parte dos potencIais competrdores/cllen- desenvolvimento do Brasil.

teso A atividade florestal no Brasil tem de ser sinôni- Sr. Presidente, S,.as e Srs. Deputados, o Proje-
mo de credibilidade. Apesar de os incentivos fiscais to do Titulo do Ar Limpo é matéria polêmica por ser
terem incrementado a área reflorestada de 0,5 milhão inovadora. Precisamos caminhar na direção dela,
de hectares para 6 milhões de 'hectares, proporcio- antecipando-nos ao mundo, se posslvel - e por que

não?
nando matéria-prima para um setor industrial que tem
mais de 10 bilhões de d61ares investidos, os incenti- Poderemos estar preparados para nos benefi-
vos para floresta perderam legitimidade devido aos ciar da vasta extensão de terra do nosso territ6rio,
desvios praticados. da imensa floresta amazônica e de áreas devasta-

o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, das ou nao, onde podem ser implantados projetos
como mecanismo de mercado, impõe regras rlgidas de reflorestamento visando ao seqUestro de gás
de confiabilidade nos papéis a serem comercializa- carbônico. Poderemos, definitivamente, resolver o
d problema dos oitocentos grandes lixões nacionaisos.

que, muito antes dos questionamentos das mudan-
ças climáticas, emitindo enormes quantidades de
metano, já eram um dos maiores poluidores das
nossas cidades.

É preciso reconhecer que o Mecanismo de De
senvolvimento Limpo, sozinho, nao tem a possibili
dade de gerar grandes impactos na atividade flores
tal. É, na realidade, mais um instrumento que deve
caminhar passo a passo com o Programa Nacional
de Florestas. E deverá enfrentar o risco de o Brasil
se transformar em importador de produtos florestais
devido ao processo de exaustão dos estoques, que
não vêm sendo repostos à velocidade do aumento
da demanda, e aponta para um déficit acumulado
de madeira de 1,3 bilhão de metros cúbicos, em
2010, considerando-se os segmentos de papel e ce
lulose, madeira para energia industrial e madeira s6
lida.

Uma série de indagações deve estar povoando
as preocupaçOes dos que me ouvem. Estou mesmo
preparado para as criticas que virão dos mais varia
dos segmentos da sociedade, cada qual defenden
do os interesses segundo a 6tica dos segmentos a
que estão vinculados.

Não sou ruralista, não sou ambientalista, mas
um homem de bom senso, um médico que há ses
senta anos vive na Amazônia, um dos últimos pal
cos do confronto da cultura indlgena com o desen
volvimento da fronteira agropecuária, onde a f1ores-



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N' 135, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Quinta-feira 22 33777

Autoriza os EstadM e o Diatrito Federal a
legislar sobre questões específicas de desapropriação
para fins de reforma agrária, e dá outras
providências.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. lOdo PLP n° 135. de 2000.

JUSTIFICAÇÃO

Não obstante a expressa autorização consignada no .parágrafo único do
artigo 22 da CF, há de se verifiear que a Reforma Agrária insere-se em.
contexto de tal relevância, que constitui direito subjetivo ao trabalho e amparo
Estatal, especialmente consignado enquanto direitos sociais, dentre os direitos
e garantias fundamentais (artigo 60 da CF).

O que o governo intenta é transferir os ônus politico e financeiro da
reforma agrária para os Estados no seu projeto de' desfederalizaçlo
(eufemisticamente chamado de descentralização) da reforma agrária. Na
estratégia do governo, a pressão social pela terra seria transferida para Estados
e Municípios que ainda teriam de arcar com custos de assistência técnica,
vistorias, infra-estrutura" e,te, e como é sabido, poder do latifündio é muito IJU!i'?I'_
nas estruturas de poder dos estados.

Por essas razões.~~emos que a medida ora atacada, caso Dlo suprimida,
representará um tetroe à re a apa, na medida em que fragiliza o processo
politico d ma vis o efetivo c primento da ConstituiçãoFed~.. y(

'WaltetpinheirO
_._~_'I"-t-'-",' -. Vi<&-U4« do l'Ir" ~~Wí

I ..

pedro Eugênio
Vice- Lidet do PPS
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PROJETO DE LEI ND 135, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Junho de 2000

Autoriza os Estados e o Distrito Federal a
legislar sobre questões específicas de desapropriação
para fins de reforma agrária. e dá outros
providências.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 2° do PLP n° 135, de 2000.

JUSTIFICAÇÃO

A disposição contida nesse artigo é flagrantemente inconstitucional. Segundo o
artigo 184 da CF, "compete à União desapropriar por interesse social, para fins
de refonna agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua funç~o social,
mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária". Saliente-se
que a delegação de competência prevista na Carta Magna restringe-se à
"questões específicas" de matérias como direito agrário e desap~opriação
(artigo 22, I e lI, ele parágrafo único do mesmo artigo), bem "como à
cooperação entre os entes federados, "tendo em vista o equi1!brio do
desenvolvimento e do bem estar em âmbito nacional". -."

O que o governo intenta é transferir os ônus político e financeiro da
reforma' agrária para os Estados no seu projeto de desfederalização
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(eufcmisticamente chamado de dt:scentralizaçlo) da reforma agrúia. Na
cstrat6gia do govemo, a pressIo social pela terra seria traDaferidapua Batados
e Municfpios que ainda teriam de arcar com custos de assistencia t6cnica,
vistorias, infra-estrutura, etc, e como 6 sabido, poder do lIIi1IbIdio 6 muito maior
l1li aIr1ltlIrU de poder doIllIIaIIDt.

Por ... nzlJIlI, eat.eI1demOl que a medida ora at8l:ada, cuo do 8lIpI'imida,

para agdria. _. lU I'j;), 1'1 ,
- 'T 11 WalterPiDheiro -~.V;

r"..."I ,\HVico-Liderdo PT

PROJETO DE LEI NO 135, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Au10rtua ~ &tado:l e o Df8Itrlto Federal a
lqis/ar .ob,.. q_t~ _p.clft- d. d_aproprlaçt!lo
para ftru d. rvifórma agrdrta. e dá outra.
pravidlncüu.

EMENDA SUPRESSIVA

SupriDla-_ o 1111. 4- do PLP n- 135, de 2000

.JUSTIFICAÇÃO
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VIII- ENCERRAMENTO O SR. PRESIDENTE (Josué Bengtson) -
O SR. PRESIDENTE (Josué Bengtson) _ Nada Encerro.a se~sêo, convocando outra para a próxima

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão. sexta-feira, dia 23, às 9 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

I

',/\C

N" 8ZSI98 (GLYCQN TERRA PINTO) • DISpC5e sobre
a lnaludo obrlgat6ria da discIplina
MLlnguagem de Programaçlo de
Computador" nos currrculos escolâres dos
estabel'flmen~s do ensino médio, das redes
.11.. é'Jj)riVàda em todo o pals.CE seu
apensadO: PL. nll 2585/00 do Dep. Marcos
Afonso).

DECURSO: 2' SEssAo
ÚLTlMA SEssAo: 28-Q6-00

NO 1.128189 ( JORGE PINHEIRO) • Eatabetece
normas quanto ao comércio de bebidas
alcoólicas a portadores de deflclênçip mental
e dê outras providências. (E seu apen.ado:
Pl. "I! 1674199 do Oep. Jorge Pinheiro).

DECURSO: 2' 5E5SAo
ÚLTIMA SEssAo: 28.Q6.00

exclusivamente educativos. na cidade de
ItapElC8!lca, Estado de Minas Gerais.

ÚLnMA 8ESSAo: 28-06-00

NO 435-AIOQ (COMISSAO DE CltNClA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAo E
INFORMAnCA) - Aprova o ato que autoriza
B Associaçlo Cultural Comunitária
Cerqueirense a executar serviço de
ladlodlfuelo comunltirla, na locaI\cIade de
Cerqueira César. Estado de São Paulo.

DECURSO: 3' SESSÃO
Ot,11MA SEssAo: 27..Q6-QO

1.2 COM' 'PAltêeERES, QUANTO AO MéRITo,
CONTRÁRIOS CArL 133)

PROJETOS DE LiI:

NO 2.381100 (PINHEIRO LANDIM) - DIsp6e sobre o
seguro-educsçlo e dá outras providências.

CILnUA SEssAo: 23-08-00
J

NO 4....31t4 (VALDIR COLATTO) • Altera o artIgo 30
da Lei na 8.212, de 24 de Julho de 1991. que
-dispõe sobre a Organização da Seguridade
Social, Institui ·Plano de 'Custeio" e dá otras
providências. (E nu apen.ado~P\.. 2820197
do Dep. EdIson Andrino).

DECURSO: 2' SESSÃO
OLTlMA SEssAo: 28-06-00

NO 3.889117 (SENADO FEDERAL) - DlapOe &Obre o
enquadramento dOS Jurzes classistas
temporários. como segurados. no Reglme
Geral da Prevtaêncla Social '

DECURSO: 2' SEssAo
ÚL11MA SEssAo: 28-06-00

PROJETOS DE ,LE~:

NO 998.a199. (8Ef1Ar:lO',FEDERALi .... Disp08 sobre a
orlaçlo ,do "Dia Nacional 'do Choro" e dá
outtas providências.

Obs.: apensado a este o PI;. na 906199. com parecer
pela rejelçlo na Comissão de Educaçlio, Cuttura e
Desporto.
OLTlMA sessAo: 23-06-00

N0 lIOSoB195 (FERNANDO ZUPPOl - Institui direito
de procedências de atendimento. em,
repartlç6es públicas e. eatabej_~tO$
privados à clil!ntela que especifica.

DECURSO:~ SESSAO
ÚLTIMA SEssAo: 28-()6·00

pROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

NO 478-A1DD (COM18SAo DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAo E
INFORMÁTICA. - Aprova o ato que outorga
permlsslio à Fundação Francisco cambraia,
para executar eervl9Q de radlodMuslo sonora
em treqflllncla modulada, com fins

IJ - RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇAo CONCLUSIVA DE
cOMtSSlO (Art. 24, 11.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58. §fD)
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58. §3i combinado com Art.1~2, §2D

)

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

AVISOS
PROPOSIÇOES EM FASE DE RECEBIMENTO DE

EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

1.1. PROJETO DE LEI
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa "11 1n189)

NO 168198 (00 SR. JAQUES WAGNER) - Altera
diapositivos da Consolldaçao das Leis do Trabalho. e
dá outras proVldênclas.(apensado: Projeto de Lei nll
3.267/00 ao qual foi atrlbufda.: IIrgêneta
constitucional).
Prazo de tramltaçllo na camal'1l dos Deputados
(art. tU, § 1D da Constitulçao Federal): 04-09-00
DECURSO:1·SESSAo
CJLnMA SEssAo: 29-OiH)()
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2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMJSSAO • ART 54
SWEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR (art. 144)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 111)

INTERPO~ICÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 3R combinado com art.132. § 2l1)

1997. que "estabelece critérios para a
consolidaçlo, assunção e o refinanciamento,
pela União, da dfvlda pública mobiliária e
outras que especifica, de responsabilidade
dos Estados e do Distrito federar.tE seu
apensado: PL. nl! 1.556199 do Dep. Ricatdo
Ferraço).

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE ElOU
INJURIDICIOADE OU INADMISSIBILIDADE OLnMA sessAo: 23~6-00

23 Sa.felra 10:00 Rainel Barbosa
10:25 Rubens Bueno
10:50 Vanessa Grazzlotin
11 :15 Eduardo Seabra
11:40 Vrttorio MedioU
12:05 Coriolano Sales
12:30 Agnaldo Muniz
12:55 Sérgio Reis
13:20 Welllngton Dias

28 2lI. feira 15:00 Nelson Otoch
15:25 Badu Plcanço
15:50 Ronaldo Cezar Coelho
16~15 Benedito Dias
16:40 Them(stocles Sampaio
17:05 Léo Alcântara
17:30 José Thomaz NonO
17:55 Fátima Pelaes
18:20 Nilson Mourão

27 31·felra 15:00 José Carlos Elias
15:25 Félix Mendonça

29 SI·felra 15:00 Jorge Blttar
15:25 Oscar Andrade

28 4a-felra 15:00 Ni/ton Baiano
15:25 Gerson Peres

R!LAÇAo DE DEPUTADOS INSCRlI'OS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE DO MaS DE JUNHO

io ea·feira 10:00 Or. Rosinha
10:25lamartine PoseJla
10:50 Udson Bandeira
11:15 Mauro Benevides
11:40 Eduardo Campos
12:05 Badu Picanço
12:30 José Carlos Vieira
12:55 Ateeste Almeida
13:20 B. Sá

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE CArt. 184, § 1D

)

SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PlENÁRiO,
APÓS GUVIDA A CCJR (art. 164. § 29 e § 3l1)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 164, § 20) .'. .

PROJETO DE LEI:

N0 56411999~(MARIA U:íeJA).- Dá nova .redação aq
art.·I'SIl da .lei nll 9496,. de 11, de ~etembro de

~"';lr..: '-;".,t, •

PROJETOS DE LEI:

N° 1.517. DE 1996 (JOSÉ COIMBRA) - Altera a Lei
n'! 6.454. de 24 de outubro de 19n, que
"dispõe sobre a denominação de
logradouros, obras. serviços e monumentos
públicos, e dá outras providências.

ÚLTIMA sessAo: 23-06-00

NO 1.965191 (SENADO r=EDERAl) • Dispõe, com
fundamento 1'10 inciso VlIl do artigo 23 da
Constituição Federal, sobre a obrigatoriedade
de órgãos e entIdades da adminlstraçào
publica federal realizarem suas compras na
Companhia NacIonal de Abastecimento 
CNA e dá outras providências.

DECURSO:2I SESSÂO
ÚLTIMA sessAo: 28-06-00

NO 1.567/99 ( MIRO TElxe'RA) • Dá nova redação ao
art. 424 do Oecreto~Lel nQ 3.689. de 03 de
outubro de 1941 '. Código de Processo Penal.

DECURSO: ~ SESSÃO
ÜLTlMA SEssAo: 28-06-00
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I • COMiSSÕeS PERMANENTES

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E

~

INFORMATICA

AVISOS

COMISSÃO DE CON5nTUIÇAO i
JUSnçA EDE REDAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO PROPOSIÇÕES EM FASE DE
DE EMENDAS (5 SESSÕES) RECEBIMENTO DE EMENDAS

Decurso: 2- Sessão
Última 8essio: 28/06/00

Projeto de Lei (art. 119, le § 1°)

PROJETO DE LEI NI 2.350-AlOO - do Sr. Lulz
Blttencourt - que amodiftca o Decreto-lel n9 236, da 28
de fevereiro de 1961. que 'complernenta e mocIflca a lei
~4.117, de 27 de agosto de 1962'. estabelecendo
tempo mrnimo para a veiculaçio de programas
educatIvos",
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA

Decurso: 1· Sessão
(Jltlma Sesdo: 29/06100

Projetos de Lei (art.119, I)

A • Da Análise da Constitucionalidade.
Jurldlcldade e Mérito:

PROJETO DE LEI NlI 434-AI96. do Senado Federal •
que "toma obrigatória a menção do quesIfo 'CO"--efh
documentos e procedimentos que especificai.
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO



PROJETO OE LEI NI 493f99 - do Sr. Enio Baccl - que
'altera inciso UI do artigo 606 do C.P.C. e dá outras
providências'.
FiELATOR: Deputado DJALMA PAES

PROJETO DE \.E\ N' 496199 - do Sr. En~o &cci - que
"altera o IncIaa I do art. 1.039 da Lei nlI 5.869, de 1973".
RELATOR: Deputado DR. AOSINHA

PROJETO DE LEI NG 528·A/99 - do Sr. Enio Bacel •
que 'altera o parágraio único do art. 66 da Lei rfl8.815,
de 19J08119aD".
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA

PROJETO DE LEI NII 527-AJ99· do Sr. Enio BaceJ 
que "alteIa a letra "a" do inciso 11 do art 75 da Lei nll

6.815, de 1980'.
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA

PROJETO DE LEI /'fi 8s:J.A/99 • do Sr. Ivan Paixão 
que "dispõe sobre a isenÇão de pagamento de serviços
notariais e de registro oara micfo-empresas e pequenos
agricultores e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LEO ALCA"''TARA

PROJETO DE LEI NII 1.010A/99 - do Sr. Enio BaceI •
que "altera o Inciso I do alt. 111 da Lei nl 9.491, de 1997,
estabelecendo a realização de plebiaclto para
prtvatizaçao de empresas estata/~·.

RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR

PROJETO DE LEI NII 1.197199 - do Sr. Rubens Bueno·
que "acrescenta carágrafos aos arts. 44,47 e 90 e altera
a radaçio do Inciso VII do art, 73 da Lei rfl 9.504, de 30
de aetembro de 1997".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS

PROJETO DE LEI NR 1.282199 - do Sr. Freire JúnIOr 
que "dâ nova redação ao art. 66 da Lei nl 4.728, de 14
de lulroo de 1965, que dispõe sobre a alienação
f1duclá~a em garan1la",
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

PROJETO DE LEI NR 1.286199· do Sr. Gustavo Fruet 
que 'acrescentadisposltiv06 ao art. 815 da Lei nll 3071,
de 11 oe janeiro de 1916 • Código Civil Brasileiro".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS

PROJETO DE LEl NI \.340-AlQQ· do Se: ~fe\te JÚ~\o'·

que 'acrescenta dlsposlllvo ao artigo 1.503 da Lei nD

3.071, de •• de janeiro de 1916, Código Civil, e ao art.
262 da LeI nll 556, de 25 de junho de 1950 • Código
ComercIai'. (Apensado o PL 2.071199)
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES

PROJETO DE. LEI NII 393-A/99· 00 Sr. En:o Bacel 
que "altera o Inciso I do artigo 26 aa Lei nll 8.078, de 11
de setembro de 1990 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DJALMA PAES

PROJETO DE LEI Na fi3..AI99· da Sra. Iara Semardl 
que Mdispõe sobre o pagamento de alimentos
provbórloe n8S ações de Investigação de paternidade e
dá outras providênciu-. (Apensados 08 PL 604199)
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA

PROJETO DE LEI NI 107199· da Sra. Maria Elvlra
que "altera o art. 41 da Lei "li 7.210, de 11 de jlAno de
1984, que 'lfI8tttu~ 8 lei de Execução Penal·.
(Apensados os PL 30 J99 e PL 1.352J99)
RELATOR: Deputado LU1Z ANTONIO FLEURY

PROJETO DE LEI ND 124/99· do Sr. Alberto Fraga 
que "dá nova redação ao art. 430 do C6cigo de
Processo Penal e dita outras provldênclU' .
RELATOR: Depu".aclo BONIFÁCIO DE ANDMDA

PROJETO DE LEI N' 327199 - do Sr. Calo Ríela - que
'aet1I808nta artigo à Lei 5.ee9, ode " de Janeiro de 1973
- Cóclgo de Processo Civil".
REtATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO

PROJETO DE lEI NV 337199· do Sr. Cunha Bueno 
que 'allera B redacjão do art. 14 do Dec;reto-Lei nl

3.689141 (Código de Processo Penal), facultando ao
ofendido o dlrellO de conhecer o andamento do lnqUértto
Policiai'.
RELATOR: Depurado JAIRO CARNEIRO

PROJETO DE LEI NR 2.875-8197 - do Sr. Antât'lio do
Valle· que 'disciplina a responsabllldaae 6ublkiárla do
avalist.a no título de crédito e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOS~ ROBERTO BATOCHIO

PROJETO DE LEI NO 2.958197· do Poder executivo 
que "altera diap06llivos do Oecreto-lei n' 3.689, de 3 de
outubro de 1941 • Código de Processo Pei1Br.
(Apell68.ÓO o Pl 506199: P\.. 449199 B P\. 46Q/99)
RELATOR: OepU18do JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

PROJETO DE LEI NR 3.209197 - do Senado Federal •
que 'altera o art. 1.21e da Lei nt 5.869, de 11 oe janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil, oart. &a, Inciso IV, e
art. 22, "capul", da Lei na 8.830. de 22 ce setembro de
1980, bem como o aft. 206. § 2R, do Decreto-Lel nll

7.661, de 21 de ju::ho de 1945".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

PROJETO OE LE' Nl3.345-Al97 - do Senado Federal 
que 'proibe 8 vencia de bebidas alcoólicas nos
estabelecimentos comerciais aituados nas margens das
rodovias, e dá out1'a8 providências'. (Apensados os PL
2.659196 e PL 2.723197)"
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO
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PROJeTO DE LEI NR 949·A/95· do Jorge Anoera - que PROJETO DE LEI NR 359·A/99 - do Sr. Enio 8accl -
'veda a concessão de aval DOr' terceiros em operação que 'acrescenta § 411 ao art. 171 do Decrsto-Lei nJI
de financiamento contraída j:Jnto às Instituições 2.848, de 1940 - Código Penal'.
financelru Pt1bllcas e prIVadas'. (Apensados: PL RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
1.155196 e PL 2.641196)
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR
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PROJETO DE lEI NII 1.381/99· do Sr. Pompeo de
Mattos· que "acrescenta parágrafo sexto. ao artigo 5'1,
da Lel n' 6.914, de 19 de dezembro de 1974. alterada
pela Lei n' 8.441, de 13 de Julho de 1992", (Apensado:
PL 2.537/00)
RELATOR: Deputado ClAUDIO CAJADO

PROJETO DE LEI N81.416199· do Sr. Marcos C1ntra •
que '"rolbe a destin&9io ckt feCUl8Cl8 póbllcae pal8
atividades confeaslcnale."
RELATOR: Deputado ANDR~ BENASSI

PROJETO DE LEI N8 1.649199 - do Sr. Freire J.mlor •
que "di8p6e sabre prescrição de aç6es e direitos con!18
a União, Estados, Munlcrpios. Oistrtto Federal,
respectivas Fazendas. suas autarquias, ,ntIdades
paraesta1als e outras. crtadas por lei e mantidas atraVés
de r&CUl808 pl1bllc08, taxas ou outrea contrbuições".
(Apensado: PL 1.650199)
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇAlVES

PROJETO DE LEI N9 1.147/99· do Sr. Patio Delgado·
que "altel8 o caput do art. 1° e revoga o aft. 4° do
·Decreto-Lei n° 911, de 1° de outubro de 1989, que
equipara o dlMldor nos aontrrdos de alienação fiduciária
ao depositérlo n08 conhatas de depósito". (Apensado:
PL 2.068199)
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

PROJETO DE LEI NlI 1.766199· da Sra. Angela
Guadagnln • que "modifica a Lei n° 5.584, de 26 de
Junho de 1970, que "Qlsp6e sobre normas de Direito .
Processual ãl TrabalM, altera dlsposhlvos da.
Consolid8cjão lias Leia do Trabalho, dlaclpllna 8
concesdo e prestação de asal6t6ncia Judiciária na
Justiça do Trabalho e dá outras providências".
RELATOR: Deputada I!WIO ROSA

PROJETO DE LEI N° 1.ml99· do Sr. Rubens Bueno·
que "dá nova redação aos arIlS. 43 e 44 da lei n1l 6.015,
de 31 de dezembro de 1973, que "disp6e sobre 08
Registros Fi1blJcolj e dê outru plOYldênclas".
RELATOR: Deptlt!.do léDJO ROSA

PROJETO DE LEI N9 1.804199 - do Sr. Freire Júnior·
que "dispõe sobi9'o pagmento' de dfvldu de entidades
alnclcaia i98U1tanteS de praeeeso judICIais e dá outras
provldêncla".
RELATOR: Deputado JOsé DIRCEU

PROJETO DE lEI NlI 1.864199 - iIo Sr. GiOvannl
Queiroz - que 'acfe~ta pardgrafos ao artigo 135 do
Código de Proces50 Civil brasileiro".
RELATOR: OSMAR SERRAGUO

PROJETO DE LEI N'I 1.881199· da Sra. Angela
Guadagnln • que "acrescen1a parãgrafo ao art. 602 da
Lei n' 5.889, de H de jàn9lro de 1973 • Códlgo de
Processo CMI".
ReLATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

PROJeTO DE LEI NR 1.el86J99· do Sr. RenUdo Leal •
que "mocIflca a reda9io do art. 16 da lei nt 6.368, de
21 de out\bro de 1976'.
RELATOR: Deputsdo MENDES RIBEIRO FILHO

PROJETO DE lEI N' 1.925199· do Sr. Synval
GuazzsIR • que ·altera diaposllivo do C6cllgo de
Processo Penal para mociflcar a resposta aos quesitos
no proceclmento de competência do Jari".
RElATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FlEURV

PROJETO DE LEI NII1.958199· do Sr. Adio Pretto
que "altera a redaçlo do art. 489 da Lei n° 3.D71, de 1"
de Janeiro de 1916, C6cflgO CIvil, e dos arts. 927, 928 e
929 da Lei n" 5••, de 11 de Janeiro de 1973, Código
ele Processo CM~ e dá outras provld6nclas".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA

PROJETO DE LEI NlI1.981J99 - do Sr. Arnaldo Faria
de Sá • qua "altera o 8ft. 418 do Decreto-Lel na 3.689,
de 3 d!J outubro de 1941 • Código de Processo Penal".
RElAT~R: Ç)eputado CIRO NOGUEIRA

PROJETO DE LEI NlI 2,024/99· do Sr. Airton Dlpp •
que "suprtme o lncIaO IV, do § 7" do art. 178 do CódIgo
CIVIJ Brasileiro, fezendo sua inclusão como lncIao X. do
§ 10, do meamo litigo".
RELATOR.: Deputado ~ORONI TORGAN

PROJETO DE LEII'fl 2.045199· do Sr. José Roberto
Batochlo • que ·BItera B redaçlo do art. 21 da lei n°
9.099, dtt 26 de setembfo de 1995. que dispõe sobre
Juizados eMa e CI1mlIlaIs'· Interpondo-se a locução "e
e~ pelode~ sua Conteltaçlo, de que se
derá'clincla ao autor".
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN

PROJETO DE LEI N' 2.141/99· do Sr. José Roberto
Batochio· que "altera o dlapoato nos BJ1S. 1.050 e 1.063
da Le~ na 5.869, de 11 de janefro de 1973, que Inlltltúl o
C6dIgQ de Processo C"MI". '
RELATOR: Dtput4do MeRONI TORGAN

PROJETO DE lEI N1I 2.160199· do Sr. Bispo Rodrigues
• que "disp6e sobre a obrigatoriedade de reaNzaçlo de
exame toxJcol6gJco para 08 fins que especlltca".
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN

PROJETO DE LEI NlI 2.268199. doe SIS. NUmár\o
MIranda I Maria Do Canno Lera • que "acf8SC8n1a o
Inciso VI ao alt. 1" da lei n° 7.347, de 24 de julho de
1985 • lei da~ Civil Pública".
RELATORA: ~utada NAIR XAVIER LOBO

PROJETO DE LEI NlI 2.336100 - do Sr. Freire JlÍnior •
que "dlsp&t sobre a aealltêncla do advogado no
Inquérito policlal".
RE~TOR: Deputado II~DIO ROSA

PROJETO DE LEI N' 2.358/00 - do Sr. Nelson Proença
- que "altera a lei n° 9.604, de 30 de setembro de 1997.
dispondo sobre a propaganda eleitoral por melo de
8eNI9o de Valor Adicionado, Inclusive Internet, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

PROJETO CE LEI NlI2.44OIOO - do Sr. Gilberto Kassab
• que "dê nova Redação 80 Inciso I do BIt. 16 da l.el nlt

9.504, de 30 de setembro de 1897".
RElATORA: Deputada ZUlAlê COBRA



PROJETO DE LEI NR 942-8195· do Sr. Ricardo Izar •
que "altera o artlgo 42 da \eI n'l e.435, de 15 de julho de
19n. que "dispõe sobre as entidades de previdência
privada, e dá outras pl"DVldênclu".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

PROJETO DE LEI NR 1.108-AI96· do Sr. ArIlndo
Chinaglia • cue "altera a mda~ do artigo 459 da
Consoidaçio das Leis do Trabalho. aprovada pelo
Deereto-Lei na 5.452. de 1a de maio de 194a".
(Apensados 06 PL 3.413197 e P~ 4196/98)
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR

PROJETO DE LEI NR 1.387-B/95· do Sr. Júlio
Redecker • que 'crfa o programa de Controle de
Segurança Automotlva (PROCONSEG), e dê outras
providências", (Apensado o PL 1.46eJ96)
RELATcfrI: Deputado JUTAHY JÚNIOR

PROJETO DE LEI NR 1.408196· do Poder ExecutIvo·
que "concede Isenção do Imposto sobre produtos
1ndus1r1a1izado& a produtos nacionais adq1irid06 pelo
Banco Interamerlceno de DesenvoMmento • BIO".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI

PROJETO ~E L.EI NR 1.67o-AI96· do Poder ExecutlvD •
que "dispõe sobre o incentivo a ser prestado peto Poder
Público à criação, consoUdação e capacitação de
cooperativas ou de associações que menciona, e
acrescenta disposftNos 80 artigo 24 da Lei nR 8.686, de
21 de julho de 1993",
RELATOR: Deptr.aclo CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI N- 2.03O-A/96· do Sr. Inãclo Arruda
• que "dispõe sobre 88 condlç&ss de segurança e
salubridade dos trabalhadores da limpeza
encanegados de coleta ~e l'88iduas sólidas',
RELATOR: Deputado SERGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI NR 2.57o-AJ96· do Sr. S6rafin
Venzon • que "determina em 50 (cinqC'enta) quilograrr.ae
o peso méxlmo que um empragado do sexo masculino
pode remover Indvidua\mente". •
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR

PROJETO DE LEI NO 3.587·AI97· do Sr. Arnaldo Faria
de Si • que "assegura a trabalhadores, aposentados e
pensionistas da Previd6r.cia Social tratamento dentário
as expsnaas do Sistema Único de Saúde· SUS·.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI NR 897·8195· do Sr. Joao Fassareha
- que "acrescenta pamgrafo únJco ao artigo 154 do
Oecreto-lel \"lo 6.452, de 1" maio de 1943· Consolidação
das Leis do Trabalho " para responsabilizar
solidariamente pelo cumprimento das normas de
segurança e medicina do tJabalho as empresas
contl'Btantes de prestadoras de serviços",
RELATOR: Deputado JAIRO CARNElAO

PROJETO DE LEI NR 2.627/00 - do Sr. Marcos CintrB •
que "ICI8ICenta dl&po8itivo ao alt, 485 do CódIgo de
Processo Civil, QUe cIsp6e sobre aação rescl6Ória".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI NR 2.666/00 • do Senado Federal
(PLS 232199). que "altera o art. 48 da Lei n° 6.515, de
26 de dezembro de 1977, para pennitir, no
restabelecimento da sociedade conjuga~ a escolha de
novo regime de bens".
RELATOR: Deputado MAURO BENEViDES

PROJETO DE LEI NI 2.884100 • do Sr. Bispo Rodrigues
• que "a1ter. a redação do art. 16 da LeI nl 7.210, de 11
de julho de 1984 • lei de Execuçlo Penal • sobre
serviços de assistência )urrdlca".
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO

PROJETO DE LEI NI 2.882/00 • do Sr. Gilberto l<asBab
• que "Blribul campettmc;a ao Juizo Federal para
processar e Julgar u rt'latérlas enumel1lldaa nos inctsos I
a Vdo art. 66 da Lil' n" 7.210. de 11 julho de 1984".
RELATORA: OeptAada ZULAIE COBRA

B ~ Da AnAlise da Constitucionalidade e
Juridlcldade (art. 64, I):

PROJETO DE L.EI NA 4.190189 • do Senhor PIUIo
Mourão • que "dispO. sobre o programa "Espaço
Ecolágico", a ser transmitlclo, em cadela, pelas
emissoras de rádio e televl8âo",
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOA

PROJETO DE LEI N- 2.916·A/92· do Sr. Jaques
Wagner • que "autoriza enUda_ filantrópicas que
menciona a explorar loteria de rn:meroe e di outras
providências".
RELATOR: Deputado SISPO RODRIGUES

PROJETO DE LEI NR 3,097/92· do Sr. Augusto
carvalho· que 'depõe sobre li eleição de diretores de
fundos de pensãa patrocinadoa por BmGre&88 estatais e
60cleaadea de economia mista", (Apensados 08 PL 831
19Se PL 4.077198)
RELATOR; Deputado EDUARDO PAES

PROJETO DE LEI N- 580-A/95 - do senado Federal •
que "disp6e sobre a nomeação dos representantEIs
oftclal. do Pais em organlamoe intemaclonals de caráter
D!lclal".
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES

PROJETO DE LEI NS 663195 • do Senado Federal· que
"Dispõe sobre 8 cbrigatortedaoe de publlcawiio mensal
de quadro demonstrativo da destinação dada aos
valorea arrecadados pelos concursos de prognósticos
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PROJETO DE LEI N' 2.493/00 " do Sr. GIlberto Kassab patrocinados pelo Governo Fecleral, e dá outras
• qU& "altera a r&daçlo dos §§ 4" 8 5' e acrescenta H providências".
7° e 8° ao art. 76 da Lei n° 9.099 de 26 de dezembro de RELATOR: Deputado JUTAHV JÚNIOR
1995, que dispõe sob.. 08 Juizados Especiais",
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO



PROJETO DE LEI N' 254-A199- do Sr. Rubens Bueno
- que ·Bltera dispositivo da lei n° 8.913, de 12 de julho
de 1994, que dispõe sobre a munlclpallzaçio da
merenda escola!"'.
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET

PROJETO DE LEI NO 341-A/99 - do Sr. Joio Paulo •
que "revoga o arL 508 da Consolidação das leis do
Trabalho - CLT, a fim de excluir a hipótese de justa
causa, para o empregado bancário, em caso de falta
contumaz de pagamento de dividas \egabnente
exlgrveis·. (Apensado o PL 539199)
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES

PROJETO DE LEI NlI 550-AJ99 - do Sr. Joio Paulo •
que "esI8beIece a1fquota mais gravosa, no êmbito do
Imposto de nM'Ida, para a remuneraçAo pela exploração
de obras audiovisuais estrangelraa'•
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

PROJETO DE LEI NII 641-A/99· do Sr. José MUitão •
que' 'autoriza a doação ao Munlclplo de Caeté, Estado
de Minas GeraJs; do terteno que menciona·.
RELATOR: Deputado JÚUO DELGADO

PROJETO DE LEI NII 667-Af99- do Sr. Or. Hélio· que
"dlsp6e sobre a assistência domiciliar no Sistema Único
de Saúde'.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI NII ':I;298-B/S9· do Sr. Max
RoeenmaM • que "altera dispositivos das leis nlla
7.102183 e 9.017195, YelUndo sabre fiscalização e
autorização pala funclon~nto doS serviços orgAnlcos
de segurança"•
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO

PROJETO DE LEI N' 1.53D-AI99· do Sr. Lliz
Bittencourt • que ·acrescenta dois parágrafos ao art. 38
da lei n° 8.666, de 21 de lunho de 1993, que
·regulamenta o art. 37, Inciso XXI, da ConsUtulçio
Federal, Institui normas para licltac;õea e contratoa da
Administração P6b11ca e dá outras providêncfa·.
RElATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN

PROJETO DE LEI NII 1.563199· do Sr. Alceu CoIIares 
que ·aItera a Lei nO 8.036, de 11 de maio de 1990, a fim
de pennltlr a movlmentaçlo da conta vinculada no
Fundo de Garantia do Tempo de SarvIço pelos
portadores de osteomJellte cr6n1ca". (Apensado o Pl
1.654/99)
RElATOR: Deputado EVlLÁ810 FARIAS

PROJETO DE LEI NI 1.857199 - do Sr. Geraldo Magela
• que "dISPas sobre a contrataçAo de estagiários pelas
passou Juridlcas de cireito privado e órgãos da
admlnlatraçio pública. e dá outras provldlncias".
RELATOR: Deputado EOUARDO PAES

PROJETO DE LEI NII 4.025/97 - do Sr. Paulo Paim •
que ·AItera o alt. 74 da Lei nll 8213, de 24 de julho de
1991'.
RELATORA: Deputada ZULAIE COBRA

PROJETO··DE lEI NR 4.075198 - do Sr. Edison Andrfno
• que ·estabelece limite para os juros de financiamentos
habitacionais da carteira hipotecária, no 8mbito do
Sistema Brasileiro de Poupança e empréstimo·.
RElATOR: Deputado VICENTE ARRUf,>A

PRoJETO DE LEI NO 4.409/98· do Sr. 'SlIas Brasileiro •
que ·aItera o Inciso I do' artigo 211 da lei nJI 7.394 de
29110185".
'RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS

PROJETO DE lEI NR 4.43S-AI98- do Sr. Cunha Bueno
• que "estabelece nonnas para identificação das
"mpr:esas executoras de obras p~b1Icas".

~E\.ATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PROJETO DE L~I Nl4.S50-Af98- do Senado Federal·
que ·aItera o aR. 389 do Decreto lei nO 5.452,de 111 de
maio de 1943(Consolldação das L.eis Trabalhistas •
Cll)".
RELATOR: Deputado JAIMe MARTINS

PROJETO DE LEI NO 4.768-AI98· do Poder executivo 
que "altera a redação do art. 111 da Lei n1l 9.026, de 10
de abril de 1995, que dispõe sobre a vinculação da
Fundação Osório, e dá outras proyidênclas·.
RELATOA: Deputado JUTAHY JUNIOR

PROJETO DE LEI NQ 45-AI99· do Sr. Paulo Rocha •
que "veda a e)Cjgêncla de carta de fiança aos canddatos
a empregos regidos pela CLT·.
RELATOR: Deputado SÉRGIO REIS

PROJETO DE LEI NII 55/99- do Sr. Nelson Marct\ezaR
• que 'dá nova re~çao às a1lneas "c" e "d" do § 11 do
art. 411 da Lei nll 5.768, de 20 de detembro de 1971,

PROJETO DE LEI N'I 3.730-AJ97· da Sra. Esther
Grossl • que ·acrescenta dispositivo ao Artigo 77 da lei
9.394196".
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOSO

PROJETO DE LEI NlI 3.830-AJ97· do Sr. Roberto
Rocha - que "toma obrigatória a lnscrtçlo de
mensagens nas publicidades de armas e noe
estabelecimentos comerciais especializados".
RELATOR: Dàputado LUIZ ANTONIO FLEURY

PROJETO DE LEI NI 3.984-A/97· da Sra. Esther
Grossl - que ·acrescenta parágrafo ~nico ao art. 62 da
Lei 9.394196".(Apensado o PL 773199)
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO
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PROJETO DE LEI NII 3.657197· do Sr. Paulo Paim· modificada pela Lei na 5.884, de 12 ele dezembro de
que ·dispõe sobre o controle e a transparência da 1972·.
arrecadação e destino da Contribuição Prolfis6ria sobre RELATOR: Deputado S~RGIO REIS
a Movimentação Financeira • CPMF e dá outras
providências·. (Apensado'o Pl 1.924199)
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES



PROJETO DE LEI NII 2.501100· da Sra. Celctta
Pinnelro - que "dá nova redação ao inciso 11 do aft. 20
da lei "li 9.394, de 2D de clezerrt,ro de 1996. que
"estabeleCe 88 diretrizes e b~-eQUC:ação

nacional".
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO

PROJETO DE LEI NI 2.515100· do Sr. Paes landim.
que 'dá nova denomlnaçio ao Instituto Nadonal de
Estudos e Pesqu1sas Educadonals - \NE.?".
R8J\TOR: Deputado VICENTE ARRUDA

PROJETO DE LEI NR 2.662/00· do Sr. Paulo Paim·
~\19 -altera disposlU'Ios da Lei nq 9.615, (le 24 de março
de 1998, que "lrmitul normas 9BfaIs sobre desportos".
RELATOR: Deputaoo ROLAND LAVIGNE

Substitutivos (art.119, 11 e § 1Q
)

AS PROPOSfÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAo.

A - Da Análise da Constitucionalidade.
Jurldicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI Nl3,173-B/97 - do Senado Federal
(PLS 22196) - que "dispõe SObre os documentos
produzldoa e os arquivados em meio eretrÕf1lce e dá
outras providências'.
RELATO~ C8putadio JOSÉ ROBERTO ePo.TOOK\O

PROJETO DE lEI NR 3.174197 • do Senado Federal
(PLS 144J96) • que 'altera 8 Lei nQ 5.700, de 11 de
sete~ro de 1971. que dispi5e sobre a forma e a
apresentação dos Símbolos Naclonals e dá outras
providências' .
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO

B - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridlcidade (art. 54. I):

PROJETO DE LEI N' 2.405-AI91 - do Sr. lJJclano
PiZZatto - que -dispõe sobre a lns1I1uição eso sete Verde,
destlnado a atestar a qualidade dos produtos elou suas
origens quanto aos cuidados para a conservação .do _
meio ambiente".
RELATOR: Depu".ado LÉO ALCANTARA

PROJETO DE LEI NO 3.056-8197 • do Senado Federal
(PLS nl96) - que "dlspõe sobre a produção, a uhllzsção
e a cometcía\lzaçáo no tetr\\6tio bT9.s\\e\tO de
substâncias Qulrnicas do grupo dos C1omtluorocarbonos
(CFC)",
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO OE LEt NQ 2.373100 - do Sr. E.ber S\\va • que
"institul o Dia da Sibila."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUESPROJETO De LEI NlI1.785199 - do Sr. EnIo BaccI - que

"dispõe sobre a criação de Conselhos Escolares 8 dá
outraa provldênclas'•
REl.ATOR: Deputado MARCELO OéDA

_eSOJETO DE LEI NII1.860-A/99· do.senado Federal
que -Institui o eatudo doe direitos humanos na formação
policlal",
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO

PROJETO DE LEI NR 2.023/99· do Sr. Jorge Tadeu
MudaJen - que 'ecrescenta Inciso ao art. 11 cJa Lel na
8.429, de 2 de Junho de 1992. que "dISpõe sobre as
sanções aplicáveis aos age/1188 púbicos nos casos de
enriquecImento "íclto no exerc(clo de mandato, cargo.
empreço ou função na admlnis\raçio públIca direta.
Indl~a ou 1iJnoaclona"•
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA

PROJETO DE LEI Nlt 2.084199 - do Sr. Jorge Pinheiro 
Que "dispõe soore a concessão de c:Iesconto para
professores na compra de ingressos para espe1éculos
culturais e desportIVos e dá outras providências".
RElATOR: Deputado JOÃO PAULO

PROJETO DE LEI NI 2.1Q2-Al99· do Sr. Clementino
Coelho • que "denomina a BR 232: "Rodovia Nilo
Coelho',
RELATOR: Oeputado RiCARDO FIUZA.

PROJETO DE LEI NR 2.122·AI99 - do senado Federal 
que "altera alei nl 5.917, de 10 de aetembfo de 1973,
que aprova o Plano NacIonal de Viação. de modo a
incluir na Relaç40 Descritiva dos POl1O$ Maritlmos.
Fluvlai& e lacustres, o Porto de Regência. no E&1ado do
Espírito Santo·.
RELATOR: Deputado MAACUS VICENTE

PROJETO DE LEI N" 2.174199 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos • que "institui o Dia ((o Hoteleiro. nas
cond~ que espec:ffica'.
RELATOR: Deputado ANDRe BENASSI

PROJETO DE LEI Nlt 2,l96'AI99' do Sr. Raimundo
Gomes De Matos - que "dispâe sobre a IIg~o

rodo~ria no Plano Nacional de Viação, nos E81adoS do
ceará e Rio Granae do Norte, e dá outfaS prov\dtnc'u'•
RELATOR: Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVeS

PROJETO DE LEI NlI2.206J99 - do Sr. Paulo Octávio 
que "acrescenta dispositiVo ~ alt. 13 dEI Lei nD 9.615.
ele 2~ ele março de 1998, determina:1do que as
entida_ naclonaJe de aominislração do desporto
sliam Sediadas no Distrito Federal".
RElA"OR~ Deputado NELSON OíOCH

PROJETO DE LEI Nlt 2.290100 - do Sr. Roberto Pessoa
e outros· q...e "denomina o canal adutor das águas do
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PROJETO DE LEI Nlt ~ .781199 - do Sr. Jovair AfWl\e6 - rio São Francisco de CablObó·PE a Jatl-CE, canal
que "dlspiSe sobre o cancelamento das sanções Deputado Luis Eduardo Magalhães',
administrativas que d/sçrlmlna, aplicadas a servidores RELATOR: Deputado PAULO MAGAlHÃES
públicos. edá outras providências',
RELATOR: Deputado WALOIR PIRES
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COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENlE E

MINORIAS

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO'1JE EMENDAS (5 SESsOES}

Substitutivos Clrt.119,1I e § 111
)

AS PROPOSlçOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMlssAo

Decurso: 2- Sessio
Última Sessão: 28/06/00

PROJETO DE LEI·fIe" 382199· do Sr. Enio Saccl - que
"Exige contratos em ;!nguagem acesslvel e tamanhO
m(nimo de !eiras com corpo 14116 e dà outrB$
providências". (Apensac:lo~ PL nll 363(99)
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

PROJETO DE LEI NII1.331l99· do Sr. BaClu Picanço 
que "Altera o art. 42 da Lei nll 8.078, de 11 de setembro
de 1990, que 'dispé5e sobre a protec;1o do consumidor e
da. outras providências".
RELATOR:De~ CELSO RUSSOMANNO

COMISSÃO DE'
DESENVOLVIMENTO URBANO E

INTERIOR

AVISOS

PROPOSIÇOes EM FAse DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSOES}

DeculSo:4·sessão
Última 5essl026/06/00

PROJETO DE LEI NA 2.105199 • do Sr. Waldemar Costa
Neto - que "estabelece par6metros mrnimos para 08
EstudeI de Viabilidade Municipal previstos no parágrafo
~ do ar\. 18 da Const\tuÇlo Fedet'al de 1988.
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET

PROJETO DE LEI NR 2.179199 - cio Sr. Amaldo Faria de
Sá - que ~prevê a elaboração e a provação de Estudos
de Impacto de VIZinhança (EIY) como requisitos prévios
para a Implantação de estabelecimentos comerciaiS de
grande porte em áreas urbanat."
RELATOR~ Deputaclo GUSTAVO FRUET

COMISSÃO DE ECONOMIA.
INDÚSTRIA ECOMÉRCIO

AVISOS

PROPOSIÇÕes SWEITAS A
RECEBIMeNTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE SEGUNDA..f=EIRA (28106100)

Projetas de 1.81 (art. 119, 11 e § 10)

AS PROPOSIÇOEs ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMIS$AO

PROJETO DE LEI Nll 2.649J00 • cio Sr. Augusto Nardes
• que 'aculta a opção pelo SIMPLES. Institu{do pela lei
n" 9.317, de 1996, às empresas que prestam serviços
de montagem de estruturas metálicas. p1n1uras de
placas publcltârias e confecçiD de grades. par.as,
portões eJanelas metálicas".
RELATOR: Deputado LUIZ MAINARDI

PROJElO De. LE' NG 2.819/00 - do Sr. SfMo Torres 
que "dispensa & apresentação de dedaraçio de
rendimentos ou de infonnaç6es de pessoas jurfdi;as
extintas, para babca de inscrição no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica {CNPJ)".
RELATOR: Deputado JOS~ MACHADO

PROPOslÇÕeS EM 1=ASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSOES)

,
Projetos de Lei (11t. 119. I e § 10)

PROJETO DE LEI Nll 4.400-AJ98 - do Sr., Vic Pires
Franco - que "dlspõe sobre prdbição da fabriceçlio e

SubatltUtlYo (art.118,lIe § 10) , comerelaliza9lo. em todo o território naélonal. de
, ' , ':' embalagem para tinIaS em recipiente fectiado provido

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO ... de 6\spcalWo capu de em\\\, spra'l. '
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI ,
COMfSSAO

Decurso: 38 sessão
Projeto de Lei (Irt. 119, I e 1111

) Última 58$5'0: 27/06/00

PROJETO oe LE1 Nt 2.238/99 • da Sr. Wakir Pires - , '
que "institui o programa Pennanente de Combate à
Seca - PROSECA."
RELATOR: DeIlutado MÁRCIO MATOS
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PROJETO DE LEI Nll.1.710-A/99 - do Sr. JOSé Thomaz
Non& - que -dispõe lobre auditoria canláb~ nas
atlvldede8 de Incorporaçlo e coJ'16trU9âo de lm6veI8
regXlas pela LeI n1l 4.591, de 16 cIe dezembro de 1984-.
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTElRO

PROJETO DE LEI ~a 2.912/00 - do Sr. Or. Bene:llo
0188 - que "cria 8 zona Franca d. MaCllPé e S8ntanI,
no Estado do Amapá, 8 dê ()I,jt'U p1OVIdIJnciu".
RELATOR: De~.ado FRANCISCO GARCIA

PROJETO DE LEI N8 2.915100 - cio SI. Blapo
WandervaJ - que "espectftca que os programas ele
lnoenUvo ao 'UltImo ftnandadoe. 00 todo ou em parte,
por inBtItulpõ8s flnancell'88 oficiais serlo implementadoB
apenai nos MunicSpIoe que CGntarlm com
eqUP8fI18'1kle públlco8 destfnados ao atendmento a
deficientes trllco8".
RELATORA: Deputada LrOIA OUINAN

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO.
CULTURA E DESPORTO

AVISOS

PROPOSIÇOeS SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE SEGUNDA-fEIRA (DIA 26106100)

SUbetltutivoa (Art,UI, De § i D
)

A PROPOSlçAO ABAIXO SOMENTE RECESERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COM/SsAo.

PROJETO DE LEI Nl2.840100 - da SfL Es1her Gt088i
- que "Mtabelece PJOCl8dlmentoe re1afiVos ao
eu~rim.nlO da Flrioridade na oferta oe vagas para o
&Nino médio".
RELATORA: Deputada Csk:iIa Pinheiro

PROPOSlçOeS EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (& SesSOES)

DeculSo:3·Sessão
Ultima sesslo: 27/0fJIOO

Pro}etoe ele Lei (art..119.'e, 10 )

PROJETO DE LEI Na '.637·AI99 - da Sra. Esther
GrouI- que "diBp6e acbre 8 colocação de cbras de 8rte
em edlficlç&B8 do poder pObllco federal".
RELATORA: Deputada MlRIAM REID

PROJETO DE LEI N't 2.219-Al99 - do Sr. Waltrldo
Mares: Ou\a - que -denomina Aeroporto de ~ntea

Claros/Mário RibeIro' o aeroporto da cidade de Montes
Claros, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado PHILEMON RODRIGUES

PROJETO DE LEI NI 2.918100 - do Sr. AVBra.oar
Arruda - que -dJsp6e sobre a gratuidade do ensino pera
dependentes dos prafeHom, nu 8&C01as onde
leciona",o.
Relatora', Deputada NILMAR RUIZ

PROJETO DE LEI NR 2.973JOO - do Sr. Aldo Rebelo 
que -elA nova redaç;Ao ~ aI'nea 'e' do Inciso I do art. 23
da Lei ~ IU77, de 8 de ia-'18\to de 1996, que'~
IObre o Serviço de TV a cabo e d4 outras
pravldltnclu".
Relatora: Deputada IARA BERNARDI

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

AVISOS

PROP~SIÇOES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SeSSÕES)

Decurso: r Sessão
Última Sesslo: 28106100

A • Da AnAlise da Adequaçio Financeira e
Orçamentária (art. 54, Il):

PROJETO DE LEI NI 2.193199 • do Sr. Paulo Paim 
que "8It."de 8Cl1J 'errovllVlDl da Rede F8ITOViárla
Feda S.A e da Compenhla de Trens UIbano8 o
benellcio de que trata a lei nl 8.186, de 21 de maio de
1991, que dl&p6e sobre a camplemenlaÇão de
apoaentadorla de fenovltrics".
RElATOR: Deputado MILTON MONTI

B· DI Análise da Adequaçlo Financeira 8
Orçamenüria e do Mérito:

PROJETO DE LE' N' 2.:\2.1199 • elo Sr. RalmUftéo
Gomes de MatoB • que 'Ul8SC8flta parágrafo lb1k:o ao
art. 6' da lei nll 7.827, de 27 de 8etembrO de 1989".
RElATOR: DeputadoJORGE KHOURY

PROJETO DE LEi Nl914-A/99 • do Sr. Vfc Pires Franca
- que "dIspõe =sobre compensação de cr8dltos
trlbut6r1os·•
RELATOR: Deputado IBeR~ FERREIRA

PROJETO DE LEI NR 1.888-A/98 -da Sra. Rita Camata
- que 'esl8belece requl8ltoli pll'8 a conC8&ÚO, por
1nstJtufç6es pl1Jlicas, de finandamento, Cltito e
~\Qs alrn\\8I89·.
RELATORA: Deputada VEDA CRUSIUS

PROJETO DE LEI N' 8199 • do Sr. Paulo Paim - que
'acreacan1a Inci&o ao ano 20 da Le% ,,' 6.036. de 11 Qe
maio de 1990, para perm"lr a movimen1Bçio da conta
vinct.l1a<M do Fundo ele Garantia do Tempó de Serviço -
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FGTS aos 50 (cinquenta) anDa de idade •. (Apensado:
PL nO 1.564199)
ftELATOR: Deputado JOSÉ M1LITÁO

PROJcrO DE lEI Ng 4.8~0/98 - do Sr. lulz Mainardi _
que ·altera o art. 20 da lei n" 8.036. de 1t de maio de
1990, que cllspãe sabre o Fundo de Garantia do Tempo
<le 6eNiço 9 dá owea pnMd6nc:tas'. IApensado: Pl nR

1.196/99)
RELATOR: Deputado PEDRO EUGêNIO

DecursO: 5" S8SSiIo
Última Sessão: 23/06/00

A • Da Análise da Adequaçio Financeira e
Orçamentária (art. 64, 11):

PROJETO DE LEI NlI 3.479-A197 - do Sr. Enio Bacci 
qlie 'Implanta no sJsluma de ensino püblco o PIOgI'BmI
Reapire Bem. a fim de sanar deflciênclas f88P1ratórlas
par mal poalcionamento dantárlo s dá outrBs
provldlnclu'.
RElATOR: Oeputado ORo EVlLÁSIO

PROJETO DE LEI NlI1.294-A199· do Sr. Ivan PaJxão
que 'dlspõe sabre a dstribulçio grculla de pmdut08
tallMCêuUcoa e OICeMBÇio 1et8pêUtica para tratamenlo
em tabaglsmD pela l8de píb'1ca de Btenqão à sa6de '.
RELATOR: Deputado CAALITO MEASS

PROJETO DE LEI Nl2.011-A199 - do Poder Executivo
(MSC rfl1.eB2199) • que 'acleSC9nta parágrafo único ao
art. 41 da UlI nlI 9.801. de 14, de junho de ,~, que
dispõe sobre as nonnu gerais para perda de cargo
pllblico por eJlX:eS8O de despesa e clã out:as
providinclas'•
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

PROJETO DE LEI NlI 4.665-A194 - do Sr. Paulo Paim·
lJ\l& "dI8põe soIxe a canceasib de addonel de
InntubrldaÔ8 e aposentadoria especial B08
trabalhado,... em empfe8U mel~rgIcM. de mdnlca,
de materlaill el6tricosl de recuperaçio de vetculo8 e de
máquInas agrfcaas·, . _
RELATOR: Deputado JOSe MILITA0

B - Da AnAlise da Adequaçlo Financeira e
Orçamentária. do Mérito:

::»ROJETO De Lei NlI 470-N99 - do Sr. Nllton BaIano 
que ·delllna parceJa das Impoetos recolhidos pelas
indíl6tl'Ias de bebkfas para a rede hospitalar pública '.
RElATOR: Deputado tnlTOO MONTI

PROJETO DE LEI NR 1.7tr1-AI99· do Sr. Frell8 Júnior·
que "acreecenta dispositivo à LsI rfl 8.629, de 25 de
fevereiro as , 993. que dispõe sobre a regulllmenl&çio
dos disposltlvos conslltuclOnals relativos à ruforma
agrárla. previstos no caprtuto 1Il, Titulo VII, da
ConstitUição Federal ".
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY

Junho de 2000

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE SEGUNDA-FEIRA(DIA 28106100)

Projetos de Lei (aft. 119, le § 1°)

PROJETO DE LEI NlI 1.812199 - do Sr. Roberto Pessoa
- que "dispõe eobre B pralbiçAo para adoção do hor6Jio
deverão.·
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

COMISSÃO DE RELAÇÕES
ExtERIORES EDE DEfESA

NACIONAL

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE mE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSO.l

Projetos de LItI rart. t19, I e § tO)
.I

Decurso: 4" Susto
Última Sessão: 2616100

PROJETO DE LEI NR '.820J99. do Sr. AJberto Fraga.
que "d!S'p6e sobre promoções de~, por tempo.
88I'VIço. na Policia MJIitar do DIstrito FedeRlI".
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAz NONO

PROJETO DE LEI NR 2.028-A/99 - do Sr. LinCaln
Pot1e1a • que ·determlna a obrigatoriedade da
existlllCla de d8t8tOI'8l de metais nu ..tradu doe
conjuntos comerciais ".
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

SUbstitutiva (arL 119. lIe'1a)

AS PROPOSlçOeS ABAIXO SOMENTE RECEBéRAc
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS m:STA
CDMISsAO

Decurso: r Sessão
Última S.são: 2316100

PROJETO DE LEI N' 2.S9S1QO - do Sr. De VeIU:;o •
que 'dispõe sobre a conceulo de gl'idUidade ao Policial
MiHtar no sl8tema de traMpcrte plibJlcO,' coletivo
rodovlárlo lnterestadua'".
RELATOR: Depulacio ALBERTO FRAGA
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COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL EFAMrUA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 5· Sessão
Última Sessão: 21106100

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1D
)

PROJETO DE lEI N' 1.337199 - do Sr. Ronaldo César
Coelho· que 'institui Programa de Apolo a Profetos de
Atendi:nento de Menores em Sltuaçio de Risco Social
por melo do ~rt8, autoriza a transação de C'éditos da
natureza ~ributéria e previdenciária por entldaCles de
prátic:8 desoortiva e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJEiO DE LEI NV 2.137.'99 - do Sr. Pastor Valdecl
Paiva • que "di&p&e sebre a Insta\ação de II.lras para
a disposição selettva do lixo em escolas públicas",
RELATORA: Oeputaca LÚCIA VÂNIA

PROJETO DE LEI NlI2.233-A199 • do Sr. Eduardo Jorge
que 'obrlga a que os produtos allmentfclos

comerciallzedos lnfonnem sobre a presença de glúteo,
como medida preventiva B do controle da doença
celfaca',
RELATOR: Deputado CARlOS MOSCONI

PROJETO DE LEI NR 2.593100 - do Sr. Ricardo Berzolnl
• que ~a\lera a redação dos arts. 71 e 72 da lei n"
8.213, de 24 de ;lJho de 1991, para estabelecer que o
aaJário-matemldade da· empregada e da trabaIladora
awlsa lerá pago diretamente pela empresa".
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS

'.JOT:"
FGH\1i":'-/,,=;.) I.'.:·F'. \, ,:'v:~r'~D;IS Oi:3,JOI\j,VEL

'1:,3 ~:::U"E :.''\FiIAS DAS C()L1~SS()t. S
r'.J:=li\HIO Dl: ')900 P>S ,2 OCl E 1::' 2,) jlS 12 ::::'

11 • COMISSOeS TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
·pec 98-A/99 - VICE-PREFEITO

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SeSSOES)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO
(Art. 202, § 30)

Decurso: sa S.sslo
Últimasessao:2910~OO
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NV 9B-A.
d81999 - do Sr, Fernando Zuppo e Outros· que "altera
o art 30 ela Constltulçlo Federal. para acrescentar
Inciso conferindo competêflçja ao Municlplo para
c1etennlnar atribuições de Vice--Preleito·.
RELATOR: Deputado JOAQUIM FRANCISCO.

111 • COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBUCOS E

FISCALIZAÇÃO

AVISO

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (07) DIAS

Decurso: 0&° dia
Último Dia: 25/06/00

PROJETO DE lEI NII OO3IOC>CN. que 'abre aos
Orçamentos FIscal e da seguridade Social da União, em
favor do MinIstério do Meio Ambiente. orédlto
suplementar no valor ele R$ 30.400.000,00, para reforço
de do18Ções consignadas no vigente orçamento.·
RELATOR: Deputado JOÃO lEAO

PROJETO DE LEI NR OO4IOO-eN, que 'abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de Ministério do
Meio Ambiente, crédlto especial no valor de R$
69.600.000,00, para 0&llns que especlflca."
REtATOR: Senador T1AO VIANA

(Encerra-se a sessão às 17 horas e
28 minutos.)



Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil,
às onze horas, no Plenário 01 do Anexo /I da Camara
dos Deputados, reuniu-se ordinariamente a Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, sob a
Presidência do Deputado Ronaldo Cezar Coelho, es
tando presentes os Senhores Membros TItulares, De
putados Inaldo Leitão, tédio Rosa, Ary Kara, Vi
ce-Presidentes; Deputados André Benassi, AntOnio
Carlos Konder Reis, Ayrton Xerêz, Bispo Rodrigues,
Caio Riela, Coriolano Saies, Femando Coruja, Geo
van Freitas, Geraldo Magela, Jaime Martins, José Dir
ceu, José Genofno, José Roberto Batochio, Júlio Del
gado, Jutahy Júnior, Mendes Ribeiro FilhO, Moroni
Torgan, Nilmar Ruiz, Osmar Serráglio, Paulo Maga
lhães, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Waldir Pires e
os Senhores Membros Suplentes, Deputados AtUa
Lins, Bispo Wanderval, Eurico Miranda, José Macha
do, José Ronaldo, Lufs Barbosa, Luiz Antônio Fteury,
Mauro Benevides, Nelson Marquezelli, Professor Lui
zinho, Rubens Furlan e Udson Bandeira. Deixaram
de registrar suas presenças os Senhores Membros
litulares, Deputados Augusto Farias, Cezar Schir
mer, Ciro Nogueira, Edmar Moreira, Eduardo Paes,
Fernando Gonçalves, Henrique Eduardo Alves, Ibra
him Abi-Ackel, José AntOnio Almeida, Léo Alcantara,
Luciano Bivar, Marcelo Déda, Nair Xavier Lobo, Nel
son Marchezan, Nelson Otoch, Nelson Pellegrino,
Ney Lopes, Renato Vianna, Ricardo Fiúza, Roland
Lavigne, Sérgio Miranda, Zenaldo Coutinho e Zulaiê
C~bra. ABERTURA: Havendo número regimental, o
Senhor -Presidente declarou aberta-a reunião, pas
sando ao exame da Ata da Trigésima Quarta Reunião
Ordinária, realizada no dia vinte do corrente mês. A
requerimento do Deputado Paulo Magalhães, foi dis
pensada a leitura da Ata. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovada por unanimidade a Ata.
ORDEM DO DIA: 1) PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUiÇÃO N° 249/2000 - do Senado Federal
(PEC N°67/1999) - que "altera o Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, introduzindo artigos que
criam o Fundo de Combate e Erradicação da Pobre
za". Relator: Deputado Paulo Magalhães. Parecer:
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ATAS DAS COMISSOES pela admissibilidade. O Deputado Geovan Freitas pa-

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E rabeni.zou o Deputado Paulo Magalhães, o Senador
JUSTiÇA E DE REDACÃO Antonio Carlos Maga.lhães, o Senador Maguito Ville

la, Relator da proposição no Senado Federa', e o so-
,51 0 LEGISLATURA - 2° SESSÃO ciólogo Betinho, falecido, pelo trabalho desenvolvido

LEGISlATIVA ORDINÁRIA e mobilizaçã(u1eflagrada em pr.oJ daerradicação_da
• _ pobreza. O Deputado Bispo Rodrigues discorreu so-

ATA DA ~RIGESIMA QUINTA REUNIAO bre os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de
ORDINARIA REALIZADA EM 21 DE Estudo de Combate à Pobreza, da qual havia partici-

JUNHO DE 2000 pado, e manifestou-se favoravelmente ao parecer do
Relator. A Deputada Nilmar Ruiz parabenizou o Rela
tor da matéria e manifestou-se favoravelmente ao pa
recer apresentado por este, enfatizando, contudo, a
necessidade de criação de programa nacional de de
senvolvimento, gerador de empregos e incentivador
da educação. O Deputado Fernando Coruja parabe
nizou o Govemo Federal pelo "pacote contra a violên
cia" e discorreu sobre a necessidade de modificações
pontuais na sociedade, sem detrimento das estrutura
is. O Senhor Presidente, igualmente, elogiou o pare
cer do Relator e a iniciativa da proposição. Em vota
ção, foi aprovado por unanimidade o parecer do Rela
tor. 2) PROJETO DE LEI N° 1.428-A/1999 - do Poder
Executivo (MSC N° 1.096/1999) - que "altera disposi
tivos da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997 
Código de Trânsito Brasileiro". Relator: Deputado
Inaldo Leit~o. Parecer: pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo
da Comissão de Viação e Transportes. O Deputado
José Genorno afirmou que votaria favoravelmente ao
parecer do Relator e manifestou-se contrariamente
ao mérito da proposição, embora a discussão deste
não fosse competência da Comissão. O Deputado
Fernando Coruja afirmou que compartilhava das pre
ocupações apresentadas pelo Deputado José Genof
no, ainda que reconhecesse que a proposição fazia
justiça aos motoristas profissionais. A Deputada NiI
mar Ruiz assumiu a Presidência nesse momento,
para que o Senhor Presidente participasse da discus
são da matéria. O Deputado Ronaldo Cézar Coelho
afirmou que a proposição discutida representava
avanço que beneficiaria a categoria profissional de
motorista. O Deputado Bispo Rodrigues manifestou
sua indignação quanto ao fato de que esta proposi
ção, de autoria do Poder Executivo, estava sendo
apreciada preferencialmente a outras que versavam
sobre a mesma matéria, uma das quais era de sua
autoria. O Deputado Ronaldo Cézar Coelho esclare
-ceu que a preferência se dera-em~EHle-pedidG-de

urgência para a matéria. O Deputado Inaldo Leitão
afirmou que, em razão do despacho emitido pela Pre
sidência da Casa, não havia ponderado sobre o méri-



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS· Quinta-feira 22 33793

to da ~rop!~sição em seu parecer, ainda que tivesse autorização especial para queima e dá outras provi-
restrições a este. Em votação, foi aprovado por unani- dências." Relator: Deputado Fernando Coruja. Pare-
midade o parecer do Relator. O Deputado Ronaldo cer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le-
Cézar Coelho reassumiu a Presidência nesse mo- gislativa deste, com emendas, e das emendas da Co-
mento. 3) PROJETO DE LEI N° 1 .426-N1999 - do missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Sr. Alberto Fraga - que "institui cadastro nacional de Minorias de nO' 1, 2, 5, 6 e 8, com subemenda à de nO

'empresas fabricantes e r.evendedoras de uniformes, 6, e pela inconstitucionalidade das de nOs 3, 4 e 7. O
distintivos e demais peças de fardamento de institui- Deputado Bispo Rodrigues manifesfóu-se favoravel-
ções militares dos Estados e do Distrito Federal, ou mente ao parecer do Relator. Em votação, foi aprova-
de instituições policiais federais, e dá outras provi- do por unanimidade o parecer do Relator. O Deputa-
dências." Foi apensado a este o Projeto de Lei nO do José Roberto Batochio apresentou requerimento
1.453/1999. Relator: Deputado Udson Bandeira. Pa- de inversão de pauta, para apreciar-se o segundo
recer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica item da de número trinta e um, tendo o plenário anuí-
legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do do à solicitação. 8) PROPOSTA DE EMENDA A
apensado, nos termos do substitutivo. Não houve dis- CONSTITUiÇÃO N° 89/1999 - do Sr. Valdemar Cos-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o ta Neto e outros - que "cria a Inquirição Prévia de
parecer do Relator. 4) PROJETO DE LEI N° Constitucionalidade de proposta legislativa ao Supre-
1.516-N1999 - DO SENADO FEDERAL (PLS N° mo Tribunal Federal." Relator: Deputado José Rober-
197/1999) - que "altera a Lei n° 5.917, de 10 de se- to Batochio. Parecer: pela admissibilidade. O Deputa-
tembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de Via- do Inaldo Leitão assumiu a Presidência nesse mo-
ção, de modo a incluir, na Relação Descritiva das Ro- mento, para que o Senhor Presidente participasse da
dovias do Sistema Rodoviário Federal, a rodovia que discussão da matéria. Embora a discussão do mérito
especifica, soba designação BR-431." Relator: Depu- não fosse competência desta Comissão, os Deputa-
tado Udson Bandeira. Parecer: pela constitucionali- dos Ronaldo Cézar Coelho e Osmar Serráglio mani-
dade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve testaram-se contrariamente a este e afirmaram pos-
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimida- suir dúvidas quanto a sua constitucionalidade, tendo
de o parecer do Relator. 5) PROJETO DE LEI N° em vista o princIpio da separação dos poderes.
1.333-B/1995 - do Sr. Jovair Arantes - que "dispõe O Deputado Osmar Serráglio solicitou vista da
sobre a validade dos bilhetes de passagem no trans- matéria, tendo esta sido concedida pelo Senhor Pre-
porte coletivo rodoviário de passageiros e dá outras sidente. 9) PROJETO DE LEI N° 2.408-N1996 - do
providências." Foi apensado a este o Projeto de Lei nO Sr. Vic Pires Franco - que "dispõe sobre a inclusão da
1.875/1996 Relator: Deputado Caio Riela. Parecer: matéria Informática nos currlculos dos estabeleci-
pela constitucionalidade, iuridicidade e técnica legis- mentos de ensino de 1° e 2° graus". Foi apensado a
lativa deste, das emendas e subemenda da Comis- este o Projeto de Lei nO 2.792/1997. Relator: Deputa-
são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi- do Roland Lavigne. Parecer: pela constitucionalida-
norias, do Substitutivo da Comissão de Viação e de, juridicidade e técnica legislativa deste, do apensa-
Transportes, com subemendas, e do apensado, com do e do Substitutivo da Comissão de Educação, Cu1-
emendas. Discutiram a matéria os Deputados Bispo tura e Desporto, nos termos do Substitutivo. Não hou-
Rodrigues e José Roberto Batochio. Em votação, foi ve discussão. Em votaçao, foi aprovado por unanimi-
aprovado por unanimidade o parecer do Relator. 6) dade o parecer do Relator. 10) PROJETO DE LEI N°
PROJETO DE LEI N° 1.714-N1996 - do Sr. Luciano 2.654/1996 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "dispõe so-
Zica - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de realiza- bre a obrigatoriedade de constar o prazo de validade
ção de exames de identificação de hemoglobinopati- nas certidões expedidas pela Administração Pública
as nas maternidades e estabelecimentos congêneres Federal". Relator: Deputado Fernando Coruja. Pare-
e dá outras providências." Foram apensados a este cer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica le-
os Projetos de Lei n° 1.731/1996 e 1.77511996. Rela- gislativa e, no mérito, pela aprovação, nos termos do
tor: Deputado Marcelo Déda. Parecer: pela inconstitu- substitutivo. Nao houve discussão. Em votação, foi
cionalidade deste e dos apensados. Não houve dis- aprovado por unanimidade o parecer do Relator. O
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Deputado Ronaldo Cezar Coelho reassumiu a Presi-
parecer do Relator. 7) PROJETO DE LEI N° dência. 11) Projeto de Lei N°2.990/1997 - do Sr. Ursi-
1.693/1996 - do Sr. Silas Brasileiro - que "dispõe so- cino Queiroz - que "altera a redação do art. 13 e revo-
bre o controle de incêndios florestais e queimadas, ga o art. 14 da Lei nO 5.700, de 1° de setembro de
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1971, que dispõe sobre a forma e a apresentação dos vida", na publicidade oficial do governo federal e dá
Srmbolos Nacionais e dá outras providências, deter- outras providências". Relator: Deputado Vicente Arru-
minando o hasteamento diário da Bandeira Nacional da. Parecer: pela inconstitucionalidade. Não houve
em todos os prédios públicos". Foi apensado a este o discussão. Em votação. foi aprovado por unanimida-
Projeto de Lei nO 2.053/1999. Relator: Deputado lédio de o parecer do Relator. 17) Projeto de Lei N°
Rosa. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, 855-A/1999 - do Sr. Geovan Freitas - que "altera a
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste Lei n09.503, de 1997, de forma a obrigar a realização
e do apensado, nos termos do substitutivo. Não hou- de exame psicológico periódico para os motoristas
ve discussão. Em votação. foi aprovado por unanimi- profissionais". Relator: Deputado Mendes Ribeiro Fi-
dade o parecer do Relator. 12) Projeto de Lei N° lho. Parecer: pela çonstitucionalidade, juridicidade e
261/1999 - do Sr. Barbosa Neto - que "dispõe sobre técnica legislativa deste e da emenda da Comissão
a obrigatoriedade de inserção em etiquetas, de orien- de Viação e Transportes. com subemenda. Discutiu a
tações impressas que versem sobre exames preven- matéria o Deputado Bispo Rodrigues. Em votação, foi
tivos do Cancer de Mama, Colo do Útero e de Prósta- aprovado por unanimidade o parecer do Relator. 18)
ta e dá outras providências". Relator: Deputado André Projeto de Lei N° 1.790/1999 - do Sr. Eduardo Barbo-
Benassi. Parecer: pela constitucionalidade, juridicida- sa - que "institui o Dia Nacional das Apaes". Relator:
de e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Co- Deputado Fernando Coruja. Parecer: pela constituci-
missão de Seguridade Social e Famllia, com emen- onalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da
das e subemendas. Não houve discussão. Em vota- emenda da Comissão de Educação, Cultura e Des-
ção, foi aprovado por unanimidade o parecer do Rela- porto. Não houve discussão. Em votação, foi aprova-
toro 13) Projeto de Lei N° 272-A/1999 - do Sr. Enio do por unanimidade o parecer do Relator. 19) Projeto
Bacci - que "dispõe sobre o funcionamento de lojas de L:i.N° 566-A/1999 -:- do Sr. Reginaldo de Jesus -
de conveniências e congêneres junto a postos de co- que .dlsp~e sobre.a ~elc.ulação, ~elas empresas con-
mercialização de combustrveis e dá outras providên- ces~lonárlas de dIS~bUl~O, de Instruções aos con-
cias". Relator: Deputado Léo Alcãntara. Parecer: pela sumldores de energia elétnca no verso das contas de
inconstitucionalidade deste e do Substitutivo da Co- luz.". Relator: Deputado Léo Alcãntara. Parecer: pela
missão de Defesa do Consumidor Meio Ambiente e constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Minorias. O Deputado Bispo R~drigues manifes- Não ~o~ve discussão. Em votação. foi aprovado por
tou-se favoravelmente ao parecer do Relator e infor- unanlmld~de o parecer do Relator. Ence.rramento:
mou que, posteriormente, apresentaria projeto de lei Nada mais havendo a ~ratar, o Senhor Presidente en-
proibindo a venda de bebidas alcoólicas por postos c~rrou.a presente reunião as doze horas e qu~renta e
de comercialização de combustfveis. Em votação, foi OitO ~mutos, convocando out~ para.a próxima ter-
aprovado por unanimidade o parecer do Relator. 14) ça-felra, às quato~e horas.e tnnta minutos. E, par~
Projeto de Lei N° 322-A/1999 _ do Sr. Rubens Bueno constar, eu, ~érglo ~ampalo Contreiras de AI.mel-
_ que "dispõe sobre o processamento de pequenas da, SecretáriO, la~rel a presente Ata. qu~, derols de
causas na justiça do trabalho". Relator: Deputado apro.vada será ass~nada pelo Senhor Presidente e en-

. . ... caminhada à publicação no Diário da Câmara dos
Fernando Gonçalves. Parecer. pela rnconstltuclonall- D t d - D tad R Id C C Ih
dade e, no mérito, pela rejeição. Discutiu a matéria o epu a os. epu o ona o ezar oe o.
Deputado Bispo Rodrigues. Em votação, foi aprovado COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
por unanimidade o parecer do Relator. 15) Projeto de a a'
Lei N° 419-A/1999 - da S,.a Elcione Barbalho _ que 51 LEGISLATURA - 2 SESSÃO l,.EGISLATIVA

"altera o § 2° do art. 148 da Lei n09.503, de 1997, e dá ATA DA VIGESIMA REUNIÃO (ORDINÁRIA)
outras providências", foram apensados a este os Pro- _ 1.

jetos de Lei nOs 697/1999 e 1.496/1999. Relator: De- REALIZADA EM 21 DE JUNHO ~E 2000
putado Coriolano Sales. Parecer: pela constitucionali- As 10 horas e 35 minutos do dia vinte e um de
dade, juridicidade e técnica legislativa deste, dos junho de dois mil, reuniu-se a Comissão de Finanças
apensados e do Substitutivo da Comissão de Viação e Tributação, no plenário nO 4 do Anexo 11 da Camara
e Transportes. O Deputado Osmar Serráglio solicitou dos Deputados, sob a presidência de.seu titular, De-
vista da matéria, tendo esta sido concedida pelo Se- putado Manoel Castro, presentes os seguintes Depu-
nhor Presidente. 16) Projeto de Lei N° 535-A/1999 - tados:' Gastão Vieira e Antonio -.Cambraia, Vi-
do Sr. Enio Bacci - que "torna obrigatório o uso da ce-Presidentes; José Militão, Silvio Tqrres, Pedro No-
mensagem "Doe sangue, doe órgãos, salve uma vais, José Ronaldo, Carlito Merss, JOSé Pimentel, Ri-
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cardo Berzoin'i, Fetter Júnior, Wanderley Martins, Dr. alegação de perda de arrecadação, caso fossem
Evilásio e Pedro Eugênio (Titulares); Adolfo Marinho, aprovadas, por considerarem que naquelas empre-
Anivaldo Vale, Juquinha, AntOnio do Valle, Coriolano sas, onde se concentrava mão-de-obra mais intensa,
Saies, Antonio Palocci e Henrique Fontana (Suplen- a renúncia fiscal então seria maior. Observou que,
tes). Deixaram de registrar presença os Deputados não obstante, aos poucos estava se conseguindo
Antonio Kandir, Custódio Mattos, Max Rosenmann, uma abertura junto àquele Ministério, diante de de-
Rodrigo Maia, Sampaio Dória, Veda Crusius, Edinho monstrações de que, além dos ganhos sociais com-
Bez, Germano Rigotto, José Aleksandro, José Prian- provadamente alcançados graças às empresas que
te, Milton Monti, Deusdeth Pantoja, Jorge Khoury, ja haviam aderido ao Simples, também se verificava
Lael Varella, Mussa Demes, Roberto Brant, João Pa- que, em números atuais, não se registrava qualquer
ulo, Eni Voltolini, Iberê Ferreira e Marcos Cintra. Ha- perda, mas, ao contrário, havia sido constatado um
vendo número regimental, o Presidente declarou aumento de arrecadação por parte do Tesouro, atra-
abertos os trabalhos. Foram aprovadas, unanime- vés de maior crescimento do arrecadado pela Receita
mente, as Atas das 16.,17.,188 e 198 reuniões. A De- Federal a despeito de pequena queda no total do Mi-
putada Veda Crusius justificou sua ausência às reu- nistério da Previdência Social. Outro argumento ain-
niões, no perlodo de 19 a 23 do corrente, em virtude da sustentado por eles era o de que a adesão dessas
de missão oficial no Rio Grande do Sul. Expediente: novas categorias ao Simples, gerando o crescimento
O Presidente levou ao conhecimento da Comissão as do número de pessoas com formalização do emprego
Distribuições n's 16 e 17, efetuadas em 16 e 20 de ju- em suas carteiras de trabalho, criaria, no futuro, pro-
nho, respectivamente; e a Redistribuição n° 11, efetu- blemas relacionados às aposentadorias. Afirmou ser
ada em 16 de junho. Ordem do Dia: 1) Projeto de Lei esse um argumento diflcil de se sustentar, por enten-
nO 4.434-a198_ do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "altera der que nenhum Governo ignorava que a pessoa sem
dispositivos da Lei nO 9.317, de 1996, que institui o carteira de trabalho não dispunha de cidadania, acre-
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Con- ditando, ademais, que esse era um ponto de vista
tribuiçOes das Microempresas e das Empresas de consensual. Lembrou a seguir que, na tarde do dia
Pequeno Porte - SIMPLES·. (Apensados: PL's nOs anterior, havia sido realizada uma reunião no Palácio
4.846/98, 12199, 661/99, 381/99, 580/99, 1.425/99, do Planaltd, com representantes da Secretaria da Re-
1.668/99 e 1.732/99). Relator: Deputado Silvio Tor- ceita Federal, do Ministério da Previdência e da Casa
res. Parecer: pela compatibilidade e pela adequação Civil, sem que se chegasse a um entendimento sobre
financeira e orçamentária do Projeto, dos PL nOs o assunto, embora os parlamentares que dela partici-
4.846/98, 12199, 381/99, 580/99, 661/99, 1.425/99, param tivessem deixado bem clara a posição de que,
1.668/99 e 1.732199, apensados, e do Substitutivo da não apenas no âmbito da Comissão, como no Plená-
Comissão de Economia, Indústria e Comércio e, no rio, defenderiam a sua aprovação, ainda que contrari-
mérito, pela rejeição dos PL nOs 1.668/99 e 1.732199, ando o ponto de vista do Governo. Informou, também,
apensados, e pela aprovação do Projeto, do Substitu- que seu parecer resultara do texto aprovado na Co-
tivo da Comissão de Economia, Indústria e Comércio missão de Economia, acrescido de algumas inser-
e dos PL nOs 4.846/98, 12199,381/99,580/99,661/99 ções de cat.egorias, a seu ver compatrveis com o sis-
e 1.425/99, apensados, com Substitutivo. Com a pa- tema. Após, o Deputado José Pimentel afirmou tra-
lavra, o relator informou que, apos contatos com a tar-se de matéria já bastante conhecida na Comissão
área governamental, em continuação ao que já havia e na Casa, também lembrando as audiências públi-
sido tratado nas audiências públicas realizadas na cas realizadas e a série de debates sobre o assunto,
Comissão, e, também, nas discussões que se suce- para concluir que se deveria deliberar naquele mo-
deram no âmbito interno, tudo caminhara unanime- mento, sem prejufzo da continuidade dos entendi-
mente no sentido de que era necessário, o mais ur- mentos junto ao Governo, no sentido de demovê-Io
gente possfvel, ensejar a adesão ao Simples a várias da resistência às modificaçOes propostas, já que a
categorias que, como ilustrou, vinham sendo margi- matéria, além de justa, era necessária para retirar da
nalizadas nesse processo desde 1996, quando foi informalidade numerosas micros e pequenas empre-
institufdo o sistema. Acrescentou que, desde então, sas. Registrou, a propósito, que o Secretário da Re-
muitos outros projetos tramitaram na Casa, com o ceita Federal, Everardo Maciel, em declaração publi-
mesmo propósito, sem que tais iniciativas tivessem cada no Correio Braziliense de 21 de novembro pas-
logrado êxito; diante de obstáculos, principalmente sado, afirmara que a evasão fiscal praticada pelas
da parte do Ministério da Previdência Social, sob a grandes pessoas jurfdicas e pelos maiores bancos
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comerciais teria sido bem menor se elas tivessem creches e pré-escolas. Acrescentou, que gostaria
pago imposto de renda pelas regras do Simples, afir- também de fazer uma reflexão a respeito do Simples,
mação que coincidia com informações daquela Se- como um todo, entendendo que era chegada a hora
cretaria, reveladas em setembro passado, durante de repensá-lo, no sentido de sua extensão a outras
audiência pública realizada na Comissão, segundo as categorias. O Deputado Ricardo Berzoini disse acre-
quais a sua arrecadação, entre janeiro de 1997 e se- ditar que o critério fundamental do sistema era o fatu-
tembro de 1999, registrara crescimento de 1,4 bilhOes ramento, independentemente do segmento em que
de reais, o que deixava evidente que o Simples era atuasse cada empresa. Assinalou que se deveria evi-
um excelente instrumento de arrecadação para aque- tar que, por meio desse mecanismo, fossem permiti-
le órgão. Em continuidade, referiu-se à preocupação dos procedimentos capazes de ensejar fraudes, nota-
com o total arrecadado pela Previdência Social, assi- damente nos setores de sublocação de-mão-de-obra,
nalando que, no entanto, dado o substancial aumento com a criação de uma ampla rede de empresas para
de arrecadação da Receita Federal, seria perfeita- fugir da arrecadação, particularmente da Previdência
mente posslvel se estabelecer um ajuste interno de Social. Salientou que acompanhara algumas das reu-
compensação desses valores. Por fim, anunciou que niões sobre a matéria, oportunidade em que consta-
a bancada do Partido dos Trabalhadores votaria favo- tara posicionamento a seu ver extremamente tecno-
ravelmente, com o relator. O Deputado Antonio Cam- crata daquele Ministério, ao se valer de argumentos
braia associou-se às manifestações anteriores, no muitas vezes questionáveis do ponto de vista técnico,
sentido de que, ao aprovarem o parecer, estariam fa- tentando, de todas as maneiras, evitar qualqueravan-
zendo justiça a diversos setores da economia, os ço na negociação. Disse que vislumbrava, em um fu-
quais, na sua opinião, já deveriam estar no Simples. turo próximo, a necessidade de reiniciar e ampliar a
Sustentou, a propósito, que, sendo empresas usuári- discussão, no sentido de não se estabelecer a folha
as de mão-de-obra em grande quantidade, sua atua- de salários como principal fonte de financiamento da
ção concorreria para reduzir o desemprego, sabida- Previdência, mas entendia que, a médio prazo, nao
mente o grande problema do Pais. Disse que também havia a possibilidade de se avançar nesses estudos,
votaria com o relator. Ao retomar a palavra, o Presi- considerando necessário analisar futuramente outro
dente informou que tinha assumido o compromisso modelo de sustentação, que possibilitasse provavel-
de discutir e votar o Projeto naquela ocasião, desde mente um sistema atuarialmente equilibrado. Exem-
que a adesão ao Simples se restringisse ao segmen- plificou, afirmando que atualmente, para se legalizar
to educacional. Chegara, por isso, a propor uma au- ou formalizar a relação de trabalho de uma empresa,
diência pública conjunta da Comissão de Finanças e a tributação ascendia a mais de 20% sobre o valor
da Comissão de Educação para que, dentro de uma bruto do salário do trabalhador, além da contribuição
posição unilateral e especIfica, fosse melhor avaliada do empregado, que também acabava sendo penali-
essa adesão. Assinalou que era público e notório na zado. O Simples, a seu ver, seria uma forma de redu-
Casa que, como parlamentar, tinha se envolvido ao zir esse desestrmulo, pelo que acreditava que a apro-
longo da última década, desde o grupo que se forma- vação do parecer do relator atenderia à expectativa
ra no governo Collor, com os Ministros Reinhold Step- de um setor muito importante, que mais tinha se mo-
hanes e AntOnio Britto, para aprofundar o exame da bilizado, e nesse sentido concordava com o Presiden-
questão previdenciária. Entendia que embora fosse te da Comissão, quanto à inclusão das.escolas no sis-
meritória a proposição, do ponto de vista financeiro, o tema, desde que tivessem faturamento~até o limite es-
balanço a longo prazo acarretaria um desequiHbrio tabelecido. Lembrou que, além da questão educacio-
que precisava ser estudado. Por isso, como notou, nal, estava provado estatisticamente que o Simples
não se sentia à vontade para votar o parecer na forma aumentava a legalidade e a formalidade, reduzindo a
proposta, incluindo outras entidades no Simples, imagem prevalecente no Brasil de que toda empresa
mesmo que isso viesse a ser discutido posteriormen- tinha que sonegar para sobreviver. Ac~escentou que,
te. As suas ponderaçOes, explicou, eram-muito mais nesse sentido, o substitutivo do relator avançava -a--
no sentido de ampliar a reflexão a respeito, concluin- discussão e que, até que o Projeto fosse ao Plenário,
do por afirmar que, embora tivesse assumido o com- poderiam ser feitos os ajustes necessários, para as-
promisso de votar o parecer na Integra, oporia restri- segurar que nele nao haveria qualquer tipo de ensejo
çOes quanto à inclusao de outras categorias. Após, o a manobras visando à sonegação ou. qualquer outro
Deputado Pedro Eugênio·apoiou o substitutivo do re- tipo de. irregularidade. Ao final, o Pr~sidente afirmou
lator, concordando, em particular, com a inclusAo de que entendia a linha de argumentaçãp desenvolvida
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pelos parlamentares que haviam se manifestado, res- nas uma evoluçao, mas muita pressAo durante a últi-
saltando que um outro ponto que também o preocu- ma semana. As questões que levantara em relaçao
pava era a fiscalizaçao, já que todas as exceções le- ao Projeto na quarta-feira passada haviam sido inclu-
vavam, de alguma forma, a uma porta para a sonega- sive corroboradas por muitos outros parlamentares.
çao. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o pa- Disse que o Projeto era muito simples e que procura-
recer. O Deputado Manoel Castro apresentou decla- va, de certa forma, prorrogar, até o ano 2008, o prazo
raçao de voto, concordando com o relator, mas quan- de validade do redutor financeiro aplicado aos muni-
to ao art. 2°, se restringia à adesão ao Simples da crpios na distribuiçao do FPM. Acrescentou que, em
pré-escola, creches e estabelecimentos de ensino, funçao disso, o Pars tentava assumir uma postura
por entender que o sistema não deve ser estendido, mais rlgida em relaçao aos agentes públicos, diante
aprioristicamente, a ãtividades que, por sua natur~za. da Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo menos exter-
devam permanecer sob tutela do regime tributário namente,Iuntoac:fJuâiciário, Cêmara dos geputados.-
pr6prio das pessoas jurrdicas em geral, previsto na le- Assembléias Legislativas e Cêmaras de Vereadores.
gislaçao pertinente, enquanto não se encontrar solu- No seu entender, a incompetência administrativa da
çao compensat6ria para as conseqOências no campo maioria dos municrpios se afigurava como uma das
previdenciário. 2) PROJETO DE LEI N° 871/99 - do grandes pragas do Pars. Essa incompetência dizia
Tribunal Superior do Trabalho - que "dispõe sobre a respeito à capacidade de arrecadaçao, ou até mesmo
criaçao de Juntas de Conciliaçao e Julgamento na 68 para se institui-Ia, enquanto municlpio, sendo eviden-
RegiAo da Justiça do Trabalho, define jurisdições e te os motivos da reduçao dos repasses. Segundo es-
dá outras providências". RELATOR: Deputado JOSÉ tudos realizados, constatou-se que no perrodo da
PIMENTEL. PARECER: pela inadequação financeira existência do Plano Real, a arrecadaçao do Governo
e orçamentária. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanime- Federal aumentara 71,51% e que, em contrapartida,
mente, o parecer. 3) PROJETO DE LEI os estados e os municlpios eram os que mais tinham
COMPLEMENTAR N° 11/99 - do Sr. Paulo Octávio - perdido, por motivos 6bvios, pois o que era imposto
que "regulamenta o disposto no inciso XIV, art. 21_, da que seria repartido tinha virado contribuiçao que não
Constituiçao Federal, que institui o fundo pr6prio para era repartida. Observou que, cada vez mais, os muni-
a assistência financeira do Distrito Federal e dá ou- clpios tinham como responsabilidade demandas que
tras providências". (Apensados: PLP's n's 38/99 e antes não eram suas, lembrando que o Projeto tenta-
40/99). RELATOR: Deputado JOSÉ RONALDO. va postergar, para mais alguns anos, o que a Lei
PARECER: pela adequaçao financeira e orçamentá- Complementar n091 já previa, simplesmente fazendo
ria do Projeto e dos PLP's n's 38/99 e 40/99, apensa- com que a perda dos municfpios ficasse em torno de
dos, e, no mérito, pela aprovaçao do Projeto e dos 10%, ao invés de 20%, anualmente. Ponderou, a pro-
apensados, com Substitutivo. VISTA, em 31-5-00, ao p6sito, que havia uma tendência de acomodaçao dos
Deputado Rodrigo Maia. Adiada a discussão. 4) prefeitos, como igualmente, no seu entender, consta-
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 51/99 - do taram outros parlamentares. Isso ocorria, disse ainda,
Sr. Ben-Hur Ferreira - que "cria o Fundo de Promo- em razão do seu estreito relacionamento com os pre-
çao da Cidadania e dá outras providências". feitos, uma afinidade principalmente polftico-eleitoral
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY. PARECER: que induzia os deputados à votaçao de proposiçOes
pela inadequaçao financeira e orçamentária. Retirado com objetivos claros, para equacionar problemas de
de pauta, por solicitaçAo do Deputado José Pimentel. arrecadaçao, acarretando, inclusive, estrmulos para a
5) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 116/00 - criação de novos municrpios, pelo que citou a Emen-
do Senado Federal (PLS-C nO 464/99) - que "dá nova da Constitucional nO 15, de 1996, com dispositivos
redaçao aos §§ 1° e 2° do art. 2°da Lei Complementar que eliminavam as facilidades antes existentes. Men-
nO 91, de 22 de dezembro de 1997, que dispõe sobre cionou também projeto de lei em tramitaçao, de inicia-
s fixa~o dos<coeficientes de distribuiçao dos recur- tiva do Senador Geraldo Althoff (PFL - SC), prevendo
sos do Fundo <de Participaçao--dos Municrpios". a1eversão dos novos municlpios a sua origem, nos
RELATOR:'Deputado EUJÁCIO SIMOES. casos da falta de cOr;(fIÇões, sobretudo quanto à arre:
PARECER: pela'compatibilidade'e pela adequação fi- cadaçao., Em relaçao ao parecer em exame, manifes-
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprova- tou a- opinião ~e que ppderia ser votado, por repre-
çao. VISTA Conjunta, em 14-6-00, aos Deputados sentar uma tentativa de resolver, pelo menos parcial-
Max Rosenmann e Carlito Merss. Com a palavra, o ment~, os proJ>lemas dos municlpios que vinham en-
Deputado Carlitó Merss informou ter havido nao ape- frentando dificuldades em decorrência da redução
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dos valores dos repasses. A seu ver, o Projeto, na for- na reunião anterior, contrário ao parecer do relator.
ma em que situava o assunto, com redução gradativa Em virtude da ausência do relator e dado o caráter
dos repasses até 2007, prejudicava os municrpios cu- polêmico da matéria, a discussão foi adiada. 6}
jas populações tinham crescido em virtude do êxodo PROJETO DE LEI N° 1.554/96 - do Sr. Francisco Ro-
rural, que canalizava seus habitantes para as gran- drigues - que "dispõe sobre a definição da Concep-
des e médias cidades. Por último, informou que vota- ção Estratégica Nacional que orientará a polltica in-
ria com o relator, embora tivesse sido demovido, pe- terna, a politica externa e a politica de defesa e dá ou-
los companheiros de bancada, de apresentar um voto tras providências". RELATOR: Deputado JOS~

em separado. Após, o Deputado José Pimentel cum- PIMENTEL. PARECER: pela incompatibilidade e
primentou o Deputado Carlito Merss, pela aquiescên- pela inadequação financeira e orçamentária. EM
cia, afirmando que levara em consideração o aumen- VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer. 7}

-tG-de 71 % da receita da União, de 1995 até agora, de- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°240/96 -
corrente principalmen1êde- algumas contribuições, do Sr. Jaques Wagner - que "susta _ª_é!Rlicação da
como a do Cofins, que não tinham sido repassadas Resolução n°2.203, de 28 de setembro de 1995, e da
para os estados e municrpios. A redução dos valores Circular n02.623, de 28 de setembro de 1995, ambas
desses repasses, como assinalou, era notória diante do Banco Central do Brasil". RELATOR: Deputado
de outros mecanismos adotados pelo Governo, ex- JORGE KHOURY. PARECER: pela compatibilidade
cluindo os municrpios na destinação desses recursos. e pela adequação financeira e, no mérito, pela rejei-
Lembrou projeto de lei de iniciativa do Executivo, no ção. VISTA, em 14~-00, ao Deputado Ricardo Berzo-
sentido de contemplar apenas os estados, quanto ao ini. Adiada a discussão. 8) PROJETO DE LEI N°
Fundo Social de Emergência, o FEF, cuja vigência se 878-A/99 - do Sr. Enio Bacci - que "acresce os inci-
extinguira em dezembro de 1999. Considerou injusta sos XVI e XVII ao art. 20 da Lei n08.036, de 1990, per-
essa exclusão, principalmente pela transferência da mitindo saque do FGTS após cinco anos ininterruptos
órbita dos estados e da União para os municrpios, de na mesma empresa". (Apensado: 'PL nO 1.762/99).
numerosos encargos e obrigações. Anunciou, ao fi- RELATOR: Deputado JOÃO PAULO. PARECER:
nal, que a bancada do PT votaria com o relator. Ora- pela inadequação financeira e orçamentária do Proje-
dor seguinte, o Deputado Pedro Eugênio manifes- to e do PL nO 1.762/99, apensado. EM VOTAÇÃO:
tou-se contrariamente ao parecer, dizendo-se perple- aprovado, unanimemente, o parecer. 9} PROJETO
xo diante das considerações dos defensores da ma- DE LEI N° 890-A/99 - do Sr. Bispo Wanderval - que
téria, sob o argumento de que eram municipalistas. "altera a redação do art. 10 da Lei nO 8.176, de 8 de fe-
No seu entender, como sintetizou, ao se declarartam- vereiro de 1991, e dá outras providências".
bém municipalista, a repartição dos recursos do FPM, RELATOR: Deputado DR. EVILÁSIO. PARECER:
nos limites da legislação vigente, independia de ques- pela inadequação financeira e orçamentária. EM
tões outras como as citadas pelo Deputado José Pi- VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer. 10}
mentel, pelo que a Comissão deveria tão-somente se PROJETO DE LEI N° 1.270-A/99 - da sra Maria de
debruçar quanto ao mérito da proposição, observan- Lourdes Abadia - que "dispõe sobre a alienação dos
do que não lhe parecia um posicionamento adequado bens e direitos que integravam o acervo da extinta
penalizar um número expressivo de municfpios - a Fundação Legião Brasileira de Assistência - LBA".
maioria deles - em detrimento de alguns outros, que RELATOR: Deputado JOS~ RONALDO. PARECER:
se iriam beneficiar pelos efeitos do Projeto, caso fos- pela inadequação financeira e orçamentária. VISTA,
se aprovado o parecer. Essa constatação, como em 31-5-00, ao Deputado Ricardo Berzoini. Retirado
acrescentou, acarretaria a desmoralização da legisla- de pauta, por solicitação da autora. 1.1) PROJETO DE
ção vigente, pela inobservância do critério populacio- LEI N° 2.808/00 - do Sr. Osvaldo Biolchi - que "con-
nal, além de embutir estrmulo perverso, que propicia- cede isenção do pagamento do Adicional ao Frete
va a criação de novos municrpios, a despeito das res- para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM -
trições impostas por recente legislação que trata do para as cargas de matérias-primas destinadas à ela-
assunto. O idea', segundo seu raciocrnio, seria con- boração de fertilizantes". RELATOR: Deputado
duzir a discussão para a própria concepção geral da JOÃO PAULO. PARECER: pela incompatibilidade e
repartição dos recursos do FPM, concluindo por ma- pela inadequação financeira e orçamentária. EM
nifestar-se contrário ao parecer. Por último, o Deputa- VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer.
do José Militão, ao associar-se a essas mesmas colo- ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o
cações, reafirmou seu posicionamento manifestado Presidente encerrou os trabalhos às 11 horas e 30 mi-
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nutos. E, para constar, eu, Maria Linda Magalhães,
Secretária, lavrei a presente Ata, que, depois de lida,
discutida e aprovada, será assinada pelo Presidente
e encaminhada à publicação no Diário da Câmara
dos Deputados, Deputado Manoel Castro, Presiden-
te. .

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE REUNIÃO

No dia 21 de junho de 2000, deixou de ser reali
zada a ReuniAo Ordinária destinada à apreciação da
Pauta n° 14/2000, no Plenário 12, Anexo li, da Câma
ra dos Deputados, por ter o horário coincidido com a
Ordem do Dia do Plenário da Câmara. A Lista de Pre
sença registrou o comparecimento dos seguintes De
putados: Babá, Jair Meneguelli, Paulo de Almeida,
Paulo Paim, Paulo Rocha, Pedro Celso, Ricardo Bar
ros, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin, Vivaldo Bar
bosa e Wilson Braga, titulares; Fernando Marroni,
José MilitA0, José Pimentel e Júlio Delgado, suplen
tes. Para constar, eu, Anamélia Ribeiro Correia de
Araújo, Secretária, lavrei o presente Termo, que irá à
publicação.

PARECERES

*PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 249-A, DE 2000

(DO SENADO FEDERAL)
PEC N° 67199

Altera o Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias, introduzindo arti
gos que criam o Fundo de Combate e
Erradicaçlo da Pobreza; tendo parecer
da Comisslo de Constituiçlo e Justiça e
de Redaçlo, pela admissibilidade (rela
tor: Dep. Paulo Magalhães).

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

·Proposta inicial publicada no DCD de 15-5-00

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer ~o Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

A Proposta de Emenda à Constituição sob exa
me, de iniciativa do nobre Senador Antonio Carlos
Magalhães, acrescenta quatro artigos ao Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias - ADCT, visan
do a instituição do Fundo de Combate e Erradicação
da Pobreza, para vigorar até o ano de 2010, no âmbi
to do Poder Executivo Federal.

Conforme explicita o próprio texto normativo, o
Fundo que se pretende criar tem por escopo viabilizar
a todos os brasileiros acesso a nlveis dignos de sub
sistência, cujos recursos serAo aplicados em ações
suplementares de nutrição, habitação, educação, sa
úde, reforço de renda familiar e outros programas de
relevante interesse social voltados para a melhoria da
qualidade de vida.

A proposição prevê que o Fundo, a ser regula
mentado por lei complementar, terá um Conselho
Consultivo e de Acompanhamento com a participa
ção da sociedade civil e será composto pelos seguin
tes recursos que enumera:

I - parcela do produto da arrecadação corres
pondente a um adicional de oito centésimos por cen
to, aplicável de 18 de junho de 2000 a 17 de junho de
2002, na aHquota da contribuição provisória sobre
movimentação ou transmissão de valores e de crédi
tos e direitos de natureza financeira;

11 - parcela do produto de arrecadação corres
pondente a um adicional de cinco pontos percentuais
na aliquota do IPI, ou do imposto que vier a substi
tui-lo, incidente sobre os produtos supérfluos, e apli
cável até a extinção do Fundo;

111- produto da arrecadação do imposto sobre
grandes fortunas;

IV - dotações orçamentárias;
V - doações, de qualquer natureza, de pesso

as flsicas ou jurldicas do Pais ou do exterior;
VI- outras receitas, a serem definidas na regu

lamentação do Fundo.
A Proposta estabelece, também, a instituição de

fundo constituldo pelos recursos recebidos pela
União em decorrência da desestatização de socieda
des de economia mista ou empresas públicas por ela
controladas, cujos rendimentos reverterão ao Fundo
de Combate e Erradicação da Pobreza.

Relativamente aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municlpios, a Proposta prevê, ainda, a institui
ção de Fundos de Combate à Pobreza a serem geri
dos por entidades que contam com a participação da
sociedade civil. Para o financiamento dos Fundos
Estaduáis e do Distrital, a Proposta preceitua que po-



Pelas precedentes razões, manifesto meu voto
pela admissibilidade da Proposta de Emenda Cons
titucional n° 249, de 2000.

Sem dúvida, a Proposta sob apreciação repre
senta esse inicio, a força propulsora e catalisadora
para que se dê ao problema um tratamento mais ob
jetivo e menos demagógico, mais estrutural e menos
assistencialista, mais humano e menos burocrático.

Em suma, no âmbito jurldico-constitucional, a
presente Proposta tem o condao de resgatar a efi
cácia da norma-matriz insculpida no art. 30 da Lei
Maior.

33800 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

derá ser criado adicional de até dois pontos percentu- brasileira, a criação de fundo especial para a redu-
ais na alfquota do ICMS sobre os produtos e serviços ção da pobreza.

supérfluos. Da m~~m~ maneira, para o financia":,ento Tal objetivo certamente vai ao encontro das
dos F.u~dos Munrclpal~, a Proposta faculta a cnação aspirações do Constituinte de 88, que inseriu entre
de adicionai de at~ meio ponto percentual na aUquota os princlpios fundamentais, no art. 3°, inciso 11I, o
do ISS sobre serviços supérfluo~.. principio da erradicação da pobreza, da marginaliza-

. Por fim, a Proposta.determlna que lei federal d~- çAo e a redução das desigualdades sociais e regio-
timrá os produt~s e serviços supérfluos para os efel- nais, não o fazendo apenas para servir de critério de
tos por ela previstos. interpretação a outras normas constitucionais, mero

A matéria é encaminhada a esta Comissão de enunciado axiológico ou principio programático de
Constituição e Justiça e de Redação para o exame de apelo retórico e distanciado da realidade polfti-
sua admissibilidade, a teor do que dispõem o art. 202 co-constitucional. Era intenção do Constituinte tor-
do Regimento Interno desta Casa e o art. SO da Cons- nar a erradicação da pobreza uma norma-slntese,
tituição Federal. norma-matriz, a partir da qual fosse criado um siste-

11 _ Voto do Relator ma de ações polfticas de combate à miséria.

No que conceme à constitucionalidade formal, A despeit~ do que se tem fei.to na última déca-
a Proposta oriunda do Senado Federal respeita to- da pela m,elhona do padr~o de Vida d~ popul~ção,
dos os requisitos procedimentais exigidos pelo art. com a edlçêo de sucess~vos planos .rponetános e
SO da Lei Maior, de vez que o número de subscri- ~ud~n~s macroeconômicas, a. des~ualdade na
çOes foi suficiente, conforme atestou a Casa inicia- dlstnbUlção de rendas e oportunJdad~ manteve-se
dora; nao nos encontramos em nenhuma situação estável, perma~ecendo, por conseguJn e, o ~rau d~
de excepcionalidade institucional; tampouco há pobreza em 30 Yo da popul~ção total co 12 Yo da ri-

afronta à forma federativa do Estado, ao voto direto, queza gerada pela economia.
secreto, universal e periódico, à separação dos Po- A redução da pobreza, mais que uma questão
deres ou aos direitos e garantias individuais. ideológica ou moral, é a razao de ser do próprio

Quanto à constitucionalidade material, além da Esta~o e co~dição de sobrevivência do Pars na eco-
obediência aos pressupostos do § 4° do art. SO, a nomla globahzada.
Proposta nAo fere qualquer norma ou principio con- Diante dessa realidade, urge que o Congresso
sagrado pela Constituição. Nacional lance mão de.todos os meios de que dispõe

Em verdade, a presente Proposta de Emenda - e um deles é o normativo, -:- para qu~ se alcance
busca realizar um dos objetivos fundamentais da a.s soluções que nos ~o eXigidas. É eVidente que a
República, exortando o Estado a assumir de forma Simples produção ~e leiS não será.o basta~te para a
mais concreta seu papel de provedor do bem-estar reversão do cen~no. Contudo, a le~ pode, SIm, repre-
geral e, particularmente, do segmento da população sentar o start, o l!TIpulso para ~ ~eaJ.lzaçã? de medidas
mais sofrida e, lamentavelmente, até aqui, menos que venham ~fetivam~nte a dl~T1InUlr o numer~ de pc-
assistida pelos recursos públicos, bres e garantir um dese.nvolvlmento econOm~co sus

tentável com a progressiva redução das deslgualda-
É de todo louvável a iniciativa do ilustre Sena- des.

dor Antonio Carlos Magalhães, que, com a audácia
e perspicácia próprias de estadista, deflagrou a dis
cussêo pública sobre o tema, incitando a sociedade
e as autoridades do Pais de todas as esferas e con
cepções ideológicas, reunindo-as para que, soman
do-se esforços, fosse possIve! se chegar a um con
senso sobre a premência de metas alcançáveis para
a erradicação da indigência e reduçêo da pobreza.

Foi nesse esplrito que se deu a apresentação
da presente Proposta, que até mesmo antes de fin
da a sua tramitação já começou a produzir resulta
dos. Em recente relatório, a ONU encampou a idéia
da Proposta, recomendando, a exemplo da iniciativa
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*PROJETO DE LEI N° 1.333-C, DE 1995
(Do Sr. Jovair Arantes)

Dispõe sobre a validade dos bilhe
tes de passagem no transporte coletivo
rodoviirio de passageiros e di outras
providências; tendo pareceres: da Co
missão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, pela aprovação
deste, com emenda, das emendas de nOs
1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, apresentadas na Co
missão, e da de nO 3, com subemenda, e
pela rejeição do Projeto de Lei nO
1.875/96, apensado, contra o voto da De
putada Maria Valadão, cujo parecer pas
sou a constituir voto em separado (rela
tor: Dep. Luciano Pizzatto); da Comissão
de Viação e Transportes, pela aprovação
deste, do de nO 1.875/96, apensado, das
emendas e da subemenda da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambien-
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Sala da ComissAo, 20 de junho de 2000. - De- te e Minorias, com substitutivo (relator:
putado Paulo Magalhães, Relator. Dep. Mauro Lopes); e da Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do de nO
1.875/96, apensado, das emendas e sube
menda da Comissão de Defesa do Con
sumidor, Meio Ambiente e Minorias, e do
súbstitütivo- da Comissãõ de Viação--e
Transportes, com emendas e subemen
das (relator: Dep. Caio Riela).

(As Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; de Viação
e Transportes; e de Constituição e Justiça e
de RedaçAo (art. 54) - art. 24, 11)

*Projeto inicial publicado no DCD de 13-1-96.

- Projeto apensado: PL 1.875/96 (OCO de
1°-6-96).

- Parecer de Comissão de Defesa do Consu
midor Meio Ambiente e Minorias publicado no DCDS
de 5-3-97

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redaçêo, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou unanimemente pela admissibilidade da Pro
posta de Emenda à Constituição n° 249/00, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Paulo
Magalhães.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo Lei
tão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes,
André Benassi, Caio Riela, Jutahy Júnior, Vicen
te Arruda, Júlio Delgado, Coriolano Sales, Geo
van Freitas, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serra
glio, Antônio Carlos Konder Reis, Jaime Martins,
Moroni Torgan, Nilmar Ruiz, Paulo Magalhães,
Vllmar Rocha, Geraldo Magela, José Dirceu,
José Genoíno, Waldir Pires, Fernando Coruja,
José Roberto Batochio, Bispo Rodrigues, Ayrton
Xerêz, Luiz Antônio Fleury, Nelson Marquezelli,
Mauro Benevides, Udson Bandeira, Átila Lins,
José Ronaldo, Luis Barbosa, Vic Pires Franco,
José Machado, Professor Luizinho, Eurico Mi
randa e Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000 - De
putado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
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TERMO DE RECDIMENTO DE EMENDAI
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Eagotadoo~. "'4» foI'am nacebkIM .....nda ao projeto.
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.333-8/95

Nos termos do art. 119, caput, inci
so I, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados,_alterado pelo_alt.. tO, I__ d_a
Resolução nO 10/91, o Senhor Presidente
determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo
para recebimento de emendas a partir de
19-5-00, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto e seu apensado.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2000. - Sér
gio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇAo E 1.688/96, em virtude de ter sido revirado
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO pelo autor nos termos do art. 104.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS Oficie~e e, após, publiq.ue-se.
Em 4-8-99. - Michel Temer, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 1.333/95
(Apenso Projeto de Lei nO 1.875/96)

Nos termos do art. 119, caput, I, do
Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, alterado pelo art. 1°, I, da Resolu
çlo nO 10/91,.0 Senhor Presidente deter
minou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo
para apresentação de emendas a partir
de 15-8-97, por cinco sessões. Esgotado
o prazo, não foram recebidas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 1997. - Sér
gio Sampaio Contrelras de Almeida, Secretário.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Jovair Arantes)

Requer o desarquivamento de Pro
posições.

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

gimento Intemo da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. EX- o desarquivamento dos projetos de lei, a se
guir relacionados, que são de minha autoria:

PL nO 2.604/96
PL nO 2.644/96
PL nO 0900/95
PL nO 0970/95
PL nO 1.333/95
PL nO 1.688/96
PL nO 2.038/96
PL nO 2.191/96
PL.n° 2.920/97
PL nO 2.944/97
PL"no 2.367/96

Sala das ~essOes, 3 de agosto de 1999. - De
putado Jovalr Arantes.

De,firõ quanto aos PL 900/95,
1.333/95, 2.038/95, 2.191/95, 2.920/97 e
2.944/97: Prejudico o pedido quanto aos PL
nOs 2.604/96, 2.644/96 e 2.367/96, em face
de já se encontrarem desarquivados e inde
firo quanto aos PL 970/05, por ter sido ar
quivado nos termos do art. 164, § 4°, e

I - Relatório

1. O presente projeto pretende que os bilhetes
de passagens de transporte coletivo rodoviário, inter
municipal, interestadual e internacional tenham vali
dade de um ano, a partir da data de emissão (art. 1°),
tendo o passageiro direito ao reembolso do valor já
pago se o transportador vier a cancelar a viagem (art.
2°).

Pretende mais que, havendo atraso por mais de
duas horas, o transportador providencie o embarque
do passageiro em outra empresa, ou, se ele preferir,
restituirá de imediato o valor da passagem (ad. 3°).
Se o atraso ou interrupção for por falta de adequada
manutenção do veIculo ou outros fatos imputados à
transportadora, por periodo superior a quatro horas, o
passageiro poderá optar pelo endosso da passagem
ou imediata devolução do valor (art. 4°), garantindo a
transportadora, às suas expensas, a alimentação do
passageiro durante a interrupção ou retardamento da
viagem (parágrafo único do art. 4°).

Dispõe o art. 5° que os bilhetes adquiridos com
antecedência minima de sete dias não terão horários
de embarque definidos, ficando a critério dos passa
geiros fixar o horário de embarque dentro das opções
existentes (parágrafo único).

Quanto ao art. 6°, determina que as empresas
de transporte coletivo rodoviário deverão operar com
um sistema de proteção à viagem, visando a regulari
dade, segurança e eficiência de tráfego, abrangendo
controle de tráfego, informando o motorista, antes da
partida, as condições de trânsito nas estradas; de te-



- Emenda Modificativa nO 5: transforma em ar
tigo autOnomo-o- parágrafo único do' art. 4° e reml"
mera os seguintes, considerando que, por sua natu
reza, o seu conteúdo deve ser assegurado em cará
ter geral e não vinculado;

- Emenda Modificativa n° 6: altera a redação do
art. 5°, substituindo a expressão "nãõ terão" por "po
derá não ter", uma vez que nos perlodos que antece-
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lecomunicações rodoviárias; supervisão, reparo, dis- com data e horários marcados", para evitar qualquer
tribuição de peças e equipamentos; e manutenção dúvida de interpretação, assegurando a remuneração
dos Onibus. dos bilhetes em caso de perda ou inviabilidade :do

O art, 7° classifica os serviços de telecomunica- embarque pré-marcado, evitando-se prejuizos. ao
ções rodoviárias em fixo rodoviário, móvel rodoviário consumidor;
e de radiodifusão rodoviária, todos eles podendo ser - Emenda Modificativa nO 2: dá nova redação ao
operados pela empresa de transporte coletivo rodo- art. 2°, para garantir o reembolso do valor pago mes-
viário meqiante autorização da Policia Rodoviária Fe- mo antes do embarque, bastando a simples declara-
deral (parágrafo único), ção de vontade do passageiro, propondo-se, na

O art. 8° exige que veiculos de transporte coleti- emenda modificativa nO 8, que as empresas possam
vo rodoviário de passageiros só circularem com siste- criar-Iista de espera,--possibilitande-o aproveitamento-
ma de rádio transmissor-receptor, padronizado e em da lotação dos veiculos em caso de desistência ou
perfeito estado de funcionamento, autorizados pela eventuais atrasos de passageiros com horários mar-
Policia Rodoviária Federal. cados;

O art. 9° determina à transportadora afixar, em - Emenda Modificativa nO 3: acrescenta no ini-
lugar visível e de fácil acesso aos usuários, no local cio do art, 3° a expressão "independentemente das
de venda de passagens, nos terminais de embarque penalidades administrativas determinadas pela auto-
e desembarque de passageiros e nos ônibus, as dis- ridade rodoviária importa à empresa autorizada, per-
posições dos arts. 1° a 5° da lei. mitida a concessionária" e altera a primeira parte do

Todavia, as empresas que operam com linhas t~xto para "em caso de atraso da ~artida do ponto ini-
urbanas e de características semi-urbanas estão clal ou em uma das paradas previstas durante o per-
isentas de cumprir estas regras (art. 10).' curso por mais de 01 (uma) hora", justificada como

P fi rt 11 ê t d
'd necessária à não confusão das providências alvitra-

or m, o a. prev a en ra a em vigor as d I'd d d" t t' lé d d'
d' , õ d 180 d' t d as com pena I a es a miniS ra Ivas, a m e re uZlr

~~~asUb~~:aosl~, es no prazo e las, a con ar e para uma hora o prazo d~ tolerância do atra~o, obri-
p çã . o' gando as empresas a apnmorar o seu planejamento
2. Aleg~ o aut~~ da. proposição, Justl.ficando-a, operacional; ,

que co~ mUita frequêncla, por fatores diversos, o _ Emenda Modificativa n° 4: além de acrescen-
passageiro. chega at~asa.do no ~onto de embarq~e, tar parágrafo único altera a redação do art, 4° ara:
perde o ônibus e o dinheiro do bilhete, tendo, aSSim, ' p
duplo prejuízo. . "Art. 4° A empresa transportadora de-

Chama atenção para o fato de que, amiúde, "as verá organizar o sistema operacional de for-
empresas que atuam no transporte rodoviário de pas- ma que, em caso de defeito, falha do veícu-
sageiros não fazem os reparos e a manutenção ade- lo ou outro motivo de responsabilidade da
quada dos seus veículos, pondo em risco a seguran- mesma que interrompa ou atrase a viagem
ça dos passageiros, e levando os veículos a defeitos durante o seu curso, assegure continuidade
mecânicos, que interrompem a viagem por horas, à viagem num período máximo de 03 (três)
atrasando o horário de chegada e proporcionando um horas após a interrupção.
desconforto muito grande e desgaste físico e emocio- Parágrafo único. A autoridade rodoviá-
naI". ria exigirá o plano do sistema operacional

da empresa transportadora· que atenda ao
que dispõe o caput deste artigo e aplicará
3S sanções administrativas cabiveis em
caso de descumprimento dêheferido plano",

Outra questão abordada, tendo em vista a ex
pansão do transporte rodoviário e a deterioração da
infra-estrutura básica, e até o declinio da qualidade e
segurança dos serviços, foi a necessidade de equipar
os veículos com sistemas de rádio para transmissão e
reeepção, para maiGf--Segurança do motorista-e-dGs-
passageiros.

3. Na Comissão de Defesa do Consumidor Meio
Ambiente e Minorias foram oferecidas oito emendas
pelo Deputado Ivan Valente, no seguinte sentido:

- Emenda Aditiva nO 1: acrescenta, ao final do
art. 1°, a expressão "independentemente de estarem



Se houver mudança de classe de serviço inferi
or para superior, por eventual indisponibilidade de ve
Iculo, tanto no início da viagem, como em escalas in
termediárias, não será devido pelo passageiro dife
rença de preço, o mesmo não ocorrendo no caso in
verso, facultado ao transportador o reembolso após a
viagem (art. 6° e § 1°). Quando a modificação na clas
se for solicitada pelo passageiro, a transportadora
efetuará a substituição do bilhete, ajustando-o à tarifa
vigente, registrando nele as diferenças (§ 2°).°art. 7° veda aos transportadores, direta ou in
diretamente, reter o valor do bilhete comprado a vista,
decorridos 30 dias do pedido de reembolso, manten
do o bilhete, como crédito do passageiro, durante sua

4. Submetido o PL, com as emendas, à Comis-
\ ~ ..., ~

são de Defesa,do Consumidor, Meio Ambiente e Mi-
norias, a Deputada Maria Valadão, designada Rela
tora, emitiu parecer pela sua aprovação, juntamente
com as Emendas nOs 1, 2, 6,.7 e 8.°Plenáriotlessa Comissão, porém, em reunião
realizada a 9 d~~outubro de 1996, aprovou não só o
PL, mas todas as emendas do C>eputado Ivan Valen
te, rejeitando, porém, o PL, 1,875, de 1996,'apensa
do, designado Rélator do parecer vencedor o Deputa
do Luciano Pi:z:zatto.
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dem a feriados ou eleições, comemorações de Natal, Também foram aprovadas: a subemenda do
carnaval, etc. é comum aumentar a aquisiçao de bi- Relator desse parecer vencedor à emenda nO 3 para
Ihetes, que se estende a perfodos superiores a sete que se acrescente a expressão "em dobro", no caso
dias, podendo a redação atual, permitindo a venda de de restituiçao do valor pago, quando a passagem não
bilhetes em aberto, provocar inadequaçao no sistema for utilizada por problemas da empresa transportado-
e insegurança ao usuário; ra contra a vontade do usuário; e a emenda que fez

- Emenda Modificativa nO 7: manda acrescentar, ao art. 4° do PL, para que, no caso de interrupção de
onde couber, artigo que determine ao Poder Executi- viagem, a transportadora seja responsável não s6
vo regulamentar a lei no prazo de 180 dias, renume- pela alimentação, mas também pela hospedagem
rando-se os demais, considerando que, pela sua dos passageiros.
complexidade operacional, haverá necessidade de 5 °PL 1.875, de 1996, de aütona aoDeputado
adequar o novo texto ao sistema existente, viabilizan- Wigberto Tartuce, que "dispõe sobre o reembolso do
do-o "através de instrumentos de regulamentação à valor das passagens terrestres, marftimas e ferroviá-
disposição do Poder Executivo"; rias", estabelece que todo comprador de passagem

- Emenda Modificativa nO 8: considerando que o em transporte rodoviário, marítimo ou fluvial e ferro-
valor dos bilhetes resulta de fatores operacionais, or- viário terá direito a reembolso do valor pago se desis-
ganizados em planilha de custos e fluxos financeiros, tir, desde que comunique o fato à transportadora até
sendo um deles o nfvel de ocupaçao do veículo, ra- seis horas antes da viagem (art. jO), devendo a trans-
zão pela qual quanto maior a ocupação menor a tari- portadora registrar no bilhete a data e a hora em que
fa, manda acrescentar, onde couber, renumeran- oi adquirida (parágrafo único), sendo igualmente de -
do-se os demais, artigo, do seguinte teor: vido o reembolso caso cancele a viagem ou atrase o

11 • • seu inicio por mais de seís horas (art. 2°).
Art. ,Os usuános portad?res de bllhe- °art. 30 obriga a transportadora a garantir pou-

tdes de passagens com hobrános marcadtos sada e alimentação ao comprador, em caso de venda
evem comparecer ao em arque com an e- . .
dê . . f' d 20 ( , t) , t d de mais de um bilhete para a mesma poltrona, ou, se

ce .ncla m n~ma e Vln e mln~ os o o comprador preferir ao reembolso.
refendo horáno para proceder o registro de D' rt 40 'h d t d '
embarque IZ o a, que, aven o a raso a partida por

§ 1°'OS bilhetes com horário marcado mais de 6 horas, o transportador poderá providenci~r
que nãõ forem registrados para embarque o emb~rque por outra empresa, ~u~ mant~nha.servl-
nos terl')1os do caput deste artigo perdem a ço eqUlval~nte, se houver, ou r~stltUlrá, d~ Imediato, o
preferência ao referido horário. valor do bilhete, se o passageiro o preferir.

§ 20 As empresas transportadoras de- Em caso de i~terrupção.da viagem, ou atraso
vem organizar listas de espera e vender os em esc:alas, p~r penado supe,nor a 6 horas, qualquer
bilhetes. de passagens correspondentes aos que seja o mO~lvo, o passageiro po~erá ?ptar entre o
espaços não ocupados, obedecendo a or- endosso do bllhet~ e,a devolução Imediata do va~or
dem da, lista. pag~, não tendo dlr~lto ao reembolso o passageiro

§ 3
0 ° á . ã d que Interromper a viagem, em qualquer escala (art.

s usu nos que n o proce erem 50
o registro para embarque nos termos do ca- ).
put deste artigo poderão figurar na lista de
espera referida no parágrafo anterior,"
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validade, o valor atualizado da tarifa do trecho emitido exigem dispositivos disciplinares especfficos
(§ 10). sendo o montante do reembolso igual ao valor (sic).
da tari.fa respectiva no di~ da restituição, descontad~ Assim, para o artigo 10, sugerimos a
a CO~lssão d~ venda (~2 ), sendo o reembolso do bl- previsão de remarcação, dentro do prazo de
Ihete internacional equivalente em moeda estrangeira validade.
convertida a~ cambio do di.a (§ 30). . Quanto ao artigo 20, a sugestão é que

O art. 8 fixa em 30 dias. o .prazo m~xlmo de re- seja previsto um prazo de 30 (trinta) dias
e~.bolso de p.as~agens rodoviárias, marftlmas ou f1u- para o reembolso do usuário que solicitar a
~Ials, .e ferrovl.árla~. para as transportadoras naciona- devolução do valor do bilhete de passagem
IS ou IntemaClonalS. pagos a vista, nos casos de sua simples de-

Se o bilhete tiver sido comprado a crédito, o re- claração de vontade, para não incentivar a
embolso, por qualquer motivo, somente será efetua- compra descompromissada dos bilhetes,
do após a quitação do débito (art. 90), ordenando o evitando uma sobrecarga na área contábil
art. 10 que o Poder Executivo regulamente a lei em 90 das empresas e desequilfbrio na área finan-
dias de sua publicação. ceira. A devolução imediata do valor do bi-

O autor dessa proposição a justifica afirmando Ihet~ de passagem ao consumidor ficaria
que não há regulamento abrangendo as possibilida- restrita aos casos de responsabilidade do
des de reembolso do valor de passagens compradas transportador. Nos casos de compra a pres-
em empresas transportadoras rodoviárias, marftimas tação do bilhete de passagem, o reembolso
ou fluviais e ferroviárias e que o Decreto n° 952, de 7 só pode ser requerido após a quitação do
de outubro de 1993. que dispõe sobre a outorga de mesmo, sob as condições previstas acima.
permissão e autorização para exploração de serviços O artigo 30 teve o prazo de tolerência,
de transporte rodoviário interestadual e internacional quanto ao atraso de vefculo reduzido de
de passageiros, no Capftulo VI, sobre os direitos e duas para uma hora, o que consideramos
obrigações dos usuários, apenas toca de leve na suficiente como garantia do direito do usuá-
questão, diferentemente do Código Brasileiro de Ae- rio, acrescido das providências do embar-
ronáutica (Lei nO 7.565/86) e na Portaria nO 957/GM que em outra empresa que ofereça serviço
5/89. equivalente ao da empresa originária ou a

6. Encaminhados à Comissão de Viação e devolução imediata do valor do bilhete de
Transportes o PL 1.333. de 1995, e o PL apensado. nO passagem. Dis~rdamos do pagamento em
1.875, de 1996. foram ambos aprovados, juntamente dobro, por penalizar sobremodo a empresa
com suas emendas, na forma do substitutivo do Rela- transportadora.
tor. Deputado Mauro Lopes. Com a emenda modificativa ao artigo

7. O Relator na Comissão de Viação eTranspor- 4
0

aprovada na CDCM~M, ocorreu uma .per-
te, depois de declarar ter atentado "dentro do senso da nas opções garantidas ao consumidor.
de justiça equânime para o consumidor e a empresa p~ra os casos de atraso da ~i~~em por de-
transportadora, tendo em vista a presença da boa feito do ~efcu~o, que é a POSsibilidade ~e de-
prestação de serviço do transportador e a satisfação volução Imediata do va~or p~~o. pelo bilhete.
do usuário", e considerando a amplitude e importân- Para ?ompen~ar o preJufzo _e.In~Omodo ao
cia dos projetos em pauta, optou por aceitar o PL usuáno, sugem~~s que a ~e~tltUlção conste
apensado. no que diz respeito ao transporte rodoviá- num parágrafo unlco ao artl~o.
rio, por tratar do reembolso do valor da passagem. Quanto ao artigo 50 original., 6

0
após a

tema correlato, ainda desprovido de disciplina e que renumeração, a não obrigatori~dade da
amplia as garantias do usuário, justificando o seu marcação do bilhete deve ~~r di~ciPlinada,
voto: estipulando-se um prazo limite de marca-

o ção, para que a empresa possa elaborar a
"Vale ressaltar que o inverso. ampliar o planilha de passageiros dé'~ cada viagem.

objeto do prazo de validade do bilhete de Nossa sugestão é que o prazo seja de 42
passagem, restrito à modalidade rodoviária. (quarenta e duas) horas antes do horário de
.incluindo os meios de transporte marftimo partida do vefculo.
ou fluvial e ferroviário é improcedente devi- Por sua vez, sugeriml>s a retirada do
do as peculiaridades de cada modal, que artigo 70, que trata da formufàção de lista de



Transporte, como trânsito, é matéria
ou questão especifica, relacionada no art.
22 da Constituição de 1988. Logo, somente
lei complementar poderá autorizar os Esta
dos-Membros a legislar sobre este assun
tos. Assim, a competência privativa da
União pode, mediante lei complementar fe
deral, ser partilhada com o Estado-Membro,
após a edição da respectiva lei da União,

Agora, o texto fala, de modo geral e
global, em poHtica nacional de transporte,
cujas diretrizes são da órbita federaL"

Cabe, ainda, à União, legislar privati
vamente sobre transporte, mas lei comple
mentar poderá autorizar o Estado a legislar
sobre esta matéria. Se o termo transito se
refere à parte formal, o vocábulo transporte
diz respeito à parte material, ao objeto
transportado.

Além do mais, o inciso IX, desse mes
mo artigo 22, prevê, também, na competên
cia legislativa privativa da União:

"IX - diretrizes da poJrtica nacional de
transporte;"

Nos seus Comentários à Constituição de 1988,
Forense Universitária, às páginas 1527 e segs., J.
CreteJla Júnior esclarece:

"Compete, em caráter de exclusivida
de, à União, legislar sobre diretrizes da polr
tica nacional de transportes (art. ~2, IX). É a
primeira vez que, em texto constitucional, se
insere esta regra de caráter geral. Transpor-

I
te diz respeito, materialmente, I ao objeto
transportado, pessoas ou coisas. Formal
mente, o transporte refere-se à rede, ao ver
culo, carro, caminhão, Onibus, se o transpor
te é terrestre. Se o transporte é marrtimo, ao
navio, ao barco. Se o transporte é aéreo, ao
avião, à aeronave, ao helicóptero, ao satéli
te.

"
XI - trânsito e transporte;
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espera. Este dispositivo do transporte aéreo conceme ao transporte rodoviário, tema correlato ao
é inadequado para o transporte rodoviário, que é contemplado no PL n° 1.333, de 1995.
devido as peculiaridades de cada público 3. A matéria objeto das proposições se enqua-
alvo. Como garantir a efiCácia da lista de es- dra na competência legislativa privativa da União, na
pera para pessoas que não têm telefone, trilha do inciso XI do art. 22:

deslocam-se até o terminal rodoviário em "Art. 22. Compete privativamente à
transporte coletivo urbano ou embarcam ao União legislar sobre:
longo de estradas carroçáveis em locaIida- .
des remotas do interior do Pais. Conside-
re-se também que poucas entre centenas
de empresas de transporte rodoviário exis
tentes no território nacional podem moderni
zar-se, instalando terminais de computador,
necessários à boa operacionalização do sis
tema de lista de espera.

O artigo 9° traz a classificação dos ser
viços de telecomunicações rodoviárias em
três incisos, que é tema de regulamentação,
sendo imprópria sua colocação no corpo da
lei. Portanto, sugerimos que o atual parágra
fo único deste artigo seja a redação cons
tante do caput.

Por sua vez, o artigo 11 requer modifi
cações para guardar coerência com o PL re
formulado pelas emendas. Devido a renu
meração faz-se necessário acrescer os arti
gos (sic) 6° e 7° ao caput, porque tratam
dos direitos do usuário.

Ainda acatamos o disposto no PL nO
1.875/96 sobre o valor atualizado do bilhete
de passagem, venda de mais de um bilhete
de passagem para a mesma poltrona e mu
dança de classe de serviço."

11 - Voto do Relator

1. Compete à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, na fórmula do art. 32, inciso
111, allnea a, do Regimento Interno, .o exame da
constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regi
mentalidade .e técnica legislativa de projetos,
emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação da
Câmara ou de suas Comissões.

2. A proposição sob exame cuida, basicamente,
dos bilhetes de passagem no transporte coletivo ro
doviário de passageiros, além de outros disciplina
mentos, IigadQs à questão do transporte de passagei
ros por rodovias. Já o PL apensado, n° 1.875, de
1996, tem abrangência maior, versando sobre trans
porte terrestre,. f!larltimo e ferroviário.

Contudo, o substitutivo do Relator na segunda
Comissão de mérito - a Comissão de Viação e Trans
portes - some~te encampou o PL apensado no que
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Fica suprimido o art. 12 que contém cláusula re
vogatória geral, contrariando a Lei Complementar nO
95/96.

Sala da Comissão, 6 de janeiro de 2000. - De
putado Caio Riela, Relator.

SUBEMENDA SUPRESSIVA AEMENDA N° 7196

Fica suprimida a Emenda nO 7/96, que fixa prazo
ao Executivo para regulamentar a lei, o que agride o
principio da separação dos Poderes.

Sala da Comissão, de de 2000. - Deputado
Caio Riela, Relator.

SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE
VIAÇÃO E TRANSPORTES

EMENDA SUPRESSIVA N° 1

Fica suprimido o art. 16, que fixa prazo ao Exe
cutivo para a regulamentação da lei, por violação do
art. 2° da Constituição Federal.

Sala da Comissão, de de 2000. - Deputado
Caio Riela, Relator.

SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

EMENDA SUPRESSIVA N° 2

Fica suprimido o art. 18, pois está em descon
formidade com a Lei Complementar nO 95/96.

Sala da Comissão, de de 2000. - Deputado aio
Riela, Relator.

,
EMENDA SUPRESSIVA N° 1

Fica suprimido o art. 10, que fixa prazo ao Exe
cutivo para regulamentar a lei, pois tal regra fere o
principio da separação de Poderes, cOnsagrado no
art. 2° da Constituição Federal. .

Sala da Comissão, de de 2000. - Deputado
Caio Riela, Relator.

"

"Art. 30. Compet~ aos Municlpios:

autorizando a legislação local sobre trans- e Minorias - quanto aos aspectos de constitucionali-
porte. dade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e téc-

O transporte pode ser de passageiros nica legislativa, não apresenta senões, a não ser nos
e de cargas. O transporte coletivo de passa- arts. 10, que confere prazo ao Executivo para regula-
geiros de um Estado a outro Estado ou de mentar a lei, em face dos argumentos já aduzidos, e
Municlpio a Municlpio, e o transporte de car- no art. 11, que veicula cláusula geral revogatória, ao
gas adquirem especial relevência, em todo contrário do que dispõe a Lei Complementar nO 95/96.
o território nacional, o que levou - o trans- 7. Seguem as emendas e subemendas decor-
porte de pessoas e coisas - o legislador rentes do presente voto.
constituinte de 1988 a atribuir ao Poder Le- Sala das Sessões de de 2000. - Deputado
gislativo central a tarefa de editar leis sobre Caio Riela Relator. '
"diretrizes da polltica nacional de transporte" '
(art. 22, IX). O transporte coletivo de passa- EMENDA SUPRESSIVA N° 1
geiros, no âmbito municipal, tem hoje cará
ter essencial (art. 30, V)."

V - organizar e prestar, diretamente ou
sob regime de concess'ão ou permissão, os
serviços públicos de interesse local, incluído
o transporte coletivo, que tem caráter es
sência;

4. Como se vê, o substrato das proposições
enforma-se na competência da União, cabendo ao
Congresso Nacional, com a sanção do Presidente
da República, sobre elas dispor, conforme estabe
lece o caput do art. 48, partindo a iniciativa, no
Poder Legislativo, não só do Congresso como de
qualquer de seus membros ou comissões, de am
bas as Casas: Cêmara dos Deputados e Senado
Federal.

5. Quanto ao PL nO 1.333, de 1995, o voto é pela
sua admissibilidade, bem como das emendas e sube-

..menda à Emenda nO 3, que lhe foram ofertadas na
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Melhorias, a exceção da nO 7, que fixa ao Poder
Executivo prazo de 180 dias para proceder à regula
mentação da lei, pois que contém vicio de inconstitu
cionalidade consistente na violação do art. 2° da Lei
Maior, que consagra o principio da separação dos Po
deres.

É de ser aprovado também o Substitutivo apre
sentado pela Comissão de Viação e Transportes,
com ressalvas ao art. 16,' que impõe ao Executivo
prazo para regulamentar a lei, pelas razões retroex
postas e ao art. 18, que está em desconformidade
com a Lei Complementar nO 95/96.

6. Relativamente ao PL nO 1.875, de 1996, apen
sado - que, no que pertine ao mérito, foi rejeitado na
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente



N° 1

Suprima-se o art. 16 do substitutivo.

Sala da Comissão, 21 de junho ae2rrOo. - De
putado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

SUBEMENDAS ADOTADAS-CCJR

N°2

Suprima-se o art. 18 do substitutivo.

Sala, da Comissão, 21 de junho de 2000. - De
putado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 1.875, DE 1996

EMENDAS ADOTADAS-CCJR

N°2

Suprima-se o art. 12 do projeto.

Sala da Comissao, 21 de junho de 2000. - De
putado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 1.554-A, DE 1996
(Do Sr. Francisco Rodrigues)

Dispõe sobre a definição da Con
cepção Estratégica Nacional que orienta
rá a política interna, a politica..externa e a
política de defesa e di outras providênci
as; tendo parecer da Comissão de Finan
ças e Tributação, pela Incompatibilidade
e pela Inadequação financeira e orça
mentiria (relator: Oep. José Pimentel).

(As Comissões de Finanças e Tributa
ção; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54})_

*Projeto inicial publicado no OCO de 26-3-96

N° 1

Suprima-se o art. 10 do projeto.

Sala, da Comissão, 21 de junho de 2000. - De
putado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 1.875, DE 1996

EMENDAS ADOTADAS-CCJR

Suprima-se a Emenda nO 7 da
CDCMAM.
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EMENDA SUPRESSIVA N° 2 SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

SUBEMENDAS ADOTADAS-CCJR
Fica suprimido o art. 12, que estabelece cláusu

la revogatória gera', em desconformidade com a Lei
Complementar n° 95/96.

Sala da Comissão, de de 2000. - Deputado
Caio Riela, Relator.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - De
putado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

Suprima-se o art. 12 do projeto.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - De
putado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

EMENDA N° 7-CDCMAM

SUBEMENDA AOOTAOA-CCJR

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 do Projeto de Lei nO 1.333-B/95,
do de nO 1.875/96, apensado, das emendas e sube
menda da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, e do substitutivo da Comissão
de Viação e Transportes, com emendas e subemen
das, nos termos do parecer do Relator, Deputado
Caio Riela.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo Lei
tão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes,
André Benassi, Caio Riela, Jutahy Júnior, Vicente
Arruda, Júlio Delgado, Coriolano Sales, Geovan
Freitas, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serraglio,
Antônio Carlos Konder Reis, Jaime Martins, Moro
ni Torgan, Nilmar Ruiz, Paulo Magalhães, Vilmar
Rocha, Geraldo Magela, José Dirceu, José Genoí
no, Waldir Pires, Fernando Coruja, José Roberto
Batochio, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, Luiz
Antônio Fleury, Nelson Marquezelli, Mauro Bene
vides, Udson Bandeira, Átila Lins, José Ronaldo,
Luis Barbosa, Vic Pires Franco, José Machado,
Professor Luizinho, Eurico Miranda e Bispo Wan
derval.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - De
putado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

EMENDA ADOTADA-CCJR



11 - Voto do Relator
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PARECER DA COMISSÃO_DE diretrizes orçamentárias e à lei orçamentária anual,
FINANÇAS E TRIBUTAÇAO tem caráter terminativo.

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.554/96

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
Comissões - de prazo para apmsentação de emen
das, a partir de 13-4-00, por cinco sessões. Esgotado
o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2000. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

I - Relatório

Em 29 de fevereiro de 1996, o Deputado Fran
cisco Rodrigues apresentou, na forma regimental, a
presente proposição. Iniciando sua tramitação, esta
foi despachada à apreciação da Comissão de Finan
ças e Tributação e à Comissão de Constituição, Justi
ça e de Redação (art. 54). Porém, finda a Legislatura
sem apreciação de mérito, foi esta arquivada, nos ter
mos do que estabelece o Regimento Interno da Casa.

Em 15 de março de 1999, em atenção ao Re
querimento do Autor, o Presidente da Câmara dos
Deputados deferiu o pedido de desarquivamento do
Projeto, passando este a tramitar na forma do despa
cho original.

Recebido na Comissão de Finanças e Tributa
ção tivemos a honra de sermos designados para rela
tar a matéria, conforme despacho da Presidência de
12 de abril de 2000. No dia seguinte (13-4-2000), foi
aberto prazo para a apresentação de emendas, o
qual se encerrou sem que nenhuma proposição des
sa natureza fosse formalizada.

O teor do despacho inicial indica que a aprecia
ção, no âmbito desta Comissão, deve ser quanto à
adequação financeira e orçamentária e quanto ao

mérito. Segundo estabelecem os arts. 53, inciso 11
(conjugado com o art. 32, inciso IX, alfnea h), e 54,
ambos do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, o exame da Comissão, quanto à compatibilidade
e adequação do projeto ao plano plurianual, à lei de

A análise da proposição quanto a sua adequa
ção ao plano plurianual colocou em evidência que,
não obstante o mérito da proposição- orientada para
um melhor delineamento das polfticas públicas bási
cas -, existem alguns conflitos entre o projeto e o pa
pei constitucionalmente atribuldo ao Plano Plurianu
al.

A primeira destas é a sua orientação para de
sempenhar, como lei ordinária, papel atribuldo pela
Lei Maior à lei complementar, isto é, de definir compo
nentes que devem integrar o projeto de lei de plano
plurianual, dispondo, portanto, sobre a organização
desse Plano. Observamos, a propósito, que a Consti
tuição estabelece, em seu art. 165, § go, I: "Cabe à lei
complementar: 1-dispor sobre .. , a elaboração e a or
ganização do plano plurananual..." Logo, se tal maté
ria se acha reservada à lei complementar, não pode
ela ser disciplinada por lei ordinária. Além disso, o
projeto introduz um novo conceito, diferenciado dos
utilizados no texto constitucional- que fala em diretri
zes, objetivos, metas e prioridades - ~em uma carac
terização legal, transferindo a este o papel superorde
nador que a Constituição atribui ao conjunto das vári
as componentes que devem integrar o Plano. Obser

vamos, com relação a este aspecto, que a lei de dire
trizes orçamentárias - por meio da qual devem ser

explicitadas as prioridades e metas da administração
federal e a polltica de aplicações das agências finan
ceiras oficiais de fomento - deve ser compatível com
o Plano Plurianual e não apenas com uma de suas
componentes. Finalmente, um detalhe que seria sa
nável, fosse esta a única inadequação, o de que o
projeto fala no envio da "Concepção Estratégica Naci
onal para aprovacão do Congresso" em vez de para
"apreciacão pelo Congresso Nacional".

Sem pretender adentrar nas questÕes de méri
to, importa ter presente que as pollticas externa e de

defesa dos países costumam ser tratadas com muito
sigilo, por se referirem a questões de importância fun
damentai para a soberania e para a obtenção de bons
resultados nas estratégias de ocupação de merca
dos. Essas contingências vêm se toma~do ainda mai
ores na recente orientação dos países mais dinâmi-

,,'



SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

·PROJETO DE LEI N° 1.693-B, DE 1996
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Dispõe sobre o controle de incêndi
os florestais e queimadas, autorização
especial para queima e dá outras provi
dências; tendo pareceres: da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambien
te e Minorias, pela aprovação, com emen
das (relator: Dep. Fernando Gabeira); e
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa deste,
com emendas, das emendas de nOs 1, 2,
5 e 8 da Comissão de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias, da de
nO 6, com subemenda, e pela inconstitu
cionalidade das de nOs 3, 4 e 7 (relator:
Dep. Fernando Coruja).

(As Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 11)

·Projeto inicial publicado no DCD de 13-4-96
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cos para a formaçao de blocos econOmicos e, com Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - De-
isso, melhorar sua performance geral. putado Manoel Castro, Presidente.

Outra inadequaçao em relação ao plano pluri-
anual é a disposição contida no art. 3° do projeto,
que determina a revisão anual da Concepção Estra
tégica Nacional, "em consonancia com o disposto
no art. 1° desta Lei". Ocorre que a parte final do dis
positivo é inviável, visto ser o Plano Plurianual ela
borado apenas a cada quatro anos (art. 35, § 2°, I,
do Ato das Disposições Constitucionais Transitóri
as). Uma revisão anual seria factrvel apenas se a
Concepção Estratégica Nacional estivesse associ
ada à Lei de Diretrizes Orçamentárias, esta, sim, de
periodicidade anual.

No que diz respeito à Lei de Diretrizes Orça
mentárias (Lei nO 9.811, de 28-7-99) e à Lei Orçamen
tária Anual (Lei n° 9.969, de 11-5-00), pode-se dizer
que o projeto não possui implicações, por não incluir
definições de natureza programática, nem, tampou
co, normas que tenham impacto direto sobre a receita
e a despesa públicas.

Tendo em conta que as inadequaçOes identifica
das no projeto, em relaçao ao plano plurianual, são de
tal ordem que seu saneamento exigiria a completa re-

I

estruturaçao da proposiçao, somos pela incompatibi-
lidade e inadeRuaçao financeira e orçamentária do
Projeto de Lei nO 1.554, de 1996, em relação ao Plano
Plurianual.

Sala da Comissão, 8 de junho de 2000. - Depu
tado José Pim~ntel,Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em re
união ordinária realizada hoje, opinou, unanime
mente, pela incompatibilidade e pela inadequação
financeira e ,qrçamentária do Projeto de Lei nO
1.554/96, nos termos do parecer do relator, Deputa
do José Pimentel.

Estiver~~ presentes os Senhores Deputados
Manoel Castro, Presidente; Gastão Vieira e Antonio
Cambraia, Vj'd~-Pesidentes; José Militão, Silvio Tor-

:rrl'
res, Pedro Novais, José Ronaldo, Carlito Merss, José
Pimentel, Ri~r~o Berzoini, Fetter Júnior, Wanderley
Martins, Dr. EvÍlásio, Pedro Eugênio, Adolfo Marinho,
Anivaldo VaIE(Juquinha, AntOnio do Valle, Coriolano
Sales e AntorliÓ Palocci.

- termo de recebimento de emendas

- parecer do Relator

- emendas oferecidas pelo Relator (8)

- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (8)

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

- termo de recebimento de emendas - 1996

- termo de recebimento de emendas - 2000

- parecer do Relator

- emendas oferecidas pelo Relator (2)

- subemenda oferecida pelo Relator

- parecer da Comissão

- emendas adotadas pela Comissão (2)

- subemenda adotada pela Comissão
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIEN'lE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

:PR.OJETO DE LEI NO 1.693/96

Nos termos do J\rt. 119, caput, I, do Resiment~

Intano da CImara dOI Deputados. O Sr. Presidente ela Comisslo determinou •
abertura ediwlpçlo na Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebimento de
..... (5 "'), no periodo de 22 a 29/04/95. Findo o prazo, alo foram
recebidII ........

Sala da Comisslo. em 30 de abril de 1995

~
~ ..

J.c ~. I: .,~...

Aurenilton Ar ',~. eiela
. sect~ol
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1-IIILA1ÓRIO

o PlujetIo di Lei ri' 1.693196. de ......Dep...~
oMII. llDIIdil;lIII ....o CClIIIhIIIl. iIIcIDdiaI~ pua. "iIIçIoclt cpIma
~..CIdIIet ~llioIIIl' plftto~ de C!IIIIpMIw edIaIMa de
........q"'iI"....

taid,l,...,. o deIiM iIdIlJIA aae-l o cldaA*a que
.....eaillltD priáliIII__,.. de~ padInIID I UaIID. CII

1!IIIdDI • OI MuDicIpiaI eriIIaa.....1IIÜiInI CIIPIi.... pelaca-.......
......... •'~ pÍtIoI CGIplII de lldaIbliM. ,... o CllIIIIIlIIIID 10-. o
FodIr P6IIUod podId lIIIMriIiI~ de "ii(iIiItiilrio.
.........cniD6rioa itRftc:i1 'li T.... fiI:a ....
que ..... lCIViço.~ • iIIIlIadio 8aIeItaltal cIiIeito 801IplO iIMIlilIa
• deWk GDIIIra cIaIIaI pIVWOCIIdoI pelo ... iDclulda........cOI\iaID ' h. .

A lftPUIiçIo patbe a IJIitinçlo do .. IID' a ... ClII

dItiiIiIda do fIal'esIII ou~ tbmIa de ... 11111;10. ....1IliMudo C(lII. .. CIdIIr
........... o IBAMA. pacIlá lIIIlIriIIr o eIDlftID cID folia 1Gb a de qUIiaIa
CllIIII'DIIdI. ... quo 0lIWid0 o ..... CItIdaIl do lDáD lIcIIIdo
lar- 'Ii..- paIi1MaaCl._IIo-. tipo ele lUIOrizIIçIo ..."de ~VIIÇID

.. • ...,_lepl ou lareI1Il e6reu c:imIWiziIbu. PalMa...c...
qII o requcreDlC dne CCJIIIIlI'OVar e cp dMla .. ablandlll pelo 1BAMA .
ClGGC111" da referida 1lItarizIçIo.

fica la1IIb6aa~ que o IBAMA. ..~ _ OI

6lJIeI allldulil cID lIlCÍo llDbieaIe • oom OI MiIü6rioI '" .,., ela~ • cID
TJa1Ialbo. dIMlri pIQIBCMI' C8IlIpIIIIIu~~ e i...ma de pm'WII9Io
• qaciIIIIdu e de lUbJdtuiçIo da Qb1ínçlg do '. par 0IdI0I m6fodlIII alo pYl*II ,

-..1O_bicatc,..ailláciaccmlidalda"fdia~

Por flm. O PrujeIo~ • iadiJpnlbüidlde de lDIIIivIçIo
.... Óao que COIIllede a lUIGriDrçIo pila • queúDI. em CIríIIr~ llIIqUIdIa •
~ de qoei1IlIdu laD lilllDtillçlo ClllIIIO c:riIDI ... periJD. de...CllIIIl o lIt. 15
ela Lei ri' 6.931111~ o 0IIIbeIccle pwIiçIo ..~ (IIiJUoos que ro.. __•
....comdlllidía..CO'M'ClS'Io di autoriDçID eM la&calí"da qveindu

13m sua jUltÜil:lÇlo. o lidar afbma_~ ÍIIII:eIIâVo ..

.. _iDCladio de voluatidal OIJI'';.'' pela COGIlIDidIIII •~
lnÜIIIdlII para ale fim, ai pnaIiu ........ que .. wluaI6riaI
,.......... paIip~ _1IiWWe. AIpIDI:aIa,,,,,,__ a

criIçIo de lÍIlIIIIII iIapdoI cio ednceçln ..... qIlD li ,... JIUIIr • c:IItnn ...
..,...,aiIteaIe llD p mil lUIdIcie1IlB pua alllDdi8cll;lo ... tipo di CllIIIduII,
dlMdD ~~ que~ DlIIIO S- di

pralJ91a PodaalD, ~ a'iailçf" dallipoI peaIiICCWhiJll 5 U
..~...dIqaeIa ~. qUIiIII e1I!'JIb6al dai que ...

Quinta-feira 22 33821
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CGIIl cIIaidia la lIIi1iIe da neceaidlldo cIesa queima e Da pUllOVlo ela .....;10 li da
ftpJi'NJh.......

n·Val'ODOREtATOR

lDiciaImeatill P"dan'Ot de 1aSIl2a • ÜIlpDdIIIci& e I

opartuDidade da úDcilâva do DcpuIIdo SíIu BlUileiro de dilciplílllr o combIID 101

incIDdioa t1oIatlIiI. • poIIibi1idIde do '* da queima ClaaInIIIda ClCMICficlewde •
tlIálriJaçIo do 6qIo ambiCIdD 11 • penalidades lJribaIda I quem. pela Idlnçle
iadIvida elo ColO, coloca em risco aa6de da IJClPlÜÇIo • elo em,...,.

Puto da m.:ma lbordIda pelo Pr1Ijctq,.~ Lei n' U9JJ96 foi
lIII:eriormeIII tDUIda.pela Lei D' 4.771/65, quo institui O~~ 11 pelo DecMo
rt 9'7.635149. que. reaula O art. 27 elo Códíp F1orat11 e.dilpCle lOIn ....~ e
ClOlIIhée • i1dadio. O Decreto P.M. por eKeIIlIllo, quo o,.P6btico pode ftlq1IiIi1Ir
__.-wsDIlClCIÚriCII pua o cambate 10 foao. ,.-cio.~ anIII*ipe f'onm

iDI1dicilIata e que u peIIOII quo JlI'IIIIrCIIl .-viÇOI do c:omIIdo • iDI:eadiDI a..-iI
tIdID ·direilO • I0I\IIO lIiIde li de vida. 11~ 10 e6a.ivID 11 dell nl! &Ia
diIpoIi1íw!l fomm. com 1lIda • ralo, c:on«Dmp!ldaI pelo 'PrajfeD.quo ....

todoI OIupcckrI lellcioaldal 10-,...ji............. pelo~"OI
que pIOCI/IIIIIl iDovIr, buIcaado o aprimoraIMIIlO Icpl da lIIà6ria.

o Pn:ljcto prapCIe u sepiDIeI~ .qui • ...

CGIIIeIdIIDCII, ofereceado. qlIIDdo opartvIIO, supIIilIeI pua~

1- No at. 1', o f I' detIlrmiDa cp o CCIIIIbIIe • iDcIndio fIanIaal
podai laIb6m .. IIlIa'Ciclo por 1Iripdu 011 ..... lIIIIiliInI, ....... pelaoc-...... .. quo tnlÜIIdOI 11 lIIpIIVisiontda do bamIIeina
A.... quo • ai..... de W-...... pode leIIIiDaPr .1II'llIi "ÇID do __
,.... lIIIIIiãr DO CGIII1lUo 10 .. peviIIa DO at. 25 • C6diID PlaI-.I (LIi a'
4.771/65). 11 IIIIIIDO • ....,wIuaI:iriI,~áIIIiIIIM. di' .......
........ emGtaçlo de _ Il1o ctiIpIe de par ClOIpO clt

baaIIleit'Ol. AláIl cIiuo. iDf'onuçIIcI cio SiAlIIa~ cltPm~ 11

e-1lIIelOlladDdiOlFIcnIIIiI- PREVPOOO. ClI corpOI do 1IcIIúIinIIdai lIiDdapoaca
aperi!acia 110 CCIIIlbI&c .. inc:bMti" 8oraIIiI,__ em.. do tmi...............
di AaInIo do CoopençIo CClID iDIdIuiçIo apocieI'_. cp .. 1IIIIba

~ lIruileims civis pua _1IiVidIdO. c.. fonIl.I, supimaI quo • qaeIIID do
trefnnwntn eda superviIIo Illia abjlllO deNU~poli o 6rIIae 0lIICIIIiwI.,.
CCiiIIM:iwacG& de pcItD u m'idNh de CIda reaiIo,.podIIIo.,••'w pl'ICiIIo

..~ &NJDIIIIID ClIIle fazer~ ai.... 11 II1II que COIIdiçIeL PIla.. prapDilWI

....CDlIllCllO.

2 - No lZt 1', o f 3' "Ieee que que }ihlIIIiilWa

.-viço em IÜvidIIde de combll:e • illc:ladial fi..... tedo di ...., lI6do.
iIMIidez e de vida, uIim CClIm) peaIIo pua saaa c:aajups CI '1 BIID
ciIpaIitM, jA COIII1ava. coafarmo citldo lIlII:rionDellle. no DaRIIo rf 97.635119. nID
...·Iido ... hoje replunadlclo. sepdoi~ elo PRJ!VFooo. par nIo



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS Quinta-feira 22 33823

explicitar de quem t • retpclGSIhiIidldl pelo ·papmlllltO· dos leIVf'OI e ela paIIlIeI.

SUFimos. CIIIIo. emenda nesse sen1idD.

3 - O Pananfa Único 'do'lI\, '1' miacce. ao ~,_. _
modific:açJa. no SCDtido de~ PrinIciramlls= CIIlCIIdemoI qllll • 6rJb
Idicnfais de alauns aIIdoI podem pcRciCllllC*, aIméI de "'.;'0," IBAMA,
iiiii1it.u .IdGriZllÇles,.... queima COIdlOIada, fUl&Dllo. _ cID IBAMA supIetM e

..... ccmtIúio, COCIlQ deIIlrmina o ProjctG. BIsa icWia rol lIIIIIifesta pelo lriPrio ...,

........eeDCCIIItIa laJIIIdo em seu. zwal prac:aIO de desc:eaftliDçlo 1IIImi~ft.A
outra alllnÇlo propoIta at' rdlciCllllda. pu:Ie deae plápafo qoo poibe • CODC I ..

...~ par- queima c:oab'oIada em 6ras ~ pnICMÇIo~,....

... ~ ftonIIais e rePla~ InicialJMl*llcmbrlmas a ...bi1idIltD'de
aIIInçIodaaI áas·previIta pelo C6di1O l"1clnI'fId ttei ri' 4.771163). em lClI art. 3-./, .-
qlIe cIIeermina quo liA ••, ..../ pardal de de 11•

........ " 111'6 ".Idda c.. pNria ~ cio Z ' ............'••...,.A ebru.pIu ,. ........

....... ...._ ". AláDdiIIO, dmmoIltMr,CIft'~ ...

___COIlItitui-le hoje alo 56 UIII& forma obsoleta de ..... apfcala, I11III1l1li sido

UIiIizIda .... iDcl\llive, JlIIMDir iDcbctioI CID UllÍdada de CDIIICI~ CClIDO lIIDbmI
11m .-vi. CllIDD m6todo pila paquiIu cieaII...·· que~ CIbIlIJr u
0IlIlIIIl cID ro. DOI diVCllOl ecouiItemu o sua poaibIlidado de~.
AIIiIII. pnIpOIIIOI qult ... pIrticuIIridI.c _jam peviItIs 110 ProjIllD., .......
......__mm

4 - O art. 3-. quo estIbelece CCJDdiçia ..... QIIIIpridu pelo

ftlCIIIIftIIIiIl*a que O IBAMA JlCIIII, ". car6IIr ex&:epCioaal"......... • UIiIizIçIo ..
quoiIIIaoonamllda. dIM, tIO DDIIO wr.1Ohr modi6cl4i"" AVI1iIIDoI que .1IIIicm..
CCIIIdiçIIa pia a C4ft uh da lUIllrizIçIo deve ser ..-ida .... de
,.,a.""m'IÇIo paio lqI/tD 1lIIbioataI. 'uma wz quo poderio _ CillIdIlaIpIIdu
pecuIiJricIadeI do lC1IX' impouiveia do lICI'CIIl aIcInçada'lIClo lepildor. Por CNlIO... •
DIIIIII& qui &IUI1moIlte~.... cmiIIIo doIasllllDrizaçllos (Portaria ~ 231·P, de
OI de ..... ·de 1988) coatnria OI objetivos do Projeto, poiI pmt • q....CCiUlloIIda
paraativi~ l8Iop111Orú (prepIIIÇIo de temao ...pIaatio, ClqlIorJçIo de CUlaYiliI C

lIIIIICjo dO pe.....)•• daDos à saúde da~ c do ambienle o Aurot.
coaConae sua lustitiCJÇlo, q.. cqtamente cUmíDIr. Pua IOlucion&f aIO impaue

~'que o Projeto determine u lifthas prais que )l&81'Io .. delimi\ll' ... dG
Ex&cutivO quaado este for es1abeIcccr.~ de~. u condi9Ga c OI

prOcNi".' necess6rios lobtnçlo da a.utorit.IçIo pataa \110 COII\1'O\ado do rOlO.
. '

Suprimos que dual premisIu dI:vcnl BUiar • CGIICCSIIO
excepcional du'UI~:

a) OcoIeI'Il ser esaabe\ecidol. de lCOIdo com u CIIICtIrlsIic:u
rePlaais e c:om • avaliaçlo dG impaGtO sobnl o IDlbicnm c • saúde du popuJaçlIos

.~ $:riláios deM''''' de Ú'eII e de tipos de cultans que podem 01&Il1o receber
lIdIlIrizIçIo para queima COIlIIOIIdJ. como forma de manejo aaroPUfOril. A idlü seria •
di evi.. o fonD impldO ambiaIIa\ da queia de ..... Ú'IIlU cu\tiwdu, sem, 110

eatIIIto. iJMIbi1iDr • lIâvidadc de pcqlIODDI produIiDra, que fizerem uso, de\'idamoafe
jllllifiCldo e auIDrizIdo, da I\ucima COIIb'oIada..

.• j , b) PuIIelaDIadIe, os paDOI federal. c dimm ofenccr
iDceaIivo.·fiscIiI elQU c:rec1i1fcioJ JlII& OI produtores que subllitufrem o~__

" partecDÓ&Ósia alcemaüwa meDllI~,
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8.r cp.ÜIIIIIçIo awai.. DO i-=iIo m. cio lIt.
3- __ ,.,-.;.............. ' ..,.,,.. ....
... • .... O IIIAMA. __ • ".dD PRB'VFOOO _
" lUtO ·opwnia ' .t' fIMMl _ t'PIO dai _~ 6dcw
........*- IIIIIo..de..oo- I.~... peIa...
lia.? , , .. -2111 r puIJIic.r.a __~a doI
.......clt ...• 11'. j' i 11 CCIID , ••Ó '11. pp. qao.
........ a_ 'dI" GIl lIIddIda .-.ai IapIitD •

...., ir ......... cio t1qIo "'DbinP' ......... -IIIIIID. u
aJ·...,.~_..

5 • O...... Imiclo do ct. 3- dive cio DOUO pcIIIID ele
.............................quoCllllllidln i.nd..
__..Poder~ • ...,.,... o edlaandv..EIa~
-. ...._ - 5". j" COIII °....- doi.,idaI.. .. • e ~nti,.. qIIIIriIu ........
, ' 'H qui. -*ia por _ ClllWriiW oa?ro

.....................ClClIIIO DDClIpf.1It. 3',

6 •~ .. a supIIItIo do tamo 'de llCriID' qlID

.. lia o criI-. pn:viasD DO _ ,.. par iDaiIdr gJ cipitIcIçIo Da ,..... vlD peIIIJ.

'iw'bn' ......... pea1àIIwia di lIàdtuiçID da 0CIIIà1MaçI0 (Id. 26,
.....lo di Lei rf 4.771165, C6di1D l1onItIII) par crime, pelo ProjcID, 'w:& que • Lei
rf 6.931111 0lIIIIidIII, _ .. 1ft. tS,~ _ crime '0 poluidDr que ClIqIlIICII' •

.... • __IH,~ lIIimIJ • wpDI. ou CIItMr ... lIlIiI .....

.....diPIIiID.........ateflDl,.,.1ICbIIID de l-(1D).3 (.) .

...100<_) • 1.000 (.o) MVR,'. Nio..d6vida lD1n ._ Uli. ;_o....lIvaa ..... lipiftaduda .......

1'ahDI......... e u~ C'li'MH. pela

........~dlLeirf1.".iDDutpnda plr......q.-....---
~~~'I'-

Di h .......GdlIIn
RIIatar

DIINDA MODD'lCATlVA N-l

'M I'Caidfn.ee i8cWio fi......pIA OI eCcitos"lei,o

_----~fanDa.~Io.

Junho de 2000
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"-OCiOIIIbIIIe I iIdridlo~ ilri~ prWiillai.....UII
pIIlIIc.,. .. 8aIIIiIinlI, padeDdo lEt~ criIdoI. P.u.....EItIdDI ..
....M ....,........1lripdaaulIiliIIa,orpni.....pela CClIINIIicIIde.

I r c.. dCOID iIdIIdio f1areItd que 11Io..-_ eIiI.a.o ClClIII

• .-..............o POiIer P61IiIco,.... ÉIIIIdUI1 ou t.fDíicilIIl~
...... 5 '77WI _ '('iCII pila CIlIIIbIIItr • adqüir o ,.. ...... que • o.............~.

I '7 Todo..que pnlIIar .mço em aiividIde di éoàiIIde a
.......aa.-t.. dIniIo iDvaHdIz. 410 6 ..daJlOI efíftta GIl

..... 2 _p_u ClUI I.~. ÍIIlllullka ,....Cl6Dj.....
ti: t ',0. L. _ s. frl", • • '! li a--IIIIP pelo Poder NlJico rapolllMl

__.........10...

'.OI'1IIIII1bDI deCOIIIbàe • UIceIktio flClftltll iIo'caalidelldal
.........~p6IIIIeo••

SlladaCQmiulo••J~ \996.

eM :zeawdIda a gtiUzlçlo do fop ...aqueima 011,dtmilMIa
...................."'.lta;lo.

• l-I!ID CIIittr eu" c·...... o _ ... cio•• 1Gb a lbIIIIa cID
..... _ _1II2IDriDdO pelo~ 8111i\eim do Maio~ •

doi NM1t11i11tIBMveiI • 'IBAMA" par deIepçIo.... pelai ....
•• ' ! do" _5_. aM.db OI eri*iOIlItIheIeaidDI ,. esta lei • _.....--.........

•r A lII?GIizIfIo apeoiIlpm • queima CCIIIIIDIIda..ma cID
JlI~,......... -11eIIl • t1anIIaI .....ela cin:aaviJiIIIIu 
.. ~Iil rS

"', pua JlII'AIigID ~ idIdio ftaraIal • pua peequI.. llieIIfftc.-, 101
....1........par_~~OIlIlCIIiWIcl&WaeUllj....... •

lIIJa'" Camil"" em'-de~ 1996.

~~'W
~'''''''Galleln,

Quinta-feira 22 33825



33826 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

EMDDA MQDIJICA'I1VAN- 3

"AIt. ~ O CGaIeIhD N8cioMI cio MaiO ÁalIlieme ~ bnW.tA
...... cri*ios de """0"01 de úaI e de tipoI de cúlcuru;'de Ilioido C:óm "
~ rqiOlllÍI e CCIIII • avalia;Io da ímpIctD lObre o e a IlUde dai
pop"", s-a que reja lI!IIllrizIda, CID __ C' " UIi", da queima
C*IIIaIIda como faIma de lIIIIIejo 1pIIIIItaril.

§ I" A IlIbQaÇlu éIpecUl .... quIima COIlInIIIdI .-.
podá _ ClCIIIIlOdida o lIIIDIjo ....1.. __ lU1Iéiftí'l , e

.,.,.." de ~~o imdaf... do ...

....eOI mâDlt6c:aia..........._DI"doClOllll'Olelllllreo ....

• 7:' OCONAMA "'éeleccd pIUD pila o iDfGio da YiJI-:ia du
....... Cl detIImiIlari • di'vaIIIÇIo dia .......~ di .... que
.....ubIdtuir • JriIicada qrlmn'nt ClCIIIII'aIadu.

§ 3" A detaminIçIo da teeDoIcJIiu lItaDIIivu de C(1ICl trI!I o
..... llllleriot deverá Imr aec:eiIaiameDIe em COIfa seu impIao lOIn • oferta de
..p.._ diwnoI_qrapMtarla emD1vidoI..

Sala da COIIIi", emJ do).J.l" ele 1996.

EMENDA MODDlCATlVA~ 4

Suprima« o Puqrlf'o Único do art. 3", cqjo _ .....

COllItilUir oart. 6-. rcnlllllCftllllHc OI demaiI:

•Art. 6ft O IJIstitut:o Bruileint cio Meio AmlricGte e dalltecJIbOI
NIIUI'Ii. RcNMvcis -lHAMA, em uticulaçlo com as órJIos CIIÚUIiI do meio lIIlbiente
e com OI MiDiSIi6riOI da SiWde. Ap;ewtwa e TrabUho. cIeveri desellvolvcr CIIIlpUlhu

adlacIIMI sift:aItâcu e inteIIIMI de pmençIo • queilllldal e ele subItituiçIo da
UliI.iZlÇlo cio Coa0 por 01dnlS lUtadas nIo"\'0lOI i uúde e 10 lftlbientlt.·

Sala da CaIaUdo. eao de~ de 1996••

Junho de 2000
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Aae .•• 10 'PrejeIo'O ..... 1ft. .-,~ OI

-Art. 4' O 00vemD F.... em aniCll1lçlo COftl • JMIIIOI
...... ....~ iJaaliWOl lIaiJ 11 cndtlcios lOS prvdufalw nniI que
~ 1IO _ ..............ftldallIIIo·an. 3-, a qlleima aIIIInl\Ida1*
.011.... 11 de lIIIIIIjo ....,..ronl..

Sala elae-r-....;em,).c1e~de 1996.

c:r~q~,-
~'~Q1""

EMENDA MODUlCATlVA~&

D61C 10Irt ,- do projeto a _pinte n:dIçIo:

"Art. ,. Confiama crime, Da forma do In. 15, ela Lei rf 6.938, de
l- cio..... cio 1"1. CGIIl a laIIçIo aole'" pala Lei rf 7.804, • 18.jldho cio 1989.
PftWocar qlICiInlllia lCm •~ pcnillC1llc.

PadÍrafb Ú.. OI lIftidara p6Illicos, lIIpOIIIhciI pala
1\11 1111' ela ~~ e pila pc'OIDOÇI,o du CIIftP.IAlIu educatWu.
qIIÍ ....·ClftIiIMi ou Da hip6\lla pmillallO f r. do
... U. ela Lei ri 6.93" de I- da de 1911, CIIIIl • NdIçIo a elo dIda pela Lei rf

1." de 11 di J. de 1919. 11.'''''''.1 "'" da delIIaiI COIIÚDIÇlIII lepis
CIIIIwIL-

EMENDA ADITIVA~1

AclaceaID. ID PnljaD o scpiIlI.c 1ft. '., RIIIIIIICIIIIlb OI

•Art. ,. O lIIItituID Br.iIeiJo do Meio AmbieIlIo o dalltecunoI
NIaaiI ...,.. • IBAMA CN CII .... eMIdIIals do meio 1IIlbiente. l'CIplIIIItwil
pela aro Ih ela lIIIIIri2I9Io upeciIl pca queima c:oaIlQ1IdI, pubUaado

..áMIiliaauIIIe Da ......*faIalilladol pedidot de &IIfOriaçID, jla...... COIlI U

Quinta-feira 22 33827
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'ar" ;111 11M .. ;i I. !P'm","I' em*' prao ... que ..........,...jIIfdicI.rneni............
........ _ QuIJqIIr _".Ift ftlIPIiM cio

.......d.FI'· ~ o

...... t1lp I_NIo ca•• lIo.aIocJot*Wo pedido..

SIIa.e-n;.1IIC) • yLefe.9SIlS.

~''''-I ..,...,......cw.a

-niIplIa o efe iMIIllIaIlIaNIlúIe qlndSldr, •
"1111'3.__;11 tIIIIadal COiCldFOIIdI.cIl_~.

UI - PAUCEIlDACOMlSSAo

ACamlrr'o de lWIIa do CoouaIdar. Melo AIaIIiera
.............. «dlI*ia ...... haje, lIlfCMlU, '............. com
.....·0MjtIIode LeI ri' 1.83-' lIIlII tIIIIIDI cio ..... cio ReIIIor.,

Slladaec,...;., ...,de"" 1996.

" ••,. , Il'\ l"" •. ,r,""" fJ-J,. - v.~

.,..,.GIMr VIMa
Pn I.' Me

Junho de 2000
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1i:MBNDA ADOTADA tr'l' •cDcMAM

-Ara. I- CcIIaIIdn.. iDaIadio lcnIrIL ,.. OI ........ Iei. o'"
..ClClIIbaIe - ....fbnu...1&1.

t \- O CIIlIiIIIiIo. iDcIDdiD &c,aal.'1i:Ih:ido"'.'1 [~lt'"
~ ele~ podIado • ..., criIdoI.fIIa UliIa. ..
PIIaliMuliclpiol,1I1IJIOI"~~ cquindo ....

pe Calo õGarri:... 8élriIfII que lIIiIIo CGIII OI

~ orcWri\lI. paderi o hdar NIlklo ' 1i.I1IdIIII M '~'I I
.~ OI m:a-~ Dle ..._ .... COIIIbIIIr ·0 .......
....0 ...id.io~NCUI'IOI.

17 Todo qüe praIIIr lUViçe ári advidIde • CIIIIIbIIe ......
6II'tIIaI .. dirIilo iDvIIidcz e do wta __ ..
............... prcwuc:adoI pdo 1judOI& • COIIIbI1Ir .
caa;.. .........0 d ,..pIIoPoderNllico
.......,.,. peta .doCClllllléte10".
. ... ()I ....... de ClllIIIbIte • :.....a...a:.. ..... 110 e..... ... de.......~.p6baco.. .' ...,..........

sIJa daCOIIliIllo. em 7ele apItO. 19M.

EMENDA ADOTADAN-2 -CDCMAM

~M. :r É ft!IIIda •~ cio foF ........ au denuIlIda de
8anIi1aau......~bmáde"..N;Io.

lI· Em CIIk,.""cioNI, o ......, cio 1Gb de .....
...... podIri _1UtOriIIIdO pilo lIItiIuID BrulIIiro ....
.....~ RIaovMII - IBAMA ou, par d".;1o pelos ....
....do lIlIio M!IieIe, oWeàdaI OI c:riI61ClI.lIleIedw..,." ....
.-w.lIQIIIIIIlIpiI\'iIIiaIII. ',. '

'" t~ A lIIlOriaçIo apeCiIl.pira a ... 'Odal.dI' ....... di_=1=-..r::=,..=~ :-:'..~. ;;:;'h::
c:jMMfftc:g, 101 6IaIoI ,..,... por ... ... eIIlIIIdD .....
cJevidImeateJullific:lclos .. . " .. '

SIIa da Comi..... CID 7ele f8lJItO • I•.

o f!-.. ~'1.;';'J:'.,
~uIoea.tJ·viin

! .......
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Sala da Comi....7 -...-o'" 19M.

EMBNDA ADCTrADAlr6·CDCMAM

'M. ,. 0aII8iura criaIe, • &nado".•5,"Lei ri 6.93" ...- de
IIDIIO" 1911, coat altdlçloa. dIda,ela Lei '117.104. de li da juDIo" 1919,
pIUVOCIrqu+wh' IaDIIItOrizII;Io~ .

..... 6Iico. OI.-vip plbIicoI. rwpoaávIiI.... CDlmlr di
~1W~''''''''du.~~......
.....OII...00m .....~ ..~~.t.r.,IIo-J~,
da Lá ri' 6.931, ., I- de..de 1911, CCID' redIÇao pllllAi "7.104,
de 18 dejulllo de 1.989,~....... CCI' ClIbiviit.'
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. ILM 5·,0 lnstituto.8ruiJeiro da Meio Ambiente e dos Recw'IOI NI1urIÍI
RIaoriveiI.&, mANA 0u.0I ÓfIIóI ataduaia do lIIIÍO 11IIbieme., reIJIOIláveil pela •
"AIIC*'11o••AUtOrizaçIo apec:ial plI'I qualma controIlIdI, public:ulo periodlcuneate
na imprenIa oficial. li..do. pedidos de 1IItorizIçIo, jUllta2Mllte CIQm U 1000ljz!!Çl5el
da potenl:iaia qucimadu, estIbeleceftdo pruo para que qualquCr pessoa filial ou
jurldica se DIIJIÍfeIte a respeito.

Patiarafa ÚDÍdO. Qualquer ftIIIIifeItaçlo'ncebida • respeito do pedido de
lUlOri.zIçIo c:itIdo /lO"li' deve coaatIr no proc:aso c sobre ela deve opiu' o ÓIJIO
,relpClnú.vel, anteI que decida pela concessIo ou nIo do referido pedido.·

Sala da Comisslo. em 7 de igoito de 1996.

EMENDA ADOTAD~ N" 8 • CDCMAM

SIIa da COIaiuIo. em 1 a apto de 1996.

Junho de 2000
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
EDEREDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.693-Al96

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 - de prazo para apresentação de
emendas a partir de 10-10-96, por cinco sessões.
-Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 1996. 
Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretá
rio.

REQUERIMENTO
(Do Deputado Silas Brasileiro)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

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

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a Vossa Excelência o desarquivamento dos Projetos
de Lei, a seguir relacionados, que são de minha auto
ria:

PL n° 1.018/95
PL n° 1.340/95
PL nO 1.437/96
PL nO 1.438/96
PL nO 1.439/96
PL nO 1.690/96
PL nO 1.691/96

PL n° 1.692/96
PL nO 1.693/96
PL nO 2.415/96
PL nO 2.416/96
PL nO 2.417/96
PL nO 2.418/96
PL n° 2.420/96
PL nO 3.016/97
PL nO 3.017/97
PL n° 3.018/97
PL nO 3.019/97

PL nO 3.020/97
PL nO 3.021/97
PL nO 3.022/97
PL nO 3.492/97
PL nO 3.193/97
PL nO 3.494/97
PL nO 3.495/97
PL nO 3.496/97
PL nO 3.498/97
PL nO 3.972/97
PL nO 3.973/97
PL nO 3.974/97
PL nO 3.975/97
Pl n° 4.079/98
Pl n° 4.406/98
PL n° 4.407/98
PL nO 4.408/98
PL nO 4.409/98
PL nO 4.410/98
PL nO 4.411/98
PL n° 4.655/98
PL nO 4.556/98
PL nO 4.658/98
PL nO 4.659/98
PRC nO 73/96
Sala das Sessões, 31 de março de 1999. - Silas

Brasileiro, Deputado Federal.

Indefiro, por falta de amparo regimen
tal, o desarquivamento dos PL 1.018/95,
2.416/96, 2.417/96, 2.418/96, 2.420/96,
3.492/97, 3.193/97, 4.556/98. Defiro, nos
termos do art. 105 do RICD, o desarquiva
mento dos demais projetos e proposições
apensadas, esclarecendo que o n° 73/96 re
fere-se a Projeto de Resolução. Oficie-se ao
requerente e, após, publique-se.

,',J=m 31-3-99. - Michel Temer, Presidente.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.693/96

Nos termos do art. 119, caput, e inciso I, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, alterado

"'p~~lo art. 1°, I, da Resolução nO 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na

.';Qrdem dÇ) Dia das Comissões - de prazo para recebi
',.r;nênto de ,emendas a partir de 12-4-00, por cinco ses-
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nAo foram apresentadassOes. Esgotado o prazo,
emendas ao projeto.

Sala da Comissões, 24 de abril de 2000. - Da
maei Pires de Miranda, Secretária Substituta.

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Lei apresentado na Le
gislatura anterior, estabelecendo condições para o
combate a incêndios florestais, para a autorização de
queima controlada em caráter excepcional e para o
desenvolvimento de campanhas educativas de pre
venção às "queimadas·.

Ainda, em 1996, foi o Projeto distribuldo à
CDCMAM - ComissAo de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, onde foi aprovado, com 8
(oito) emendas, nos termos do Parecer do Relator, o
ilustre Deputado Fernando Gabeira.

A seguir, veio o Projeto, com as emendas adota
das pela CDCMAM, à análise desta Comissão, que
não chegou, entretanto, a apreciar, à época, o Pare
cer do Relator, o nobre Deputado Magno Bacelar.

Desarquivado, nos termos regimentais, no inIcio
da presente Legislatura, voltam o Projeto e as propo
sições acessórias à análise desta doutra CCJR - Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, que
deverá examinar a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa das mesmas, e no prazo previsto
para o regime ordinário de tramitação.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

De inIcio, é de salientar a validade da iniciativa
do Projeto epigrafado, pois compete à União estabe
lecer normas gerais acerca da proteção das florestas

e do meio ambiente, e a responsabilidade por danos

ao mesmo, em caráter concorrente com os Estados e

o Distrito Federal (art. 24, VI, VIII, e § 1°, da CF).

Apresentamos, entretanto, emenda supressiva

do parágrafo único do art. 3° do Projeto, pois o mes

mo comete atribuições ao IBAMA-Instituto Brasileiro

de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renová

veis, autarquia de regime especial e, portanto, órgão

da Administração Pública, cujas atribuições só po

dem ser fixadas por lei de iniciativa privativa do Presi-

dente da República (art. 61, § 1°, 11, "e" da CF). Pelo

mesmo motivo, são também inconstituciônais as

emendas nOs 3, 4 e 7 adotadas pela CDCMAM - Co

missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e

Minorias.

Já no que toca à juridicidade das proposições

aqui analisadas, apresentamos emenda suprimindo o

art. 7° do Projeto, em razão da devida adequação aos

preceitos da Lei Complementar nO 95/98. No mais,

nada a reparar.

Finalmente, apresentamos subemenda de re

dação à Emenda nO 1- CDCMAM, tendo em vista evi

dente erro ortográfico no dispositivo a ser alterado.

Assim, em razao dos argumentÇ)s expostos, vo

tamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa

técnica legislativa do PL nO 1.693/96, com a redação

dada pelas emendas em anexo, e das emendas de

nOs 1, 2, 5, 6 (com subemenda) e 8 adotadas ao Pro

jeto pela CDCMAM - ComissAo de Defesa do Consu

midor, Meio Ambiente e Minorias, e pela inconstitucio

nalidade das emendas de nOs 3,4 e 7, também adota

das pela CDCMAM.
É o voto.
Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. Deputa

do Fernando Coruja, Relator.

EMENDA N° 1 DO RELATOR

Suprima-se o parágrafo único do art. 3° do Pro
jeto.

Sala da Comissao, 7 de junho de 2000. - Depu-
tado Fernando Coruja, Relator. .

EMENDA ND 2 DO RELATOR

Suprima-se o art. 7° do Projeto.
Sala da Comissão, 7 de junho ~E!! 2000. - Depu

tado Fernando Coruja, Relator.

EMENDA N° 6 ADOTADA PELA,COMISSÃO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINÓRIAS

SUBEMENDA DO RELATOR
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Na nova redaçao dada pela emenda ao pará- Suprima-se o art. 7° do projeto.
grafo (Jn~co d~ art. ~o .do :,roje!o, s~bstitua-~e.a e~- Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - De-
pressão serviços publlcos por servidores publlcos . putado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu-
tado Fernando Coruja, Relator. EMENDA N° 6 - CDCMAM

111 - Parecer da Comissão SUBEMENDA ADOTADA - CCJR

A Comissão'de Constituiçao e Justiça e de Re

daçao, em reunião ordinária realizada hoje, opinou

unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade

e técnica legislativa, com emendas, do Projeto de Lei

n° 1.693/96 e das emendas de nOs 1, 2, 5, 6 (com su

bemenda a esta) e 8 da Comissão de Defesa do Con

sumidor, Meio Ambiente e Minorias, e pela inconstitu

cionalidade das de nOs 3, 4 e 7, nos termos do parecer

do Relator, Deputado Fernando Coruja.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo Le

itão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes,

André Benassi, Caio Riela, Jutahy Júnior, Vicente

Arruda, J(Jlio Delgado, Coriolano Sales, Geovan Frei

tas, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, AntOnio

Carlos Konder Reis, Jaime Martins, Moroni Torgan,

Nilmar Ruiz, Paulo Magalhêes, Vilmar Rocha, Geral

do Magela, José Dirceu, José Genolno, Waldir Pires,

Fernando Coruja, José Roberto Batochio, Bispo Ro

drigues, Ayrtol1 Xerêz, Luiz AntOnio Fleury, Nelson

Marquezelli, Mauro Benevides, Udson Bandeira, Atila

Lins, José Ronaldo, LuIs Barbosa, Vic Pires Franco,

José Machado.. Professor Luizinho, Eurico Miranda e

Bispo Wandenial.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - De

putado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

EMEt'iDAS ADOTADAS - CCJR
. N° 1

suprima~s~ o parágrafo (J~ico ~o art. 3° do pro

jeto.

Sala da Co'missão, 21 de junho de 2000. - De-
I"hii·

putado Ronal~~..'cezar Coelho, Presidente.

EMENOAS ADOTADAS - CCJR
N°2

Substitua-se a expressão "serviços públicos"
por "servidores públicos·, na nova redaçao dada pela
emenda ao parágrafo único do art. 5° do projeto.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - De
putado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

·PROJETO DE LEI N° 1.714-8, DE 1996
(Do Sr. Luciano Zica)

Dispõe sobre a ob~igatoriedade da
realização de exames de 'Identificação de
hemoglobinopatias nas maternidades e
estabelecimentos congêneres e dá ou
tras providências; tendQ pareceres: da
Comissão de Seguridadej Social e Família
pela aprovação deste e rejeição dos de
nOs 1.731/96 e 1.775/96, apensados (rela
tora: Dep. Ceci Cunha); e da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação
pela inconstitucionalidade deste e dos de
nOs 1.731196 e 1.775196, apensados (rela
tor: Dep. Marcelo Déda).

(As ComissOes de Seguridade Social e
Familia; de Constituição e Justiça e de Re
daçao (art. 54) - art. 24, 11)

·Projeto inicial publicado no OCO de 18-4-96
Projetos apensados: PL 1.731196 (OCO de

24-4-96) e 1.775196 (OCO de 30-4-96)

SUMARIO

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

- termo de recebimento de emendas

- parecer da Relatora

- parecer reformulado
- parecer da Comissão

PARECER DA COMISsAo DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇAo

- termo de recebimento de emendas

- parecer do Relator

- parecer da Comissão
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLlA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE lEI NO 1.714/96

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Camara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abettura
- e divulgação na Omem do Dia das Comiss&Js - de prazo para
apressntaçlo de emendas, apartir de 19 de abri 1 de 1996 , por
cinco sess~s. Esgotado O prazo. nao foram recebidas emendas ao
pmJeto.

sala da Com/sslo, em 27 de abri 1

MiriamMari~~tO$
~téria

1-RELATÓRIO

de 1996.

o Projeto de Lei em apreço propfie qlle todos os
estabeleciementos oDde realizem·se partos façam exames que permitam a ídcDtificaçio de
hemog1obinopatias \lOS redm-nascidos. O propósito maior é que o l1OSSO sístmlade saúde
institua programas de prevençlo das graves conscquénçias dec:orremcs destas lIIIODIlIIias
genéticas.

Estio também c:cmtempladas no projeto as pcaalidadl:s. de CUIIbo

adminstrativo. a que ficam sujeitos os estabelecimentos que~ os seus
dispositivos. e o pnzo pam a regulamen1açio da lei que seria lC8Iízada pelo Poder
Executivo denIro de sessenta dias.

O autor justifica a proposição apontaado <JIIC as fol1ll8S mais
graves de hcmoglobinopatias cbepm a atiDgir um em cada~~emos 

sendo que entre os ucgnJS a iJlcidéacia é maior: um pera.cada quiabealloa~.

Baseado em pesquisas realizadas pela UDiv~.Es1aduIl de
campíDas, o autor também apcmla os altos indiees de mmbida.de e~~ associados
às bcmoglobinopatiu pois sem a ideDtificaçlo e as medidas prevcmivas. 2S% das crianças
acometidas morrem llDtes dos cinco lIDOS de idade em vinude de comp1iC8Çlles iJacIDes à
doeDçL Aa çriaDçu IICOmeticlu sio,liada. scisc:cDIBs v=es aUis SllSCiCtiVCg à septi&lelDias
porbectêriIS pdogemcu do que as criaDçu 1IDIIDlÜS.

Com a identi6~ dos portlIdcms e as medidas prm:utivas ~

possivelleduzir a mortalidade referida papL çiftas meDOl'CS de 2% e, 1BI1lbán, reduzir a
nfveis bem baixos os daDos lIDS tecidos e ftmçaes org:iDicas que iDcapacitam u c:riaDças e
os adultos jovCDS auma. UiYidadl=~caSltisfató~
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Ao PL 'Do 1.714196 foram apense40s OS PLs rf 1.731196 e rf
1.175/96 que tem ilSeDticos c:onteádos.

No pd7D regimemal DIo fodlll ofmcidas emendas 10 pmjetD e

A matI!ria é de apreciaçIo C01IClusiva das comiss&s e, alán da

C_alo do Seguridade Social ri Familia, foi distribuida à ComissID de ConstituiçID e

JIIIIiçae de RedaçIo.
. Ê oreJat6rio.

D· VOTO DO IlIlATOR

Os estudos ,...ljpdos pela Uniwnidllde BstIcbI de C8mpiDas

cIemoIUtrIm~ u hsmoglobinopatils, pela magnitude da sua iDcidancia e • gmidade

das maDitêst&çCles clinicas llOI homozigotos, c:oDSdtuem-se jáem sério problema de Saúde
PúbtiCL

lu crillDÇ8B afetadas tem compcometida sua capacidade de

sobrcvivencia e de aprendizagem e, 1IImbém, sua inserçlo nas atividades

cccmamico-sociais tomalldo-os. via de regra. infelizes. dependeutes e improdutivas pois
u consequbcill desta! doenças afetam seriamente o seu desenvolvimento lIDmW.

NIo obataulc a aushcia da possibilidade de e:ura complela. a
idallifiCllÇio precoc:e e • adoçio de medidas de pmeaçIo das ccmsequfo:iu mais
claDosas da doença permitem uma sisnificatiw n:duçiIo Da taxa de mortalidade e tIImbém
uma n:duçIo • niveil bem baixoe dos daDos aos tecidos 'c~ orgIDcias que

iDcapIcillm u c:ri8IIçu e oslldultos joveasa uma atividlde sócio-eccxtelmicaSúisfiltória
Em resumo. a idemificaçlo pI'CQJCC dos ~s por estas

cIaeuçu. de oriFD geaétü:a. possibilitam lCCluzir o sofiimmtD. as~ u
mortes e u afliç6es dos doastes e o prejufzo sociII e ecoDilaúco reJacÚllllldD U
ÍIIIIlapI&:i1IÇlIes de taDtDs i_víDI.

DlM>se resssa1tar que programas de usistincia aos portadores de
banoslobiaopatias. DOS moldes propostos pelo P1qeto de lei em ques\Io, ji esdo em
lftdImaItD em mlDlicipios de SIo Paulo. com a supervislo da Universidade Estadual de

CampiDas. e seus remI1IdDs lIaltam a possibilidade de se diminuiran 10 mlnimo as
atliçGes dos portadores e os IRjuizos individuais c sociais dccorreutes das suas
iDCll*itaçllcs.

Projetos liCII1IlIIumIa lia abcxdagem e 1rldameDt.o dos ponadoRs
de hemoglobíDopatias 1IImb6m &lo realizados em outJos paim com resultados
satisfatórios em tamos de prevençlo dai~ edos danos individuais e lIOCiaiB
dela dccorrcDIes.

Pela impmtbcia social da l1IIIU:ria manifest.amo..nos, pois. pela
~_.PL 1.714 e SCIIS apensos, 09 PLs nO 1.73) e nO 1.155, DeSta ComissIo-de

Sepridadc SCM:iaI e FuniliL

. -
SaladaColliiaslô.em-lIde : i-' -'-'de 1996.

~'=r[~'
Relatoca

Quinta-feira 22 33837
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PARECER REFORMULAOO

Na reunião do dia 04.12.96. reformulei o meu.voto constante deste relatório, em J8ZIo de que
aprovo o PL 1.714 e rejeito os P~~n° 1.731 e n° 1.755, apensados.

Sala da Comísslo, em 04 de dezembro de 1996.

({;/(/I',(
CECI e.tJNBA

ReI.t....

m - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Seguridade Social e famflia, em reunilo ordinária
realizada hoje. aprovou unanimemente o Projeto de Lei no 1.714196 e
rejeitou os de nOs 1.731196 e 1.775196. apensados, nos termos do parecer
reformulado da Relatora, Deputada Ceci Cunha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Eduardo Mascarenhas, Presidente; OsmAnlo Pereira, Arnaldo
Faria de Sã e José Aldemir, Vice-Presidentes; Ayres da Cunha. Cartos
Magno, Ceci Cunha. Fernando Gonçalves. Iberê Ferreira, Jair Soares,
Jonival Lucas, Ursicino Queiroz, Costa Ferreira, Armando AbJlio, José
Pinotti, Udia Quinan, Rita Camata, Saraiva Felipe, Adelson salvador, Pedro
Yves, Augusto Farias, Luiz Buaiz, Dolores Nunes, Carlos ~ni. Cipriano
Correia. Márcia Marinho, Elias Murad, Jovair Arantes, Sérgio Arouca.
Humberto Costa. José Augusto. Tuga Angerami, Eduardo Jorge. Cldinha
Campos, Serafim Venzon e Agnelo Queiroz.

Sala da Comissão. 4 de dezembro de 1~96.

1~/~Imu(wt[
Deputado EDUARDO MASCARENHAS

Presidente '
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Brasllia, 8 de março de 1999

OF.GOSZ N° 367103/99

Senhor Presidente,

Com meus cordiais cumprimentos, venho à
presença de V.Exa. ~olicitar, baseado no Regimento
Interno da Câmara, o desarquivamento de todos os
Projetos de Lei de minha autoria, arquivados no fim
da Legislatura de acordo com o art. 105 do RI.

Segue em anexo espelho da Sinopse com a
relação de todos os meus projetos.

Certo de poder contar com a especial atenção
de V. Exa., antecipo os meus sinceros agradecimen
tos, renovando protestos de elevada estima e distin
ta consideração.

Atenciosamente, - Deputado Salvador Zim
baldi, Vice-L1der do PSDB/SP.

Ao Excelentlssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

'Defiro;' nos termos do art. 105, pará
grafo' único, 'do RICO, o desarquivamento
das seguintes proposições: PDC 99/95,
PEC 567/97, PL 1.622/96, 1.731/96,
2.657/96, 2.764/97, 2.811/97, 3.240/97,
4.097/~~,.4;.11 0/98, 4.392198, 4.549/98. Pu-
bliquF~.e;" "

Em 12-9-99. - :-M.i~hel Temer, Presidente.

COMISSÃO"DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
.~ DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.714-Al96

Nos termos do art. 119, caput, inciso I, do Re
gimento Interno da Câmara do~ Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução nó;'10/91 , o Senhor Pre
sidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para rece
bimento de emendas a partir,de 30-5-00, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, n'âo foram' apresenta
das emendas ao projeto e seus"''s'pênsados.

Sala da Comissão, 5 de junho de 2000. - Sér
gio Sampaio Contrelras de Almeida, Secretário.

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Lei obrigando os Esta
belecimentos onde se realizam partos a proceder a
exames que permitam a identificação de hemoglo
binopatias em recém-nascidos. Visa-se prevenir
assim as conseqüências destas anomalias genéti
cas, inclusive reduzindo-se os altos Indices de mor
bidadelmortalidade associadas a tais patologias no
PaIs.

A proposição igualmente contempla as penali
dades de cunho administrativo a que se sujeitarão
os estabelecimentos que desobedecerem seus dis
positivos.

Ao Projeto de Lei foram apensados os PL nOs
1.731 e 1.775/96, de idêntico conteúdo.

As proposições foram distribuldas inicialmente
à CSSF - Comissao de Seguridade Social e Faml
lia, para análise de mérito, onde logrou aprovação a
principal (PL nO 1.714/96), sendo rejeitadas as de
mais, nos t~rmos do Parecer reformulado da Relato
ra, ilustre Dep. Ceci Cunha.

Finalmente as proposiçOes encontram-se ago
ra nesta CCJR - Comissao de Constituição e Justi
ça e de Redação,' onde aguardam Parecer acerca
de sua constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa, e no prazo previsto para o regime ordinário
de tramitação. '

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Muito embora constitua competência concor
rente da União, ao ladó dos Estados e Distrito Fede
ral, legislar acerC?f3 da proteçao edefesa da saúde, es
tabelecendo normas gerais como "in casu" se verifica
(art. 24, XII, e § 1° da CF), as proposiçOes em exame
são entretanto claramente inconstitucionais.

O SUS - Sistema Único de Saúde. constitui-se

num conjunto de órgãos públicos subordinados ao

Ministério da Saúde, órgão da Administração Pública

Federal direta.

Ocorre que em nosso sistema jurldico s6 a lei de
iniciativa privativa do Presidente da República pode
cometer atribuiçOes aos órgãos da Administração PÚ

blica - (art. 61, § 1°, li, "e", da CF).



SUMARIO

Parecer da Comissão de Educação, Cultura
e Desporto

- termo de recebimento de emendas

- parecer da Relatora

- substitutivo adotado pela Comissão

PROJETO DE LEI N° 2.408-8, DE 1996
(Do Sr. Vic Pires Franco)

Dispõe sobre a Inclusão da matéria
Informática nos curriculos dos estabe
lecimentos de ensino de 1° e 2° graus;
tendo pareceres: da Comissão de Edu
cação, Cultura e Desporto, pela aprova
ção deste e do de nO 2.792/97, apensa
do, com substitutivo (relatora: Dep.
ESTHER GROSSI); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação
pela constitucionalidade, juridicid~de e
técnica legislativa, deste e do de nO
2.792/97, apensado, com substitutivo, e
do substitutivo da Comissão de E~uca
ção, Cultura e Desporto (relator: ;Cep.
ROLAND LAVIGNE).

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

.. Projeto inicial publicado no DCD de 2611 0/96
Projeto apensado: PL. 2.792/97 (OCO de

26/02/97)

Parecer da Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Redação

- termo de recebimento de emendas - 1997

- termo de recebimento de emendas - 1999

- parecer do Relator

- substitutivo oferecido pelo Relator

- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo

- parecer da Comissão

- substitutivo adotado pela Comissão

11I - Parecer da Comissão

33840 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

As proposiçOes aqui analisadas, em seu art. 2°, Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - De-
indubitavelmente criam atribuições para o SUS - Sis- putado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
tema Único de Saúde.

Outrossim, as proposições em seu art. 4° fixam
também prazo para que o Poder Executivo exerça
atribuição trpica (regulamentação de lei), o que, con
forme já decidiu o próprio STF - Supremo Tribunal
Federal, ofende a separação dos Poderes e é, por
tanto, inconstitucional.

Assim, em razão dos argumentos expostos, vo
tamos pela inconstitucionalidade dos Projetos de Lei
de nOs 1.714,1.731 e 1.775/96, estando prejudicados
os demais aspectos de análise por parte desta Co
missão.

Sala da Comissão, 13 de abril de 2000. - Depu
tado Marcelo Déda, Relator.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re

dação, em reunião ordinária realizada hoje. opinou

unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto

de Lei nO 1.714-A/96 e dos de nOs 1.731/96 e

1.775/96, apensados, nos termos do parecer do Rela

tor, Deputado Marcelo Déda.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ronaldo Cezar Coelho, Presidente; Inaldo Lei

tão, lédio Rosa e Ary Kara, Vice-Presidentes; André

Benassi, Caio Riela, Jutahy Júnior, Vicente Arruda,

Júlio Delgado, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Men

des Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, AntOnio Carlos

Konder Reis, Jaime Martins, Moroni Torgan, Nilmar

Ruiz, Paulo Magalhães, Vilmar Rocha, Geraldo Ma

gela, José Dirceu, José Genoino, waldir Pires, Fer

nando Coruja, José Roberto Batochio, Bispo Rodri

gues, Ayrton Xerêz, Luiz AntOnio Fleury, Nelson Mar

quezelli, Mauro Benevides, Udson Bandeira, Atila

Lins, José Ronaldo, Lufs Barbosa, Vic Pires Franco,

José Machado, Professor Luizinho, Eurico Miranda e

Bispo wanderval.
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 2:408, DE 1996-

Nos termos do art. 119, "caput", 1, do Regimento

....LCI'IlO ud. C4mara dos Deputados, () Sr. Presidente determinou a

abertUra - e divulgaçlb na Ordem do Dia das Comissões - de prazo

para. "llÕPrcsentaçAo de .e......endas ao projeto, a part:i~ de 02. de dezcinbro

ele 1.996. -por cinco sessOCs.- Esgotado o. p~azo. nfto f"oraun rec:ebidas

c:znCS1dEILS ao p~o..ie&o.

..~c:eR·D;A.CO_II8SACD ~·EDUc.AÇA-o.CUL<I1LI~E..... ....4QlRtTlC».-_x.A....ô~
_lo ----.teu> _ lei ....-~.__ o :_ a

I r 00__-....-a obEi'-ri_ d.... cu.nculo 1_ cID 1° CO -2- -o..u-. A.

"uFa.içao .. elo ........ -de -elo n- 2.'792.. ela 1997.. dIlD·.............do~~vo~.
_ ob;_-'" _1-" .....(ctiDd.o._. a.o 2- O 3- ara.- ..cti~ _

-...a.o co~ta. cio !\;Ii~CI ela. 'EdyPC·...·o CI do~~ C ~ C::o...eJ.bae S.··.··.· de
Eclua-C;'o .... cIcft:D'iç.Al::a ele~ • cSea:a..... CJUlDC'G • de~ cU.d*I:::ica.

_""ocal~o.

___ dúViela cio 1 00 'd...

~ UIZI. doa prtacapea.. a::Deioa da ...,..; do- bonacII:D'cena' "~D e caaa o -.eu. n:aaiD-'-'o T_ ela. .... ctvIlizaç&o - ....---. 11'_1 =..~ i_ta __

'U'abe1bo e .. por tal~~ dar .. -.qcAo hcnn...... c:cnn.o c .......fç·." ele .....c4deef--+-
~ao _ .... --.ber c:e»naol~O: fit»,.a VWo ...... IMI'&& ....-o.

v_ ,_ ... _do __ IIL _'- inc_opoo.. _ seu -=-CU\.. _

~c:nzuaa ..,... quaia _ h::dfOa OHc-'" coww;;ac '=e e:aaW.ao wn.olo ele~ ...... O> boa........
e___=a. Sua. noçae. __ ..._ .....-.._ d __ ...,.,..". pa..- 40 snundo

edu.caa:vo 'l'D.ada.. no. daaMio ~I~'" aa ea'CUlll:lahto cQ'Kft. 00 coaaputaelor c GOED oa
di.ennatc8 recunoos ~nolólP"o. pelo. qu.aje ele _ eonati'tUi eon poderoso i_-=-no de
___ot~C&de-'-_

É cio ... peqjEUft-.:. po'O'érn. $0 a U'elhor C~- de -....-- __
objeft'V'O lt..&8'Da r:e_láclaclc: é _ de inU"OCluzir uns.-~.. ou. d,i-eiplia1a c:Icdac:IcDinac:Ia, '
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"l.IIformjtjca" nos curriculos das~ 011 SI: o c:utIiÍIbo mais adequado 11Io é o da

pIIIIâw.~ doi recuDOI da lMOIIIIMica aos estUdames no cuno da aboIdapm
doi difcrcmes conteúdos escolms e 11I. iDtm.çIo com as discipllíw. Isto. com CCI1IDZa,

sipifica uma =ta ~_.imemanu acolJs e a necessid* ele que os professores
sajlRl lpalmeruc (Omwlj)l pua. Uletl. Por ousro lado. evill.oSe o risco de que mais

waa disojplina refeRe a~ do WJ:er~tido M C$';O:L isto ê, lDfomWica
se aprende Da aula de lnfonrWicat: DIS demais nr:IJ~ tu Cf)m ela.

Adcmau, em C..ÇnMlu r=:sRememe a lei nO 9.394, ele 20 de
cie:II:mbIo de 1996. que, CIIl seu art 26, Clllbelcce uma bise DlCiOlll1 COIIllIDl pIra os
"aurrfpaIos • euiuo timdamezdal e 1ÚCÜO. incluiDdo o emado da 11Dpa ponupesa li dJI
.....tica. O corbr.imanlD do l'IlUDda ilsico e lIIIURl e da reIlitWe saé:ial e poUdCa,
~1C do Bruil. o CII\IÚX) 4a lide, a educaçIo fisic:a c. a pIItir da ,;:ies fiJIIis do

tIIIiao fimdamcDIal, o CIISÜIO de uma lfDsua csnqeila. Com cenaa, os1',,""_da

lDfam;lÍlli.Cl e SUl utiljzaçlk) como i1lllnllDeDfO e4u&:Itivo e de UIbIIho~_'IC
..~ como, iDqllicitos nes COItte'lídDI e mdOcIologíu dcrivecIOI delta ~

DlCiClllll cumcafar. G1IIll proc:eIIO escollr tecDoOlOjJicamenre atualizIdG • maddo Com
ricuIiai~ ...'.... E aade isto nIo ocóna', a iDclllllo de uma discipliDa de
lIIfonúQca _ imítil.ÔIlcbcabidL

Esta Caaum.b6m a,rowu a lei 1\0 9.131, do 24 do nowmhro de

1995, que llribui 10 C_lhO Nacional de ~çIO • COIDJlldDcia pua apovu u
dirctrizIlI c;Ílrricu1lzes propoltU pelO"MieiSl6rio da EduclÇlo e do Dcsparto pila a
ed.1JI:açID b6siea e superior. CIbe. ponato, iIldapr 10 a aprovlÇlO de um projeto de lei
com O1eor e forma destes aqui discâ40s 11Io lcvIria a IJUC esta Casa se: subai1Ufae 10

ÓIJIO~por ela mesma cri8do 011 cuja existbcia lllificou lIIl citada lei.

No entlUltO. teIldo em vista • relevâDcia da lDfomWica DO mUlldo moderno,

cujo dDmillio li CSlCllCial a IOdoci~r, vou) pelaaprO~ dos proj.. ele

I~i nO 2.:aai. de 1996. e n~ 2.192. de 1991.·porem ná fonDa do SubstiNrivo aexo. que

insere 110 ut 26 da lei de dildrizes e bales da ec1ul:açIo 1IICionaI. que UtJa dos C1IIriculos

do CIIlIÍDO t\mdImeata1 e médio, c:onteúdos e -priÚClII da lnfomWica como meio de."""1')'" ei~ de ~bo. Â~~ modo 'i. iniciIliva doi autores

da lIfOPCIIÍç6cs examinadas. cujo mérito é recollhacido. Ao mesmo teIJlpo, evita« que

... Casa puac a lI1UIl no doDúnio das diretrizes curriculares.,~ predpua do

Ministerio ela Educaçio e do Despono.e do COIIIelho Nacional de Educ:açIo.

Junho de" 2000

. " VSIIa da ComissID, em... de 11" c::A. de 1997.
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IUB8T1TUTIVO OfMECIDOPE~RELATORA

A1tI:ra. dispcmti\'O da lei u' 9.394. de 20 do
cleambro do 1996. que estabelece 11 diIetrias e
...da odul:Içio lIICiOllll.

AR. I" Acrae:ealD-~ o lClI\IÍIlIe § 6a do lUt. 26 de lei p." 9.394. ele
io de clailaJbro de 1996 :

•Art.],6 •.••.•••••.•..••..••.•••.••••....•..•-.•...•••.H •••••••H ••••••••••••••' ••••HH•••••••••H

f 6° OI c:mric:uJIlI~ l)briplOlÍlDlClltl. COIIIIáIdaI e
..... ele 1DilmIisica, eIIICDdida Como meio ele aprendizaaan ei~ ele

lIIIlII1ID.•
Art. 2a EsIa lei _em visor Da,,-de tuap1b1i~:
AIl3a RcvupaHe u diIpaIi9Gei'em emiumo.

SIIa da Comi'llo, CID!Iele i'r!f.,de 1997.

~W~.
~~~Ill.f4lGRO~I· .

R~

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. CULJ1]RÁ E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMEND4\S

PROJETO DE LEI NO 2.408, DE 1997

Quinta-feira 22 33843

Nos tennos do art. 119, "caputll, 11. do Regimento

IDrcmo da Cf:mara dos Députados. O Sr. Pccsidentc detcnninou a
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~ • e diwlgaçlo na Ordem do Dia das Comissaes • cIé prazo pila

apraentaçlo de emendas ao substitutivo o_ido Peto Relator, apartir

de 06 do maio de 1996, por cinco sessGes. Esgotado o prIZO, DIo foram

recebidas emen'das ao substitutivo.

Sala da ComissJo, 1S de maio de 1997

•• PARECER DA c:a.lSAo

A ComIna0 de Educa_a. Q.«Ura • Desporto, em rtlRIo0111I_""'" hait. aprowu.~. cam NIItilUlVo. o·pt if2A0MJ8••
o di " 2.7&2117. apensado, nos tIrmos do parecer dll1IIItorI, DIplRdl e.u.
QraIII.

e.ta da ComIaIo, em 21 ele rnIIIo de 1997

SUB8'I1J'UTIVO ADOTADO PELA COMIBsAo

AItefa cIIpoIIIvo da lei rtJ 9.384. di ~'~~
dIar'ID'O ele 1886, .. .aablllace as cIr'8td2M .....·lifi-.;eo_anal. -~
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O.CONGR_tIO N~ICIONAL"ar"':

AIt. 1- - Aat"esc:........ o .eguInte par6Qnafo S- ao artigo 28 da Lei n-
'• .384. * 20 de .aztMnblc; d. 1": .

-Art. 28 - .

.'-~" •• _c. CW'I1ouloe InclUlrao. obri_onamenle. contw~ 8 prMlc•• de
IIIl111aill,Mlaa. entendida oomo melo de~ • lnetnlm__o de trabaIIto".

Art. -Z- - esta Lei entta ..,"'gar na data d. sua publoaçAa.

Art... - R~rn-.... dlepostvee- em OOIIb luto.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.4DS-A/96
(Apenso o Projeto de Lei nO 2.792/97)

Nos termos d.o art. 119, caput, I do Regimento
Interno da Câmàra dos Deputados, alterado pelo art.
1°, I, da Resoluçao nO 10/91, o Senhor Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das ComissOes - de prazo para apresentação de
emendas a partir de 21-8-97, por cinco sessOes.
Esgotado o prazo, nao foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da CpmissAo, 2 de setembro de 1997. 
Sérgio sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Vic Pires Franco)

Requer o desarquívamento de pro
posições.

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

gimento Interno da Câmara dos Deputado, requeiro a
V. Exa o desarquivamento dos projetos de lei a seguir
elencados, todos de minha autoria:

PL n° 466/95
PL nO 2.408/96
PL nO 3.627/97
PL nO 3.~8{~7

PL nO 4.410l98
PL n° 4.325/98
PL nO 4.400/98

PL nO 4.788/98
Sala das SessOes, 11 de agosto de 1999. - De

putado Vic Pires franco.

Defiro, nos termos do art. I 105, § úni
co, do RICO, o deSarqUivame~to das se
guintes proposiçOes: PL 466/95, 2.408/96,
3.627/97, 3.628/97, 4.290/98, 4.325/98,
4.400/98, 4.788/98 e apensados. Publi
que-se.

Em 11-8-99. - Michel Temer, Presidente.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.408-A/96

Nos termos do art. 119, caput, inciso I, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resoluçao na 10/91, O Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgaçao na
Ordem do Dia das ComissOes - de prazo para apre
sentaçao de emendas a partir de 30-11-99, por cinco
sessOes. Esgotado o prazo, nAo foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da ComissAo, 7 de dezembro de 1999. 
Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

I - Relatório

1. O projeto de lei em apreço visa a incluir a in
fo-rmática, obrigatoriamente, nos currlculos dos esta
belecimentos de ensino de 1° e 2° graus, dando, o art.
20

, prazo;de noventa dias, a partir da vigência da lei,
ao Poder Executivo para que a regulamente.

2. A Justificativa realça a importância da informá
tica na vida cotidiana do cidadAo, tanto quanto a leitu
ra, a escrita e o cálculo, sendo que "o uso do computa
dor facilita a execuçao das tarefas domésticas, au-
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men~ a produtividade de empre~ad~r e e.mpregado, riculares propostas pelo Ministério da Edu-
permite aprender.de forma ma!s divertida, aJ~st~ o pro- caça0 e do Desporto para a educaçao bási-
cesso de aprendlza~em ao ntmo de cada Indlvfduo, ca e superior. Cabe portanto indagar se a
promove a democratlZaçao da cultura e do saber", ,.!!I d '. t di" taprova.,....o e um proJe o e el com o eor e3. Apensado ao presente encontra-se o PL nO ....
2.792, de 1997, de autoria do Deputado Ivo Mainardi, forma destes aquI dlsc~tldos não levana a
que "dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino da in- que. e~ta Casa se substltufsse .ao órgão e~-
formática nos currlculos plenos dos estabelecimentos peclahzado por ela mesma cnado ou cUJa
de 2° e 3° graus". existência ratificou na citada lei.

O art. 2° determina que o Ministério da Educa- É de se perg_untar, porém, se a melhor
ção e do Desporto, conjuntamente com os Conselhos forma de tornar este obje'tivo uma-realidade
E~taduais de Educaçao, ~xem a abrangência,e.o con- é a de introduzir uma matéria ou disciplina
teudo dos programas letiVOS, segunço as atividades denominada "informática" nos currfculos das
e~onômicas e peculiaridade~ ~ulturais de cada re- escolas ou se o caminho mais adequado
glã~, ordenando o parágrafo un.lco que o Poder ~xe- não é o da gradativa apresentação dos re-
CUtlVO Feder~1 regulamente a lei, até ~ prazo máximo cursos da in~ormática e t d t
de noventa dias, a contar de sua publicação. ao~ s u an es n,o

O rt 30 ~ C Ih E t d . d curso da abordagem dos diferentes conteu-a. con.ere aos onse os s a uals e '. .
Educação disciplinar os aspectos pedagógicos e di- d~s escolares e na Intera~ão, com as dlscl-
dáticos da implantação do ensino da informática, a phnas. Isto~ com certeza, slgnlfica uma ce~
partir do ano letivo seguinte ao inicio da vigência da revolução Interna nas escolas e ~ ne~essl-
leí, concedendo o parágrafo único, às escolas com dade de que os professores sejam Igual-
até cem alunos, o prazo máximo de dois anos, conta- mente formados para tal tarefa. Por outro
dos da publicaçao da lei, para admitirem ou capacita- lado, evita-se o risco de que mais uma disci-
rem seus professores no ministério (não seria magis- plina reforce a segmentaçao do saber trans-
tério?) da informática. mitido na escola, isto é, informática se

4. Submetido os projetos à Comissão de Educa- aprende na aula de informática e nas dema-
ção, Cultura e Desporto, assim se manifestou a Rela- is nada se faz com ela.
tora, Deputada Esther Pillar Grossi: Ad . t C temalS, es a asa aprovou recen e-

"Não há dúvida de que a evolução mente a Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de
dos tempos coloca a informática como um 1996, que, em seu art, 26, estabelece uma
dos principais meios de relação do homem base nacional comum para os currfculos do
com a natureza e com o seu meio social. ensino fundamental e médio, incluindo o es-
Tornou-se ela, na civilização da tecnologia tudo da Ifngua portuguesa e da matemática,
moderna, fundamental instrumento de tra- o conhecimento do mundo flsico e natural e
balho e, por tal razão, cumpre dar a todo da realidade social e polftica, especialmente
homem, como condição de sua cidadania, do Brasil, o ensino da arte, a educação ffsi-
acesso a este saber consolidado e forma- ca e, a partir das séries finais do ensino fun-
ção para seu uso, damental, o ensino de uma IIngua estrangei-

Faz todo o sentido que a escola incor- ra. Com certeza, os fundamentos da infor-
pore em seu currrculo as formas pelas quais mática e sua utilizaçao como instrumento
a informática se concretiza como meio de educativo e de trabalho podem ser conside-
trabalho para o homem contemporaneo. rados como impllcitos nos conteúdos e me-
Suas noções teóricas e sua práticas devem todologias derivados desta,' base nacional
fazer parte do mundo educativo moderno, curricular, num processo e,~,90lar tecnologi-
dando familiaridade ao estudante com o camente atualizado e mantido com recursos
computador e com os diferentes recursos financeiros adequados. E ~onde isto não
tecnológicos pelos quais ele se constitui em ocorrer, a inclusão de uma..<;l~sciplina de in-
poderoso instrumento de aprendizagem e formática será inútil ou descabida.
ferramenta de trabalho. No entanto, tendo em~vista a relevAn-

Esta Casa também aprovou a Lei n° cia da informática no mundofmoderno, cujo
9.131, de 24 de novembro de 1995, que atri- domrnio é essencial "a· todo cida-
bui ao Conselho Nacional de Educação a dão-trabalhador, voto pelá ~provação dos
competência para aprovar as diretrizes cur- Projetos de Lei nO 2.408;·1l8e 1996, e nO



SUBSTITUTIVO DO RELATOR

§ 6° Os curriculos incluirão, obrigatori
amente, conteúdos e práticas de informáti
ca, entendida como meio de aprendizagem
e instrumento de trabalho."

Acresc~nta.§ 60 do art. 26 da lei nO
9.394, de 20 de dezembro de 1996:'-

Art. 1° Fica o art. 26 da lei n° 9.394, de 20 de de
zembro de 1996, acrescido do seguinte § 6°:

"Art. 26 .

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 1999. 
Deputado Roland Lavigne, Relator.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA·
E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.408196

Nos termos do art. 119, caput, e inciso li, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, altera
do pelo art. 1°, I, da Resolução na 10/91, O Senhor
Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para recebi
mento de emendas a partir de 27-3-00, por cinco ses
sões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão, 3 de abril de 1999. - Damaci
Pires de Miranda, Secretária Substituta.

m- 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 substitutivo, do p'rojeto de
Lei na 2.408-A/96, do de na 2.792/97, apensado, e do
substitutivo da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, nos termos do parecer do Relator, Deputa
do Roland Lavigne.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo Lei

tão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presiç:lentes, André
Benassi, Caio Riela; Jutahy-Júnior, Vicente Arruda;--Jú-

Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 33847

2.792, de 1997, porém na forma do Substi- posições da lei in fieri à Lei Complementar nO 95/98,
tutivo anexo, que insere no art. 26 da lei de recomendando-se, outrossim, a audiência da Comis-
diretrizes e bases da educação nacional, são de Finanças ~ Tributação, conforme determina o
que trata dos currrcuJos do ensino funda- art. 53, li, do Regimento Interno.
mental e médio, conteúdos e práticas da in- Sala da Comissão, 15 de dezembro de 1999. -
formática como meio de aprendizagem e Deputado Roland Lavigne, Relator.
instrumento de trabalho. Atende-se deste
motjo à iniciativa dos autores das proposi
çõ'es examinadas, 'cujo mérito é reconheci
do. Ao mesmo tempo, evita-se que esta
Casa passe a atuar no domrnio das diretri
zes curriculares, função precipua do Minis
tério da Educação e do Desporto e do Con
selho Nacional de Educação."

5. A Comissão de Educação, Cultura e Des
porto acabou aprovando, por unanimidade, o substi
tutivo da Relatora, que se resume no acréscimo do
§ 6° ao art. 26 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, do seguinte teor:

"Art. 26 .
§ 6° Os curriculos incluirão, obrigatori

amente, conteúdos e práticas de informáti
ca, entendida como meio de aprendizagem
e instrumento de trabalho."

É o relatório.

11 - Voto do Relator

1. Compete à Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação a análise dos aspectos constitucio
nal, legal, juridico, regimental e de técnica legislativa
dos projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à
apreciação da Câmara ou de suas comissões (art. 32,
11I, a, do Regimento Interno.

2.Nos termos do art. 24 da Constituição Federal,
é da competência concorrente da União, Estados e
Distrito Federal legislar sobre:

"IX - educação, cultura, ensino e desporto;"
... cabendo à União estabelecer, somente, as

"normas gerais", sobre a matéria - isto é, aquelas que
têm aplicação uniforme em todos os entes federados
através do Congresso Nacional (art. 48, caput, e 61).

3. Assim sendo, não há óbices de ordem consti
tucional, legal, juridica ou regimental que embaras
sem a livre tramitação dos PL apensados, salvo no
que se refere áo art. 2° do PL 2.408, de 1996, e arts.
20e 30 do PL n° 2.792, de 1997, eis que configuram vi
olação do cênone da separação dos Poderes, consa
grado no art. 2° da Lei Maior.

4. Assim sendo, o voto é pela aprovação dos PL
2.408, de 1996, e 2.792, de 1997, e do substitutivo
acolhido pela Comissão de Educação, Cultura e Des
..porto, tudo, porém, na forma de substitutivo que sana
as inconstituciç>nalidades apontadas e adapta as dis-



PROJETO DE LEI N° 2.654/96

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 - de prazo para apresentação de
emendas a partir de 21-8-97, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 1997. 
Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Agnelo Queiroz)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

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

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Exa o desarquivamento dos projetos, a seguir re
lacionados, que são de minha autoria:

PL nO 20211995
PL nO 385/1995
PL n° 1.813/1996
PL nO 2.083/1996
PL nO 2.143/1996
PL nO 2.391/1996
PL nO 2.654/1996
PL nO 2.655/1096
PL nO 3.126/1997
PL n° 3.263/1997
PL nO 3.264/1997
PL nO 3.268/1997
PL nO 3.632/1997
PL nO 3.849/1997
PL nO 4.678/1998
PL nO 4.679/1998
PL n° 4.905/1999
PDC nO 241/1996
PDC nO 264/1996
PLP nO 88/1996

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Acrescenta § 6° ao art. 26 da Lei nO 9.394, de 20
de dezembro de 1996.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica o art. 26 da Lei nO 9.394, de 20 de de

zembro de 1996, acrescido do seguinte § 6°:

"Art. 26 ..
§ 6° Os currlculos incluirão, obrigatori

amente, conteúdos e práticas de informáti
ca, entendida como meio de aprendizagem
e instrumento de trabalho."

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

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - De
putado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 2.654-A, DE 1996
(Do Sr. Agnelo Queiroz)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
constar o prazo de validade nas certi
dões expedidas pela Administração Pú
blica Federal; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção pela constitucionalidade, juridicida
de, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação, com substitutivo (relator:
Dep. Fernando Coruja).

(A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 24, 11)

·Projeto inicial publicado no OCO de 15-1-97

Parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação

SUMARIO

- termo de recebimento de emendas - 1997
- termo de recebimento de emendas - 2000
- parecer do Relator
- substitutivo oferecido pelo Relator
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Iio Delgado, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Mendes - termo de recebimento de emendas ao substi-
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, AntOnio Carlos Konder tutivo
Reis, Jaime Marti.ns, Moroni Torgan, Nilmar Ruiz, Pau- _ parecer da Comissão
lo Magalhães, Vllmar Rocha, Geraldo Magela, José . . .
Dirceu, José Genolno, Waldir Pires, Fernando Coruja, - substitutivO adotado pela Comissão

José Roberto Batochio, Bispo Rodrigues, Ayrton Xe- COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
rêz, Luiz AntOnio Fleury, Nelson Marquezefli, Mauro REDAÇÃO
Benevides, Udson Bandeira, Atila Lins, José Ronaldo,
LuIs Barbosa. Vic Pires Franco, José Machado, Pro- TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

iessef-luizinho, Eurico Miranda-e·-8iSJ'lo Wanderval.
Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - De

putado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
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PRC nO 10/1995
PRC nO 15/1995
PRC nO 130/1997
Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - Depu

tado Agnelo Queiroz.

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICO, o desarquivamento
das seguintes proposições: PL 202195,
385/95, 1.813/96, 2.083/96, 2.143/96,
2.391/96, 2.654/96, 2.655/96, 3.126/97,
3.263/97, 3.264/97, 3.268/97, 3.632/97,
3.840/97 4.678/98, 4.679/98, 4.905/99,
PDC: 241/96, 264/96, PLP 88/96, PRC
10/95, 15/95, 130/97. Publique-se.

Em 9-3-99. - Michel Temer, Presidente.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.654/96

Nos termos do art. 119, caput, inciso I, do Regi
mento Interno da Camara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das ComissOes - de prazo para recebi
mento de emendas a partir de 12-4-00, por cinco ses
soes. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 24 de de abril de 2000. - Da
maci Pires de Miranda, Secretária Substituta.

I - Relatório

Pela ProposiÇêo supranumerada, o ilustre Deputa
do Agnelo Queiroz quer estabelecer prazo de validade
para as certidoes expedidas pela Administraçêo Pública
Federal, determinando que, uma vez não expresso
aquele, estas teriam validade sem restriÇêo temporal.

Alega que as certidões expedidas têm prazos
de validade diversificados, nem sempre do conheci
mento das pessoas, do que resulta redobrados esfor
ços do cidadão no sentido de obter novas versões
das certidões. Afirma que amplas são as conseqoên
cias para as camadas menos privilegiadas da popula
ção, e que o fim de seu Projeto é o de aliviar os encar
gos com os quais são onerados os cidadãos.

O Projeto foi desarquivado nos termos regimen-
tais.

Não foram apresentadas, no prazo, emendas.
A esta Comissão de ConstituiÇão e Justiça e de

Redação compete a análise da Proposição sob os as
pectos de constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e mérito, cuja competência regimental é
conclusiva (art. 24, 11).

É o Relatório.

11 - Voto do Relator

Embora a Proposição tenha por finalidade esta
belecer prazos para as certidões junto aAdministração
Pública Federal, o que sob uma análise perfunctória
poderia ser atribuição do Presidente da República, a
verdade é que em nenhum dos incisos que atribuem
competência de iniciativa de lei privativa do Presidente
da República enquadra-se a presente proposta.

Realmente, não está a Proposta dispondo sobre
a criação, estruturação e atribuiçOes dos Ministérios e
órgãos da administração pública, mas tão-somente
estabelecendo prazos de validade para as certidões
pelos órgãos públicos expedidas.

Dal que não há infringência constitucional sobre
a iniciativa da lei ora em apreço.

Ao estabelecer que (art. 5°, XXIV, 'b') são a todos
assegurados, independentemente do pagamento de ta
xas, a obtenção de certidões em repartições públicas,
para defesa de direitos e esclarecimento de situaçoes
de interesse pessoal, a nossa Carta Polltica nao discri
minou em que órgãos públicos deveria ser tal preceito
respeitado: nem peJa União nem pelos Estados ou pe
los Municrpios, ou quaisquer de suas entidades.

Determinar prazo p'ara a validade das certidões
por esses entes expedidas não fere qualquer princI
pio constitucional, quer formal, quer material.

Deste modo a Proposiçao é constitucional e não
ofende os princlpios jurldicos que informam a matéria.

A técnica legislativa, porém, merece reparos,
ora para adequar-se ao estabelecido na Lei Comple
mentar nO 95, de 26 de fevereiro de 1998; ora para
melhor ser explicitada.

Com efeito, a Lei Complementar nO 95/98 deter
mina que matérias correlacionadas devam ser disci
plinadas num mesmo texto legal, o que evitaria a pro
Iiferaçao das chamadas leis esparsas.

Como é a Lei 9.051, de 18 de maio de 1995, que
dispõe sobre as certidões, cremos, é nesta que deva
ser estabelecido o prazo para sua validade.

Deste modo, um Substitutivo se impõe.
No mérito, a Proposição merece ser aprovada.

Eis que a cada passo somos defrontados, em todas
as esferas da Administraçao Pública, por certidões
que, quando usadas, já perderam a sua validade.

Votamos, assim, pela constitucionalidade, juridi
cidade, técnica legislativa, na forma do Substitllltivo,
e, no mérito, pela aprovação do Projeto de L~i nO
2.654, de 1996.

Sala da Comissão, 18 de maio de 2000. - De
putado Fernando Coruja, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 2.654. DE 1996

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
constar o prazo de validade nas certi-
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dões expedidas pela Administração PÚ
blica.

Autor: Deputado Agnelo Queiroz
Relator: Deputado Fernando Coruja
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 1° da Lei 9.051, de 18 de maio de

1995, passa a vigorar acrescido dos seguintes pará
grafos:

"Art. 1° .
§ 1° As certidões conterão, em destaque, o pra

zo de sua validade.
§ 2° A falta de especificação do prazo dará à

certidão validade sem restrição tempora!."
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu

blicação.
Sala da Comissão, 18 de maio de 2000. - Depu

tado Fernando Coruja, Relator.

TERMO DE RECEBiMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.654/96

Nos termos do art. 119, caput, e inciso li, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, altera
do pelo art 1°, I, da Resolução nO 10/91, o Senhor Pre
sidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para recebi
mento de emendas a partir de 30-5-00, por cinco ses
sões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão, 5 de junho de 2000. - Sérgio
Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo do Projeto de Lei nO 2.654/96, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Fernando Coruja.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo Le

itão lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes,
André Benassi, Caio Riela, Jutahy Júnior, Vicente
Arruda Júlio Delgado, Coriolano Sales, Geovan Frei
tas M~ndes Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, AntOnio
cartos Konder Reis, Jaime Martins, Moroni Torgan,
Nilmar Ruiz Paulo Magalhães, Vilmar Rocha, Geral
do Magela, José Dirceu, José Genolno, .Wal~ir Pires,
Fernando Coruja, José Roberto Batochlo, BISpo Ro
drigues, Ayrton Xerêz, Luiz AntOnio Fleury,. Nels?n
Marquezelli, Mauro Benevides, Udson Bandeira, Atlla
Lins, José Ronaldo, Luis Barbosa, Vic Pires Franco,
José Machado, Professor Luizinho, Eurico Miranda e
Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. De
putado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Dispõe sobre a obrigatoriedade de constar o
prazo de validade nas certidões expedidas pela
Administração Pública.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Oart. 1° da Lei nO 9.051, de 18 de maio de

1995, passa a vigorar acrescido dos seguintes pará
grafos:

"Art. 1° .
§ 1° As certidões conterão, em destaque, o pra

zo de sua validade.
§ 2° A falta de especificação do prazo dará à

certidão validade sem restrição temporaL" I

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

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - De
putado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

*PROJETO DE LEI NE 2.990-A, de 19971
{Do Sr. Ursicino Queiroz} I'
Altera a redação do art. 13 e revbga o

art. 14 da Lei nO 5.700, de 1° de setembro
de 1971, que dispõe sobre a forma e a
apresentação dos Sfmbolos Nacionais, e
dá outras providências, detenninando o
hasteamento da Bandeira Nacional em
prédios públicos; tendo parecer da Comla
slo de Constituição e Justiça e de Reda
çlo pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela apro
vação deste e do de na 2.053/99, apensado,
com substitutivo (relator: Dep. lédio Rosa).

{À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 24, li}

*Projeto inicial publicado no OCO de 9-5-97 '

SUMÁRIO

- Projeto Apensado sem publicaçao no Dcd.
- Parecer da Comissao de Constituição e

Justiça e de Redação
- termo de recebimento de emendas - 1997
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do Relator
- substitutivo oferecido pelo Relator,
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo .
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão



Dispõe sobre a forma e a apresenta
ção dos Símbolos Nacionais, e dã outras
providências.

CAPITULO 111
Da Apresentação dos Símbolos Nacionais

SEçAo I
Da Bandeira Nacional

Art. 13. Hasteia-se diariamente a Bandeira Na
cional:

I - No Palácio da Presidência da República e na
residência do Presidente da República.

11 - Nos edifícios-sede dos Ministérios.
111- Nas Casas do Congresso Nacional.
IV - Na Suprema Tribunal Federal, nas Tribuna

ís Superiores, nos Tribunais Federais de Recursos e
nos Tribunais de Contas da União. dos Estados. do
Distrito Federal e dos Municípios.

*inciso com redação dada pela Lei nO 5.812. de
13-10-1972.

V - Nas edificios-sede dos poderes executivo.
legislativo e judiciário das Estados. Territórios e Distri
to Federal.

Prefeituras e Câmaras Municipais.
VII - Nas repartições federais. estadl.Jais e mu

nicipais situadas na faixa de fronteira.
VIII - Nas Missões Diplomáticas. Delegações

junto a Organismos Internacionais e Repartições
Consulares de carreira respeitadas as usos locais
dos países em que tiverem sede.

IX - Nas unidades da Marinha Mercante, de
acordo com as Leis e Regulamentos da navegação,
policia naval e praxes internacionais.

Art. 14. Hasteia-se, obrigatoriamente, a Bandei
ra Nacional, nos dias de festa ou de luta nacional, em
todas as repartições públicas, nos estabelecimentos _
de ensina e sindicatos.

Parágrafo único. Nas escolas públicas ou parti
culares, é obrigatório o hasteamento solene da Ban-
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PROJETO DE LEI N° 2.053, DE 1999 Na certeza de contar com o apoio dos nobres
(Do Sr. Linco!n Portela) pares, a esta tão oportuna iniciativa, agradeço.

Altera o art. 13 e revoga o art. 14 da Sala das. Sessões, em 16 de novembro de 1999.
Lei nO 5.700, de 1° de setembro de 1971, - Deputado Llncoln Portela.

que dispõe sobre a forma e a apresenta- LEGISLAÇAo CITADA ANEXADA PELA
ção dos Símbolos Nacionais, determi- COORDENAÇAo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-
nando o hasteamento diário da Bandeira CeDI
Nacional em todos os prédios públicos e
escolas públicas e particulares. LEI N° 5.700, DE 1° DE SETEMBRO DE 1971

(Apense-se ao Projeto de Lei nO 2.990,
de 1997.)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 13 da Lei nO 5.700, de 1° de setem

bro de 1971-, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 13. Hasteia-se diariamente a Ban
deira Nacional em todos os prédios públi
cos, escolas públicas e particulares, sem
distinção de grau de ensino, respeitando as
normas e regulamentos especificos quando
em áreas internacionàis.

Art. 2° Fica revogado o art. 14 da Lei n°5.700, de
1° de setembro de 1971.

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

Art. 4° Revoga-se as disposições em contrário.

Justificação

O referido Projeto justifica-se pela carência em
que vivemos da noção de patriotismo e civismo, prin
cipalmente por parte da nossa juventude.

O símbolo maior de uma nação, que é a sua
bandeira, deve representar para a sociedade a busca
constante para o crescimento da pátria, acarretando
conseqoentemente um avanço para o crescimento da
pátria, acarretando conseqüentemente um avanço
pessoal em todos os níveis, sejam eles culturais, eco
nômico ou sociais.

As nossas crianças e os nossos jovens, vêem
crescendo e constituindo a sua formação sem muita
noção, até mesmo influência, deste espírito de civis
mo. As conseqüências desta atitude começam a ge
rar seus frutos, introduzindo no seio da sociedade ho
mens e mulheres' sem nenhuma consciência ética de
respeito a pátria e seus filhos, resultando por fim em
pessoas completê;:lmente sem rumo gerando, inevita
velmente, crimiqosos de todos os tipos.

O fato da Bandeira Nacional estar sempre ergui
da, deve ser encarado sempre sopre a égide do sím
bolo que inspira os princlpios e que regem os nossos
atos. ' '



PROJETO DE LEI N° 2.990/97

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

33852 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

deira Nacional, durante o ano letivo, pelo menos uma ções públicas, também se obrigavam ao hasteamen-
vez por semana. to diário da Bandeira Nacional.
.................................................................................... O projeto de lei e seu apenso, sob comento, fo-
.................................................................................... ram distribuídos à esta Comissêo de Constituiçêo e

Justiça, e de Redaçêo para juizo de constitucionalida
de, juridicidade, técnica legislativa e redacional e de
mérito, em atendimento ao estatuido pelo inciso 11 do
art. 24 c.c. as alineas "a" e "I" do inciso 111 do artigo 32
do Regimento Interno, fase em que ora se encontra.

É o relatório.
Nos termos do art. 119, caput, 11 do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
1°, I, da Resoluçêo nO 10/91, o Senhor Presidente de
terminou a abertura - e divulgaçêo na Ordem do Qja _
das Comissões --- de prazo para a'p'resentação de
emendas a partir de 28-8-97, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, nêo foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, em 08 de setembro de 1997.
- Sérgio Sampaio Contreiras De Almeida, Secretá
rio.

PROJETO DE LEI N° 2.990/97

Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
1°, I, da Resolução n010191, o Senhor Presidente de
terminou a abertura - e divulgaçêo na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentaçêo de
emendas a partir de 16/04199, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto de lei.

Sala da Comissão, em 23 de abril de 1999. 
Sérgio Sampaio Contreiras De Almeida, Secretá
rio.

I - Relatório

A proposta em exame, de autoria dos ilustre de
putado Ursicino Queiroz, visa a alterar a redaçêo doa
art. 13 e revogara o art. 14, ambos da Lei nO 5.700, de
1° de setembro de 1971, que "dispõe sobre a forma e
apresentaçêo dos simbolos nacionais e dá outras
providências", para estabelecer a obrigatoriedade de
hasteamento diário da Bandeira Nacional em todos
os prédios de repartiçOes públicas.

Para tanto retira da lei a enumeraçêo exaustiva
dos edificios públicos nos quais o slmbolo deva ser
hasteado, generalizando, assim, aquele dever legal.

Posteriormente, o Projeto de Lei nO 2.053, de
'1899, de autoria do insigne Deputado Lincoln Portela,
foi apensado à proposição original, prevendo que as
escolas privadas, assim como os edificios de reparti-

11 - Voto do Relator

Quanto às preliminares de admissibilidade, me
rece -registro que tanto o projeto de lei em exame'
quanto o substitutivo aprovado observam as exigênci
as constitucionais para o seu regular processamento,
juízo que incumbe privativa e terminativamente a esta
C.C.J.R., conforme o determinado pelo artigo 54, I, do
Regimento Interno.

Com efeito, nos termos do art. 61, caput, da
C.E, compete a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional a iniciativa sobre a matéria em
exame.

Assim, inexistindo conflito entre a proposição e
quaisquer princípios ou disposições da Constituição
da República e, mais, estando em perfeita adequaçAo
com o ordenamento infraconstitucional vigente, de
monstradas estão a sua constitucionalidade e a lega
lidade.

Ao fim, quanto à técnica legislativa e redacional,
cabe registro da necessidade de adaptar as proposi
ções aos ditames da Lei Complementar nO 95, de 26
de fevereiro, de 1998, que "dispõe sobre a elabora
ção, a redaçêo, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do art. 59 da
Constituição Federal, e estabelece normas para a
consolidação dos atos normativos qye menciona", ra
zão pela qual deliberei apresentar Substitutivo inte
grando as duas propostas e saneando as falhas de
tectadas.

No mérito, há que se destacar, que os Projetos
de Lei nOs 2.990/97 e 2.053/99 abordam questão das
mais oportunas, qual seja, a valorização dos símbo
los pátrios, condiçêo para a manutençêo da coesêo
social e dos valores que integram o inconsciente cole
tivo da Nação.

.Entretanto, quer-me parecer 'despicienda-a...m
clusão das escolas públicas e privaêlas dentre os des
tinatários do projeto de lei ora sob-o' crivo desta Co
missão, pois a lei vigente já preVê,' para elas, o dever



111 - Parecer da Comissão

SUBSTITUTITVO ADOTADO - CCJR

Altera a redação dos arts. 13 e 14 da
Lei nO 5.700, de 1° de setembro de 1971,
que dispõe sobre a forma e a apresenta
ção dos Sfmbolos Nacionais, e dá outras
providências, determinando o hastea
mento diário da Bandeira Nacional em to
dos os prédios públicos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 13 da Lei n° 5.700, de 1° de setem

bro de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 13. Hasteia-se diariamente a Ban
deira Nacional em todos 05 prédios de re
partições públicas, inclusive:

I - nas Missões Diplomáticas, Delega
ções junto a Organismos Internacioais e Re
partições Consulares de carreira, respeita
dos 05 usos locais dos países em que tive
rem sede (NR);

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo, do Projeto de Lei n° 2.990/97 e do de n°
2.053/99, apensado, nos termos do parecer do Rela-
tor, Deputado lédio Rosa. - - --

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho, Presidente; Inaldo Lei

tão, lédio Rosa e Ary Kara, Vice~Presjdentes; André
Benassi, Caio Riela, Jutahy Júnior, Vicente Arruda,
Júlio Delgado, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Men
des Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, AntOnio Carlos
Konder Reis, Jaime Martins, Moroni Torgan, Nilmar
Ruiz, Paulo Magalhaes, Vilmar Rocha, Geraldo Ma
gela, José Dirceu, José Genolno, Waldir Pires, Fer
nando Coruja, José Roberto Batochio, Bispo Rodri
gues, Ayrton Xerêz, Luiz Antônio Fleury, Nelson Mar
quezelli, Mauro Benevides, Udson Bandeira, Atila
Lins, José Ronaldo, Lurs Barbosa, Vic Pires Franco,
José Machado, Professor Luizinho, Eurico Miranda e
Bispo wanderval.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - De
putado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.990/97, .
Nos termos do art. 119, caput e inciso 11 do Regi

mento Interno;:da Cêmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, ,d.~ Resolução nO 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das C.omissões, prazo para recebimento de
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de hastear a Bandeira Nacional pelo menos uma vez emendas a partir de 27-3-00, por cinco sessões.
por semana. Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas

Face ao acima exposto, voto pela constituciona- ao substitutivo.
Iidade e boa técnica legislativa dos Projetos de Lei nOs Sala da Comissão, em 03 de abril de 2000. -
2.990/97 e 2.053/99, nos termos do Substitutivo ane- Damaci Pires de Miranda, Secretária Substituta.
xo e, quanto ao mérito, pela aprovação de ambos,
também do substitutivo apresentado.

Sala da Comissão, em 2 de março de 2.000. 
Deputado lédio Rosa, Relator.

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI N° 2.990, DE 1997

(Apensado o Projeto de Lei nO 2.503, de 1999)

"Altera a redação dos arts. 13 e 14
da Lei nO 5.700, de 1° de setembro de
1971, que dispõe sobre a forma e a apre
sentação dos Símbolos Nacionais, e di
outras providências, determinando o
hasteamento diário da Bandeira Nacional
em todos os prédios públicos."

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 13 da Lei nO 5.700, de 1° de setem

bro de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 13. Hasteia-se diariamente a Ban
deira Nacional em todos os prédios de re
partições públicas, inclusive:

I - as Missões Diplomáticas, Delega
ções junto a Organismos Internacionais e
Repartições Consulares de carreira, respei
tados os locais dos parses em que tiverem
sede (NR);

11 - nas unidades da Marinha Mercan
te, de acordo com as leis e regulamentos da
navegação, polícia naval e praxes intemaci
anais". (NR)

Art. 2° Suprime-se do caput do art. 14 da Lei nO
5.700, de 1° de setembro de 1971 a expressão "tem
todas as repartições públicas".

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

Sala da Comissão, 2 de março de 2000. - Depu
tado lédio Rosa, Relator.

" '
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\I - nas unidades da Marinha Mercan
te, de acordo com as leis e regulamentos da
navegação, polleia naval e praxes internaci
onais." (NR)

Art. 2° Suprime-se do caput do art. 14 da Lei
nO 5.700, de 1° de setembro de 1971 a expressão
"em todas as repartições públicas".

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

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 261-8, DE 1999
(Do Sr. Barbosa Neto)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
inserção em etiquetas, de orientações
impressas que versem sobre exames
preventivos do Câncer de Mama, Colo do
Útero e de Próstata e dá outras providên
cias; tendo pareceres: da Comissão de
Seguridade Social e Famflia, pela aprova
ção, com substitutivo (relatora: Dep. Rita
Camata); e da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va deste e do substitutivo da Comissão
de Seguridade Social e Família, com
emenda e subemenda (relator: Dep.
André Benassi).

(As Comissões de Seguridade Social e
Famllia; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, \I).

*Projeto inicial publicado no DCD de 20-3-99

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMrLIA

- termo de recebimento de emendas
- parecer da relatora
- substitutivo oferecido pela relatora
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- emenda oferecida pelo Relator

- subemenda oferecida pelo Relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão
- subemenda adotada pela Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfuA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 261199

Nos termos do art. 119, caput, do Regimento
Interno da Camara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 05 de maio de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 13 de maio de 1999. 
Eloizio Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

O Projeto sob apreciação estabelece a obrigato
riedade de se inscrever nas etiquetas de roupas Inti
mas, masculinas, e femininas, alerta esclarecendo e
informando sobre a necessidade da realização de
exames epriódicos preventivos de Cancer de Mama,
de Cancer de Colo Uterino e de Cancer de Próstata.

Remete ao Poder Executivo a regulamentação
da lei no prazo de noventa dias.

Argumenta em sua justificativa, fundamental
mente, sobre a necessidade de atuar de maneira fir
me no processo de conscientização da sociedade so
bre a gravidade destas patologias, apresentando
consistente estatlstica sobre as altas taxas de inci
dência que se apresentam em nosso PaIs.

Não foram apresentadas emendas no prazo re
gimental.

Cabe a esta Comissão apreciar a matéria em
caráter conclusivo, nos termos do art. 24, 11, do Regi
mento Interno.

11 - Voto do Relator

A proposição em tela merece toda a atenção
dos nobres parlamentares.

A iniciativa do ilustre colega Barbosa Neto tem o
mérito maior de oferecer mais uma.'êontribuição ao
combate a esses males que afligem a~todos homens
e mulheres.

O Cancer de Mama e o Cancer de Colo do Úte
ro, como bem analisa a justificativà' deste Projeto,
mata precocemente milhares de mulheres, anual
mente, em todo o Brasil. sao, lamentavelmente, mor-



111 - Parecer da Comissão

PROJETO DE LEI N° 261/99

TERMO DE RECEBEMENTO DE EMENDAS

Art. 3D O Poder Executivo reguamentará-estã
Lei em até noventa dias.

Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, em 07 de outubro de 1999. 
Deputada Rita Camata, Relatora.

A Comissão de Seguridade Social e Famllia, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, com substitutivo, o Projeto de Lei nO 261, de
1999, nos termos da parecer da Relatora, Deputada
Rita Camata.

Estiveram presentes os Senhores Deputadas:
Cleuber Carneira, Presidente; Jorge Alberto, Vi

ce-Presidente; Alcione Athayde, Carlos Mosconi,
Eduardo Barbosa, L1dia Quinan, Lúcia Vênia, Rafael
Guerra, Raimundo Gomes de Matas, Sérgio Carva
lho, Vicente Caropreso, Ricarte de Freitas, Saulo Pe
drosa, Darcísio Perondi, Euler Morais, Jorge Costa,
Rita Camata, Saraiva Felipe, Teté Bezerra, Confúcio
Moura, Laire Rosado, Afonso Camargo, Almerinda de
Carvalho, Dr. Benedita Dias, José Carlos Coutinho,
Lavoisier Maia, Marcondes Gadelha, Ursicino Quei
roz, Ivãnio Guerra, Antonio Palocci, Dr. Rosinha, Edu
ardo Jorge, João Fassarella, Arlindo Chinaglia, Arnal
do Faria de Sá, José Unhares, Oliveira Filho, Serafim
Venzon, Dr. Hélio, Djalma Paes, Armando Abllio e Pe
dro Eugênio.

Sala da Comissão, em 29 de março de 2000. 
Deputado Cleuber Carneiro, Presidente.

Nas termas do art. 119, caput, I, li, da Regimen
to Interno da Camara dos Deputados, a Sr. Presiden
te determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
Emendas, a partir de 19 de outubro de 1999, por cin
co sessões. Esgotado o prazo não foram recebidas
emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão, em 27 de outubro de 1999. 
Eloízio Neves Guimarães, Secretário.

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI N° 261, DE 1999

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
inserç~p nas embalagens de roupas int
mas de orientações impressas sobre a
impolt.ncia de exameS preventivos de
Câncer' de Mama, Colo de Útero e de
Próstata e dá outras providências.

"~~ -
O Congre$~o Nacional deçreta:
Art. 10 As'embalagens de roupas Intimas produ

zidas ou comercializadas no Pafs deverão conter,
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tes que poderiam não ter ocorrido. A ciência já nos além das informações já exigidas pela Associação
ofereceu meios de diagnóstico, de prevenção e trata- Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, inscrição elu-
menta precoce de simples aplicação que poderiam cidativa e informativa de alerta para se proceder a
evitar a quase totalidade de mortes que ocorrem por exames periódicos de prevenção de Cêncer de
estas causas. Mama, de Colo e Útero e de Próstata.

O mesmo se pode dizer em reJação ao Cêncer Art. 20 O conteúdo desta inscrição estará subor-
de Próstata, que, por falta de uma ação preventiva dinado à conveniência de sexo e idade do consumi-
agressiva, continua sendo um pesadelo para todos os dor.
homens acima dos quarenta e cinco anos.

A proposição ora apreciada, ao obrigar as in
dústrias a colocarem nas roupas fntimas advertência
sobre a importancia dos exames preventivos para es
tas doenças, oferece relevante contribuição ao pro
cesso de conscientização da sociedade, que, em
nossa entender, é o aspecto mais importante a ser
enfocado par um programa de saúde direcionado a
controlar estes gravlssimos males.

Consideramos, entretanto, que a advertência
não deveria ser expressa nas etiquetas, porque em
muitos casas o espaço seria insuficiente e, ademais,
poderia trazer prejulzos estéticos, o que acarretaria
prejulzos para a usuário e para a própria comerciali
zação do produto. Assim, apresentamos substitutivo
que, mantendo a exigência da advertência da projeto
original, estabelece como local apropriado as emba
lagens das roupas Intimas.

Vale frisar que esta medida, isoladamente, não
seria suficiente, somente uma ação articulada da
Executivo, Legislativo e a sociedade poderá produzir
os efeitos realmente necessárias para evitar as mor
tes precoces de milhares de homens e mulheres no
Brasil.

Assim, compreendemos ser esta iniciativa mais
um importante instrumento nesta luta a ser travada
por toda sociedade brasileira.

Diante do exposto, manifestamos nosso voto fa
vorável ao PL nO 261/99, nas termos da Substitutivo.

Sala da Ço!,"issão, em 07 de outubro de 1999. 
Deputada Rita Camata, Relatara.



"Projeto de lei de autoria de Deputado
ou Senador, que autoriza o 'Poder Executivo
a tomar determinada providência, que é de
sua competência inconstitucional. É de se
sanar o vicio por meio de emendas" (Súmu
la da Jurisprudência nO 1).

Quanto à técnica legislativa, faz-se necessário
adequaro projeto à Lei Complementar

l
n095, de 26 de

fevereiro de 1998. .
Isto posto, o voto é pela constitucionalidade,

juridicidade e boa técnica legislativâ, do Projeto de
Lei nO 261, de 1999, nos termos das emendas ane-

J
xas.

11 - Voto do Relator

Consoante o disposto no art. 32, inciso 111, alí
nea a, do Regimento Interno, cabe à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação analisar as pro
posições sob os aspectos de constitucionalidade, juri
diciade e técnica legislativa.

Cumpre observar que estão cumpridas as dis
posições pertinentes à competência da União e à
iniciativa legislativa, na forma dos arts. 23, inciso'II,
24, inciso XII, e 196 e seguintes da Constituição Fe
deral.

Todavia, as proposições contêm dispositivo as
sinalando prazo para o Poder Executivo regulamentar
a matéria, prerrogativa constitucional que lhe é confe
rida no art. 84, IV, para as leis em geral.

Esta Comissão, reiteradas vezes, tem sustenta
do que

Sala da Comis'são, 8 de junho de 2000. - Depu
tado André Benassi, Relator
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SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO madas pelo Ministério da Saúde, produzida pelos
vários tipos de cãncer, poderia ser amenizada caso
a sociedade tivesse consciência da necessidade de
realizar exames preventivos, recomendados pelos
programas de saúde pública, orientados pelo Minis
tério.

Aduz que a desinformação agrava o problema
de saúde da população, tornando-se coadjuvante im
placável na ceifa de vidas, que poderia ser evitada, se
os casos de câncer precoce fossem detectados a
tempo e tratados segundo os parâmetros da medicina
especializada.

A Comissão de Seguridade Social e Família opi
na pela aprovação do projeto, oferecendo-lhe, porém,
Substitutivo tendente a tornar obrigatória a inserção
cogitada nas embalagens de roupas Intimas, e não
nas etiquetas.

É o relatório.

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
inserção nas embalagens de roupas ínti
mas de orientações impressas sobre a
importância de exames preventivos de
Câncer de Mama, Colo de Útero e de
Próstata e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As embalagens de roupas Intimas produ

zidas ou comercializadas no Pais deverão conter,
além das informações já exigidas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, inscrição elu
cidativa e informativa de alerta para se proceder a
exames periódicos de prevenção de Câncer de
Mama, de Colo de Útero e de Próstata.

Art. 2° O conteúdo desta inscrição estará subor
dinado à conveniência de sexo e idade do consumi
dor.

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará esta
Lei em até noventa dias.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, em 29 de março de 2000. 
Deputado Cleuber Carneiro, Presidente.

COMISsAo DE CONSTITUIÇAo
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 261/99

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução nO 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 15/05/00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão, em 19 de maio de 2000. 
Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretá
rio.

I - Relatório

O presente projeto de lei, de autoria do Deputa
do Barbosa Neto, tenciona tordar obrigatória a inser
ção, em etiquetas de roupas Intimas, de orientação
expressa sobre a importância do exame preventivo
do câncer de mama, colo do útero e de próstata.

Após apresentar dados estatisticos sobre a inci
dência de casos de cancer no Pais, o Autor argumen
ta, na justificação, que a quantidade de mortes esti-
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PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 272-A199

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução nO 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comis.sões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 05-04-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

. Sala da Comissão, 11 de abril de 2000. Damaci
Pires de Miranda, Secretária Substituta

, I ~ Relatório

O Projeto de lei nO 212.-de 1999, de autoria do
Deputado ENIO BACCI, tem como escopo dispor so-

EMENDA SUPRESSIVA *PROJETO DE LEI N° 272-B, DE 1999
(Do Sr. Enio Bacci)

Dispõe sobre o funcionamento de
lojas de conveniências e congêneres jun
to a postos de comercialização' de com
bustiveis e dá outras providências; tendo
pareceres: da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
pela aprovação, com substitutivo, com
complementação de voto (relator: Def.
Marcos Afonso); e da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, pela in
constitucionalidade deste e do substituti
vo da Comissão de Defesa do Consumi
dor, Meio e Ambiente e Minorias (relator:
Dep. Leo Alcântara).

(As Comissões de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; e
de Constituiçao e Justiça e de Redaçao (Art.
54) - Art. 24, 11)

"'Projeto inicial publicado no DCD de 23-3-99

- Parecer de Comissão de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias publicado no DCD
de 10-9-99.

SUBSTITUTIVO DA CSSf
SUBEMENDA SUPRESSIVA

Suprimam-se os arts. 2° e 4° do projeto, renu
merando-se o art. 3°

Sala da Comissêo, 8 de junho de 2000. - Depu
tado André Benassl, Relator .

Suprima-se o art. 3° do Substitutivo da Comis
são de Seguridade Social e Familia.

Sala da Comissêo, 8 de junho de 2000. - Depu
tado André Benassi, Relator

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituiçao e Justiça e de Re
daçao, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Lei nO 261 - Al99 e
do substitutivo da Comissão de Seguridade Social e
Famllia, com emenda e sube'1'lenda, nos termos do
parecer do Relator, Deputado André Benassi.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, baldo Lei

tão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André
Benassi, Caio Rida, Jutahy Júnior, Vicente Arruda,
Júlio Delgado, Coriolano Saies, Geovan Freitas, Men
des Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, AntOnío Carlos
Konder Reis- Jaime Martins, Moroni lorgan, Nilmar
Ruiz, Paulo Magalhaes, Vilmar Rocha, Geraldo Ma
gela, José Dirceu, José Genorno, Waldir Pires, Fer
nando Coruja, José Roberto Batochio, Bispo Rodri
gues, Ayrton Xerêz, Luiz AntOnio Fleury, Nelson Mar
quezelli, Mauro· Benevides, Udson Bandeira, Atua
Lins, José Ronaldo, LuIs Barbosa, Vic Pires Franco,
José Machado, Professor Luizinho, Eurico Miranda e
Bispo Wanderval.

Sala da Comissêo, 21 de junho de 2000. - De
putado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente

EMENDA ADOTADA - CCJR

Suprimam-se os arts. 2° e 4° do projeto, renu
merando-se o art. 3°.

Sala da Comjssão, em 21 d,e junho de 2000, De
putado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente

SUBSTITUTIVO DA CSSf
SUBEMENDA ADOTADA - CCJR

Supríma-s~ 6:·art. 3° do substitutivo.. ,

Sala da CO!'1Jissão, 21 de junho de 2000. - De
putado 'Ron"aldo Cezar Coelho, Presidente



O preclaro jurista JOSÉ AFONSO DA SILVA,
em seu "Curso de Direito Constitucional Positivo"
bem esclarece:

"0 principio geral que norteia a reparti
ção de competência entre as entidades
componentes do Estado federal é o da pre
dominância do interesse, segundo o qual à
União caberão aquelas matérias e questões
de predominantemente interesse geral, na
cional, ao passo que aos Estados tocarão
as matérias e assuntos de predominante in
teresse regional, e aos Municípios concer
nem os assuntos de interesse local tendo a
Constituição vigente desprezado o velho
conceito do peculiar interesse local que não
lograra conceituação satisfatória em um sé
culo de vigência."

Muitas vezes, a tarefa de se discernir este pre
dominante interesse não é fácil, pois no Estado mo
derno muitas questões locais têm' grande repercus
são regional e nacional, assim cor:no questões nacio
nais mexem muito proximamente com os Municlpios.

Nesse sentido escreveu o iiu~tre constituciona
lista CELSO RIBEIRO BASTOS em seus "Comentári-
os à Constituição do BrasW: .

1_

uÉ inegável que mesmo atividades e
serviços tradicionalment~ desempenhados
pelos Municlpios, como' tránsporte coletivo,
policia das edificaçõesr"~ fiscalização das
condições de higiene del/restaurantes e si
milares;'coleta de lixo, ordenação do- uso do
solo urbano etc., dizem\ secundariamente
com o interesse estadual e' nacional."
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bre O funcionamento de lojas de conveniências ou e Justiça e de Redação se pronuncie acerca da cons-
congêneres junto a postos de comercialização de titucíonalidade, juridicidade e técnica legislativa do
combustlveis. Projeto de Lei nO 272, de 1999.

Estabelece aos proprietários desses postos as A proposição trata de matéria relativa ao funcio-
seguintes obrigações: namento de comércio local, mais especificamente, ao

a) efetivar medidas que restrinjam o funcionamento.das loj~s de conveniências ou c?n.gê-
acesso à área de bombas de combustlveis neres que funclona.m Junto a postos de comerclallza-
apenas aos veiculas que pretendem abaste- ção de combustlvels. .
cer Entendemos que esta matéria não é da compe-

I b) fixar cartazes contendo a advertên- tência legislativa - privativa nem concorrente - da
cia "proibindo fumar e emitir sons em volu- União (arts. 22 e 24 da C. F.). A nosso ver, a matéria é,
me abusivo"; indubitavelmente, de competência legislativa do Mu-

c) comunicar imediatamente às autori- niclpio, conforme determina o art. 30, inciso I da nos-
dades competentes os casos de perturba- sa norma constitucional, verbis:
ção à segurança ou ao sossego públicos; "Art. 30. 'Compete -aos Múnfdpiõs: =.-'

d) manter serviço de vigilância no pe- I - legislar sobre assuntos de interesse
rlodo entre 22:00 e 6:00 horas, com a finali- locaL"
dade de impedir algazarras, tumultos e a
emissão de sons em volume abusivo.

o projeto concede um prazo de trinta dias para
que os postos se adaptem às novas regras e remete
ao Executivo a regulamentação da Lei e a determi
nação das penalidades.

Em sua justificação, o nobre autor ressalta que
os postos de combustrveis que mantém lojas de con
veniências têm-se tornado tocais de constantes e
graves perturbações à ordem e á segurança pública.

De competência conclusiva das comissões, o
Projeto de Lei nO 272, de 1999 foi apreciado primeira
mente, no mérito, pela Comissão de Defesa do Con
sumidor, Meio Ambiente e Minorias que o aprovou
nos termos do substitutivo do Relator.

O referido substitutivo, além de fazer pequenas
correções no texto do projeto, acrescenta às regras
impostas aos postos de combustrveis, a proibição de
venda de bebidas alcoólicas e estabelece penalida
des ao descumprimento da lei, que vão desde adver
tência, passando por multa pecuniária, até a suspen
são parcial ou total de atividades.

Acatando sugestão apresentada no Plenário da
Comissão o Relator complementou seu voto e colo
cou no texto do projeto a indexação dos valores da
multa prevista.

Decorrido o prazo regimental de cinco sessões
neste Órgão Técnico, não foram apresentadas emen
das ao PL 272/99.

É o relatório.

11 - Voto do Relator
-

De acordo com o mandamento regimental (art.
_ 32,111, a), cumpre que esta Comissão de Constituição



*PROJETO DE LEI N° 322-B, DE 1999
(Do Sr. Rubens Bueno)

Dispõe sobre o processamento de
pequenas causas na justiça do trabalho;
tendo pareceres: da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público,
pela rejeição (relator: DEP. LUIZ
ANTONIO FLEURY); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela inconstitucionalidade e, no mérito,
pela rejeição (relator: DEP. FERNANDO
GONÇALVES).

(As Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; e de
Constituição e Justiça e de Redação - Art.
24,11)

·Projeto inicial publicado no DCD de 23-4-99

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PUBLICO

- termo de recebimento de emendas

- parecer do Relator

- parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

- termo de recebimento de emendas

- parecer do Relator

- parecer da Comissão

"Muitas vezes, certos problemas não
são de interesse rigorosamente nacional,
por não afetarem a Nação como um todo,
mas não são simplesmente particulares de
um Estado, por abrangerem dois ou mais
deles. Os problemas da Amazônia, os do
polígono da seca, os do Vale do São Fran
cisco e do Vale do Paraná-Uruguai, são
exemplos que se citam na Federação brasi
leira."

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei nO 272-A/99 e do substitutivo da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio e Ambiente ~ Minorias,

Em que pese a generalidade do problema e o
mérito da iniciativa, o Projeto de Lei nO 272 - A, de
1999 está eivado de vício insanável de constituci
onalidade, pois ao ir contra os critérios de reparti
ção de competências impostos pela Constituição
Federal, fere o principio federativo e a autonomia
municipal.

Diante disso, deixamos de analisar os aspectos
de juridicidade e de técnica legislativa da proposição,
que entendemos prejudicados em face da inconstitu
cionalidade apontada.

Isto posto,' nosso voto é pela inconstitucionali
dade do PL 272 - A, de 1999 e de seu substitutivo,
aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias.

E o parecer,' s.m.j.

Sala da Comissão, em 07 DE junho de 2000. 
Deputado Leo Alcãntara, Relator.

111-: Parecer da Comissão
,;

No projeto de lei ora em análise o interesse da
matéria é, ao nosso ver, predominantemente do Mu
nicípio. Trata-se de disciplinar um determinado tipo
de comércio.

Podemos nos perguntar: Quem concedeu o al
vará de funcionamento para estas lojas de conve
niência? Quem as fiscaliza, a União ou o Municí
pio?

A resposta nos leva ao entendimento irrefutá
vel da competência legislativa municipal para regras
de funcionamento de comércio local.
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O nobre constitucionalista JOSE AFONSO DA nos termos do parecer do Relator, Deputado Léo
SILVA, em seu "Curso de Direito Constitucional Positi- Alcântara.
vo», por sua vez, assevera: Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, baldo Lei
tão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André
Benassi, Caio Riela, Jutahy Júnior, Vicente Arruda,
Júlio Delgado, Coriolano Saies, Geovan Freitas, Men
des Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, AntOnio Carlos
Konder Reis, Jaime Martins, Moroni Torgan, Nilmar
Ruiz, Paulo Magalhães, Vilmar Rocha, Geraldo Ma
gela, José Dirceu, José Genoíno, waldir Pires, Fer
nando Coruja, José Roberto Batochio, Bispo Rodri
gues, Ayrton Xerez, Luiz Antônio Fleury, Nelson Mar
quezelli, Mauro Benevides, Udson B-ªndeira, Átila
Lins, José Ronaldo, Luís Barbosa, Vic Pires Franco,
José Machado, Professor Luizinho, Eurico Miranda e
Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, em 21 de junho de 2000. 
Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.



11 - Voto do Relator

O projeto de lei acima caractenzado tem o obje
tivo de possibilitar a criação. nos Estados e Territ6ri
os, de juizaoos ae pequenas causas trabalhistas.
para processo e julgamento das causas de reduzido
valor econOmico".

Estabelece a proposiçAo que o processo, no jui
zado especial. buscará sempre que posslvel a concili
ação entre as partes: fixa em vinte salários mlnimos o
limite monetário para a caracterização da pequena
causa: dispOe sobre a apresentação de pedido oral
ou escrito á Junta de Concitiação e Julgamento para
a instauração do processo: e estabelece as normas
processuais.

NAo foram recebidas emendas.
I: o relatório.

A criação dos juizados especiais de pequenas
causas clveis e criminais, no ámbito da União, do Dis
trito Federal, dos Territórios e dos Estados, está pre
vista no art. 98, inciso 1, da Constituição Federal, e foi
objeto da Lei nO 9.099. de 1995.

A Emenda Constitucional nO 22, de 1999. fez
acrescentar parágrafo único ao mesmo art. 98. para
determinar que "lei federal disporá sobre a criação ce
juizados especiais no àmbito da Justiça Federal".

Verifica-se, do exposto, ainda não haver, na
Carta Magna, previsAo para que sejam criados os jui
zados especiais de pequenas causas trabalhistas,
como o intenta o projeto de lei sob análise.

A inclusAo, no texto constitucional, de determi
nação para a criação dos juizados especiais traba
lhistas está prevista na reforma do Poder Judici,ário,
ora em curso nesta Casa. O substitutivo da Ilustre De
putada Zulaiê Cobra propõe modificaçõés substanci
ais na estrutura do Judiciário Trabalhista e. no que
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COMISSÃO DE TRABALHO, tange especificamente aos juizados especiais desse
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO ramo, inclui-os por meio de alteração do texto do pa

rágrafo único do art. 98, citado.
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS Não cabe a esta Comissão de Trabalho, de

PROJETO DE LEI N° 322199 AdministraÇêo e Serviço Público, em razão do que
° determina o Regimento Interno da Cãmara dos Depu-

Nos termos do art. 24 § 1 e do art. 119, caput, I, tados. manifestar-se sobre a constitucionalidade do
do Regi~ento Interno.da Camara dos Dep~tados, o projeto de lei sob análise, quer no que tange ao conte-
Sr. PresIdente d~termlnou a.abertura - e dIvulgação údo, quer no que se refere à iniciativa, que se nos afi-
na Ordem do Dia das Comissões. - de prazo para gura privativa do próprio Poder Judiciário. em face do
apresentação de emendas, a partir de 28-6-99, p~r disposto no art. 96. inciso ti, da Carta. Entretanto, à
CinCO sessões. Esg0!Bdo o prazo, não foram recebl- parte esse aspecto, parece-nos que s6 será oportuna
das emendas ao ProJeto. a discussão e votaÇêo de projeto de lei para a criação

Sala da Comissão, 6 de agosto de 1999. dosjuizados especiais de pequenas causas trabalhis-
1_ Relatório tas ap6s conhecidas as modificações que a reforma

do Judiciário vai promover na Justiça do Traoalho.
Em razão, portanto. das consideraÇÕes expen

didas. o nosso voto, no mérito, é pela rejeição do Pro
jeto de Lei nO 322, de 1999.

Sala da Comissão, 24 de outubro de 1999. - De
putado Luiz Antonio Fleury, Relator.

Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de AdministraÇêo e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
REJEiTOU, unanimemente, o Projeto de Lei nO
322/99, nos termos do parecer do Relator, Deputado
Luiz AntOnio Fleury.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
José Múcio Monteiro, Presidente; Lalre Rosado,

Jair Meneguelli e Marcus Vicente, Vice-Presidentes;
Pedro Henry, Paulo Rocha, Osvaldo Biolchi, Jovair
Arantes, Herculano Anghinetti, José Miiitão, João
lota, Zaire Rezende, Luiz AntOnio Fleury, Avenzoar
Arruda, Luciano Castro, Vanessa Grazziotin, Vivaldo
Barbosa, José Carlos Vieira, Alexancre Santos, Paulo
Paim, Fátima Pelaes, Eduardo Campos, Pedro Celso,
Wilson Braga, Pedro Eugênio e Pedro Corrêa.

Sala da Comissão, 17 de novembro de 1999~ 
Deputado José Múclo Monteiro, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 322-A/99-,
Nos termos do art. 119, caput inciso I do Regi

mento Interno da Camara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 2-5-00, 'por cinco sessões. Esgo-



11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
un'animemente pela inconstitucionalidade e, no méri
to, -pela rejeição do Projeto de Lei nO 322-A199, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Fernando
Gonçalves.

:, .Estiveram presentes os Senhores Deputados:
", -~ 'Ronaldo Cezar Coelho"': Presidente, Inaldo Lei

tão, tédio Rosa eAry Kara - Vice~Presidentes, André
~enassi, Caio Rida, Jut~hy Júnior, Vicente Amida, Jú
lio Delgado, Corioiano .~aíes, Geovan Freitas, Men-

Além disso, o projeto atribui a função de concili·
ador aos vogais, ou seja, juizes temporários classis
tas, cargo já extinto pela Emenda Constitucional nO
24, de 1999.

No mérito, o projeto não introduz alterações qUf
possam efetivamente agilizar o processo do trabalho.

Oprocesso do trabalho já é fundamentado em
principias que lhe impOen1 ritmo mais ágil que os de
mais tipos de processo.

Outrossim, deve ser salientado que recente
mente foi aprovada e publ:icada a Lei do Rito Suma
rlssimo na Justiça do Trabr,lho, que éaplicável às ca
usas de valor igualou inferior a 50 salários mlnimos.
Esse tipo de procedimento visa agilizar as reclama
ções trabalhistas, impondo prazos mais exlguos na
sua tramitação.

Diante do exposto, votamos pela inconstitucio
nalidade e, conseqüentemente, pela rejeição no méri
to do PL nO 322, de 1999.

Sala da Comissão, em 07 de junho de 2000. De
putado Fernando Gonçalves, Relator

11 - Voto do Relator

Nos termos do-art. 32, incisoJlI, alíneas a e e do
Regimento Interno~da Câmara dos Deputados, cum
pre-nos manifest~~~obre a constituG~9_nalidade, jl,;, ídi
cidade e técnica I~gislativa, além do mérito do projeto
analisado. -
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tado O prazo, não foram apresentadas emenda ao Em primeiro lugar, a Constituição Federal prevê
projeto. a criação de juizados especiais para causas de menor

Sala da Comissão, 9 de maio de 2000. - Sérgio complexidade nos âmbitos civil, penal e federal, mas-
Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário. não dispõe sobre a criação desse tipo de juizado na

esfera trabalhista.
I - Relatório A reforma do Poder Judiciário, em tramitação

O projeto submetido à nossa análise versa so- nessa Casa, altera o referido artigo constitucional in-
bre a criação de juizados de pequenas causas traba- cluindo os juizados especiais trabalhistas.
Ihistas, definindo como causa de pequeno valor eco- Resta, portanto, sem fundamento constitucional
nOmico a que corresponde a até vinte salários mlni- a criação de juizados de pequenas causas trabalhis-
mos na data do ajuizamento da ação. tas. '

O procedimento deverá buscar sempre a conci- Além disso, o artigo 96, inciso li, alinea d da
Iiação, observadas as regras existentes de informali- Constituição estabelece ser da competência privativa
dade e celeridade. Os conciliadores serão os vogais. do Poder Judiciário a proposição de lei que altere a

O projeto dispõe, ainda, sobre as normas pro- organização e a divisão judiciárias, hipótese que se
cessuais desse tipo de procedimento, aplicando a verifica na proposição. Tal vicio de iniciativa é insaná-

Consolidação das Leis do Trabalho em vários aspec- vel.
tos, como a competência e a citação.

Outros aspectos processuais são apenas repro
duzidos do Direito Processual Civil ou do Direito Pro
cessual Trabalhista, a exemplo do art. 18 do projeto
que dispOe ser a sentença titulo executivo judicial.

Há determinação de que a sentença seja liqui
da, sendo que as partes têm prazo de três dias para
recorrer.

O eventual recurso, que terá apenas efeito de
volutivo, é julgado por turma de três juizes de primeiro
grau de jurisdição.

A extinção do processo ocorre, além das hipóte
ses já previstas legalmente, quando for inadm~sivel
O procedimento no juizado; se houver incompetência
territorial; se, falecido o reclamante, não houver a ha
bilitação dos sucessores no prazo de 30 dias; se não
houver a citação dos sucessores em 31 dias, quando
do falecimento do reclamado.

Oprojeto foi submetido á apreciação da Comis
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público
que, em reunião '[ealizada em 17 de novembro de
1999, rejeitou o projeto, nos termos do parecer do re-
lator, Deputado Luiz AntOnio Fleury.

Não foram apresentadas emendas no prazo re
gimental.

E o relatório



I - Relatório

O projeto de lei em eprgrafe, de autoria do ilustre
Deputado ENIO BACCI, conforme aduz a ementa,
visa a tomar obrigatório o uso da mensagem "Doe
sangue, doe órgãos, SALVE UMA VIDA", na publici
dade oficial escrita, falada e televisiva do governo fe
deral.

A matéria de competência conclusiva das co
missões foi distribulda à Comissão de Seguridade
Social e Famllia, que, ao apreciar o mérito, manifes
tou-se pela aprovação.

Segue, agora, o projeto para que esta Comissão
se pronuncie quanto à constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa.

É o Relatório.

11 - Voto do Relator

Em que pesem os bons propósitos do ilustre Au
tor, lamentavelmente, a proposição não reúne as con
dições exigidas pela Constituição Federal para que
possa prosperar, de vez que contem vicio insanável
no que conceme á iniciativa da medida.

Eis que, de acordo como disposto no art. 61, §
lO, li, "e" da Constituição Federa', compete privativa
mente ao Presidente da República a iniciativa de lei
que trate de assuntos relativos as atribuiçOes dos Mi
nistérios.

Vê-se, de plano, sem qualquer esforço, que o
objeto normativo refere-se à tema da esfera de com
petência do Ministério da Saúde que, aliás, nem pre
cisaria de edição de lei para que pudesse promover
uma campanha como a pretendida pelo projeto-em
exame.

Em verdade, a matéria deveria ter sido formali
zada como Indicação, nos termos do art. 113, I, do
Regimento Interno. Essa sim, é â:proposição legislati
va adequada para que a Casa possa sugerir a outro
Poder a adoção de providências de sua iniciativa ex
clusiva.

Pelo exposto, manifesto meu voto pela incc;msti
tucionalidade do Projeto de Lei 'no 535, de 1999, res
tando, por esse motivo, prejudic~da a análise dos de
mais aspectos atinentes a esta,qomissão.

Sala da Comissão, 6 deju~ho de 2000. - Depu
tado Vicente Arruda, Relator.
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des Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, AntOnio Carlos Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
Konder Reis, Jaime Martins, Moroni Torgan, Nilmar ao projeto.
Ruiz, Paulo Magalhães, Vi/mar Rocha, Geraldo Ma- Sala da Comissão, em 09 de maio de 2000. -
gela, José Dirceu, José Genoino, Waldir Pires, Fer- Sérgio Sampaio Concreteiras de Almeida, Secre-
nando Coruja, José Roberto Batochio, Bispo Rodri- tário.
gues, Ayrton Xerêz, Luiz AntOnio Fleury, Nelson Mar
quezelli, Mauro Benevides, Udson Bandeira, Atua
Lins, José Ronaldo, Luis Barbosa, Vic Pires Franco,
José Machado, Professor Luizinho, Eurico Miranda e
Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 535-8, DE 1999
(Do Sr. Enio Bacci)

Torna obrigatório o uso da mensa
gem "Doe sangue, doe órgãos, SALVE
UMA VIDA", na publicidade oficial do go
verno federal e di outras providências;
tendo pareceres: da Comissão de Seguri
dade Social e Familia, pela aprovação
(relator: DEP. JORGE COSTA); e da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela inconstitucionalidade (Re
lator: Oep. Vicente Arruda).

{Às Comissões de Seguridade Social e
Famllia; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24,11)

·Projeto inicial publicado no DCD de 13-04-99
- Parecer da Comissão de Seguridade Social e

Famllia publicado no OCO de 4-12-99.

PA~ECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 535-A/99

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Camara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 02-5-00, por cinco sessões.



I - Relatório

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 566/99

11- Voto do Relator

O projeto de lei sob comento tem importância
clara e objetiva, principalmente para a população de
baixa renda, pois os problemas de queda de tensão e
interrupção no fornecimento de energia são mais fre
qUentes nas regiões mais pobres, seja nos grandes
centros urbanos ou no interior do pars.

A obrigação de reparar danos causados pelos
problemas acima descritos, como a queima de apare
lhos domésticos, nem sempre é cumprida pelas em
presas concessionárias e, quando se dispõem a inde
nizar, as exigências para prova são tantas que o con
sumidor acaba por não poder cumprir e fica sem sua
indenização.

'Desta forma, concordamos com o autor da pre
sente proposição na iniciativa de propor medidas pre
ventivas como a proposta de informar ao consumidor
sobre o que fazer na ocorrência dos problemas citados.

O Projeto de Lei nO 566, de 1999, de autoria do
ilustre Deputado Reginaldo de Jesus, "obriga as con
cessionárias de distribuição de energia elétrica a vei
cularem, no verso das contas de luz, instruções aler
tando os consumidores quanto aos procedimentos a
adotarem caso de queda de tensão ou interrupção no
seu fornecimento".

O projeto não recebeu emendas e cabe-nos,
nesta Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, analisar a questão no que tange
à defesa do consumidor e às relações de consumo.

Nos termos do Art. 119, caput, I, do Regimento
Intemo da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente da
Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi
mento de emendas (5 sessões), no perrodo de 31-5-99
a 8-6-99. Findo o prazo, não foram recebidas emendas.

Sala da Comissão, 9 de junho de 1999. - Aure
nilton Araruna de Almeida Secretário

*PROJETO DE LEI N° 566-B, DE 1999
(Do Sr. Reginaldo de Jesus)

Dispõe sobre a veiculação, pelas
empresas concessionárias de distribui
ção, de instruções aos consumidores de
energia elétrica no verso das contas de
luz; tendo pareceres: da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, pela aprovação (relator: Oep.
Pastor Valdeci Paiva); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica I.egislativa (relator: Dep. Léo
Alcintara).

(As Comissões de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; e
de Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24, 11)

.'

* Projeto inicial publicado no OCO de 8-4-99

SUMÁRIO.
PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO.

CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
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111 - Parecer da Comissão PARECER DA COMISSÃO DE
. .. CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

A Comissão de ConstltulC;ão e JustIça e de Re-
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei nO 535-A/99, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Vicente Arruda.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaido Lei

tão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André
Benassi, Caio Riela" Jutahy Júnior, Vicente Arruda,
Júlio Delgado, Coriolano Saies, Geovan Freitas, Men
des Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, AntOnio Carlos
Konder Reis, Jaime Martins, Moroni Torgan, Nilmar
Ruiz, Paulo Magalhães, Vilmar Rocha, Geraldo Ma
gela, José Dirceu, José (Jenoino, Waldir Pires, Fer
nando Coruja, José Roberto Batochio, Bispo Rodri
gues, Ayrton Xerêz, Luiz AntOnio Fleury, Nelson Mar
quezelli, Mauro Benevides, Udson Bandeira, Atua
Lins, José Ronaldo, Luis Barbosa, Vic Pires Franco,
José Machado, Professor Luizinho, Eurico Miranda e
Bispo Wanderval.

Sala de Comissão, 21 de junho de 2000. - Depu
~do Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.



11 - Voto do Relator

De acordo com o art. 32, inciso 111, letra a, do Re
gimento Interno, cabe à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação examinar o projeto sob os as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa.

Nesse passo, a matéria nele tratada insere-se na
competência legislativa da União, nos termos dos arts.
21, XII, b, 22, IV, e 24, VIII, da Constituição Federal.

Não vislumbramos óbice à sua aprovação sob o
aspecto de juridicidade. Pelo contrário, está ele em
harmonia com a Lei nO 9.427, de 26 de dezembro de
1996, que "Institui a Agência Nacional de Energia Elé
trica (ANEEL), disciplina o regime de concessões de
serviços públicos de energia elétrica, e dá outras pro
vidências", bem como com o seu regulamento, onde
se privilegiam o respeito aos direitos do consumidor e
a prevenção de potenciais conflitos, por meio de
ações e canais que estabeleçam adequado relacio
namento entre agentes do setor de energia elétrica e
demais agentes da sociedade.

Quanto a técnica legislativa, nenhum reparo há
a fazer.

Isto posto, o voto é pela constitucionalidade, ju~

ridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei
n° 566, de 1999.

Sala da Comissão, 9 de maio de 2000. - Depu
~do Léo Alcântara 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 legislativ~ do Projeto de Lei nO 566-A/99,
nos termos do parecer do Relator, Deputado Léo
Alcântara.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo Lei

tão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André
Benassi, Caio Rida, Jutahy Júnior, Vicente Arruda,
Júlio Delgado, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Men
des Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, AntOnio Carlos
Konder Reis, Jaime Martins, Moroni Torgan, Nilmar
Ruiz, Paulo MagalhAes, Vilmar Rocha, Geraldo Ma-
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Diante do exposto somos pela aprovação do gões. Aduz que a medida contribuirá não só para me-
Projeto de Lei nO 566, de 1999. lhorar a relação de mercado entre distribuidor e con-

Sala da Comissão, 20 de setembro de 1999. - sumidor, mas também para o fornecimento de ener-
Deputado Pastor Valdeci Paiva-Relator- gia elétrica por preço mais acesslvel.

. _ A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
111 - Parecer da Comlssao Ambiente e Minorais opina pela aprovação do projeto.

A Comissão de Defesa do Consumidor. Meio É o relatório.
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei n°
566/99, nos termos do parecer do relator, Dep. Pastor
Valdeci Paiva.

Estiveram presentes os-Senhores Deputados,
Flávio Derzi, Presidente, Luciano Pizzatto, Celso
Russomanno e Paulo Baltazar, Vice-Presidentes,
Expedito Júnior, Ronaldo Vasconcellos, Eunfcio Oli
veira, Fernando Gabeira, Jorge Tadeu Mudalen, Luiz
Bittencourt, Murilo Domingos, Ricarte de Freitas, Vit
tório Medioli, João Magno, Ricardo Izar, Régis Caval
cante, Fernando Zuppo, Pastor Valdeci Paiva, Pedro
Pedrossian, José Borba, Philemon Rodrigues, Salati
el Carvalho, Alofzio Santos, Fernando Ferro, Nelo
Rodolfo, Dullio Pisaneschi, Fernando COFuja-e-Sérgie
Novais.

Sala da Comissão, 24 de novembro de 1999. 
Deputado Flávio Derzi Presidente

COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 566-Al99

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução nO 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 5-4-00, por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, não foram apresentadas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 11 de abril de 2000. - Da
macl Pires de Miranda Secretária Substituta

I - Relatório

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Deputa
do Reginaldo de Jesus, que tem por objetivo tornar
obrigatória a veiculação de instruções aos consumi
dores pelas empresas concessionárias de distribui
ção de energia elétrica no verso das contas de luz.

Na Justificação, o Autor demonstra sua preocu
pação com os prejufzos inesperados causados aos
consumidores e com os gastos indenizatórios das
concessionárias de energia elétrica em caso de apa-



11 - Voto do Re&ator

De acordo com o mandamento regimental da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção se pronuncie acerca da constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nO
855-A, de 1999 e emenda aprovada pela Comissão
de Viação e Transporte.

O projeto e sua emenda atendem aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legis
lativa da União, às atribuições do Congresso Nacio
nal e à iniciativa parlamentar. Também foram respei
tados as demais normas constitucionais de cunho
material.

Quanto ao aspecto de juridicidade, há de se afir
mar que o projeto e sua emenda foram elaborados
em conformidade com o ordenamento jurídico em vi
gor.

No que se refere à técnica legislativa, faz-se ne
cessário esclarecermos que a emenda aprovada pela
Comissão de Viação e Transporte adequou o projeto
às regras impostas pela Lei Complementar n° 95198,
quando acrescentou ao final do dispositivo modifica
do a expressão "(NR)".

Todavia, parece-nos necessária a apresentação
de subemenda à emenda da Comissão de Viação e
Transporte parta tornar mais clara a redação do dis-

I - Relatório

O-Projeto de Lei nO 855-A, de 1-999, de 8lfteria
do ilustre Deputado Geovan Freitas, tem como esco
po alterar a Lei nO 9.503, de 1997 para obrigar a reali
zação de exame psicológico periódico para os moto
ristas profissionais.

Em sua justificação, o nobre autor argumenta
que muitas anomalias comportamentais derivam do
próprio exercício da atividade de motorista profissio
nal, não podendo, portanto, ser detectadas na avalia
ção psicológica hoje prevista na lei, já que esta ocorre
apenas à época da primeira habilitação.

De competência conclusiva das comissões per
manentes, a matéria foi analisada, primeiramente, no
mérito, pela Comissão de Viação e Transportes, que
a aprovou com emenda do relator.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas nesta Comissão.

E o relatório.
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gela, José Dirceu, José Genoíno, Waldir Pires, Fer- tado o prazo, não foram apresentadas emendas ao
nando Coruja, José Roberto Batochio, Bispo Rodri- projeto
gues, Ayrton Xerêz, Luiz Antônio Fleury, Nelson Mar- Sala da Comissão, 9 de maio de 2000 - Sérgio
quezelli, Mauro Benevides, Udson Bandeira, Átila Sampaio Contreiras de Almeida Secretário
Lins, José Ronaldo, Luis Barbosa, Vic Pires Franco,
José Machado, Professor Luizinho, Eurico Miranda e
Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - De
putado Ronaldo Cezar Coelho Presidente

*PROJETO DE LEI N° 855-8, DE 1999
(Do Sr. Geovan Freitas)

Altera a Lei nO 9.503, de 1997, de for
ma a obrigar a realização de exame psico
lógico periódico para os motoristas pro
fissionais; tendo pareceres: da Comissão
de Viação e Transportes, pela aprovação,
com emenda (relator: Dep. Alberto Mou
rão); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa
deste e da emenda da Comissão de Via
ção e Transportes, com subemenda (rela
tor: Dep. Mendes Ribeiro Filho).

(As Comissões de Viação e
Transportes; e de Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54) - Art. 24,11)

*Projeto inicial publicado no OCO de 24-6-99

- Parecer da Comissão de Viação e Transportes pu
blicado no DCD de 4-12-99

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- subemenda oferecida pelo Relator
- parecer da Comissão
- subemenda adotada pela Comissão

COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 855-AJ99

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, \, da Resolução nO 10191, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 2-5-00, por cinco sessões. Esgo-



Dê-se nova redação dada pela emenda ao § 3°
do art. 147 da Lei n09.503, de 1997, proposto pelo art.
1° do projeto:

"Art. 147 .
§ 3° O exame previsto no parágrafo

anterior incluirá avaliação psicológica preli
minar e complementar sempre que a ele se
submeter o condutor que exerce atividade
remunerada ao veIculo, incluindo-se esta
avaliação para os demais candidatos ape
nas no exame referente à primeira habilita
ção."

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - De
putado Ronaldo Cezar Coelho Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 871-B, DE 1999
(Do Tribunal Superior do Trabalho)

Dispõe sobre a criação de Juntas de
Conciliação e Julgamento na 6a Região
da Justiça do Trabalho, define jurisdi
ções e dá outras providências; tendo pa
receres: da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela re
jeição, contra o voto do Deputado Luiz
Antõnio Fleury, cujo parecer passou a
constituir voto em separado (relator:
Dep. Marcus Vicente); e da Comissão de
Finanças e Tributação pela inadequação
financeira e orçamentária (relator: Dep.
José Pimentel).

(As Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; de
Finanças e Tributação (Art. 54); e de
Constituição e Justiça e de Redação)

*Projeto inicial publicado no OCO de 30 6-99

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em separado

PARECER DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

SUBEMENDA MODIFICATIVA N° 1

Dê-se à redação proposta pelo art. 1° do projeto
ao § 3° do art. 147 da Lei n09.503, de 1997, a seguinte
nova forma:

"Art. 147 .
§ 3° O exame previsto no parágrafo an

terior incluirá avaliação psicológica preliminar
e complementar sempre que a ele se subme
ter o condutor que exerce atividade remune
rada ao veIculo, incluindo-se esta avaliação
para os demais candidatos apenas no exa
me referente à primeira habilitação."

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - De
putado Mendes Ribeiro Filho Relator

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Lei·n° 855~Al99 e
da emenda da Comissão de Viação e Transportes,
com subemenda, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Mendes Ribeiro Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo Lei

tão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André
Benassi, Caio Riela, Jutahy Júnior, Vicente Arruda,
Júlio Delgado, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Men
des Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Antônio Carlos
Konder Reis, Jaime Martins, Moroni Torgan, Nilmar
Ruiz, Paulo Magalhães, Vilmar Rocha, Geraldo Ma
gela, José Dirceu, José Genolno, Waldir Pires, Fer
nando Coruja, José Roberto Batochio, Bispo Rodri
gues, Ayrton Xerêz, Luiz AntOnio Fleury, Nelson Mar
quezelli, Mauro Benevides, Udson Bandeira, Átila
Lins, José Ronaldo, Luis Barbosa, Vic Pires Franco,
José Machado, Professor Luizinho, Eurico Miranda e
Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - De
putado Ronaldo Cezar Coelho Presidente
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positivo, que como está escrito deixa dúvidas quanto EMENDA DA COMISSÃO
à compulsoriedade da avaliação psicológica nos exa- DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

mes de condutor que exerce atividade remunerada SUBEMENDA ADOTADA _ CCJR
com o vefculo.

Isto posto, nosso voto é pela constitucionalida
de, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de

_Lei nO 855-A, de 1999 e de sua '3menda, nos termos
da subemenda apresentada em anexo.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Mendes Ribeiro Filho Relator
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I - Relatório

11- Voto

Com o projeto de lei sob comento, pretende o
Tribunal Superior do Trabalho sejam criadas três Jun
tas de Conciliação e Julgamento, diversos cargos de
provimento efetivo e funções comissionadas no Qua
dro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho - TRT da sa Região da Justiça
do Trabalho, sediado em Recife e com jurisdição em
todo o território do Estado de Pernambuco.

Segundo a justificativa que acompanha o proje
to, houve um crescimento vertiginoso do número de
feitos trabalhistas no Estado de Pernambuco no últi
mo triênio, crescimento esse que não foi acompanha
do pela estrutura administrativa do TRT.

O Projeto de Lei n° 871, de 1999, visa à criação
de três Juntas de Conciliação e Julgamento na s' Re
gião da Justiça dO'Trabalho, bem como dos respecti
vos cargos e funções comissionadas.

As Juntas de Conciliação e Julgamento - JCJ
criadas serão sediadas nos municlpios de Cabo, Ca
ruaru e Jaboatão dos Guararapes, todos no Estado
de Pernambuco, cujo território corresponde à jurisdi
ção da sa Região.

Para cada uma das JCJ que se pretende insta
lar, serão também criados um cargo

de Juiz do Trabalho Presidente de Junta, um
cargo de Juiz do Trabalho Substituto, dois cargos de
Juiz Classista de Junta e uma função comissionada
de Diretor de Secretaria de Junta (FC-9).

Adicionalmente, o projeto sob comento cuida de
definir as áreas de jurisdição das novas JCJ, bem
como cria outros cargos efetivos e funções comissio
nadas que não aqueles especificados para cada jun
ta, quais sejam vinte cargos efetivos de Analista Judi
ciário, trinta e oito cargos efetivos de Técnico Judiciá
rio, três funções comissionadas de Diretor de Secre
taria (FC-9) e duas funções comissionadas de Diretor
de Serviço (FC-8).

Dispõe o projeto, ainda, que as Juntas de Conci
liação e Julgamento criadas serão instaladas, assim
como os respectivos cargos e funções comissionadas
providos, de forma gradativa, à medida em que haja
disponiQilidade d~ recursos financeiros.

Cabe-nos agora, na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, analisar o mérito da
proposição, conforme disposto no art. 32, inciso XIII,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

COMISSÃO DE TRABALHO, VOTO EM SEPARADO
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

PARECER VENCEDOR

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
opinou, unanimemente, pela Rejeição do Projeto de
Lei nO 871/99, nos termos do parecer vencedor do De
putado Marcus Vicente.

O parecer do Deputado Luiz Antônio Fleury pas
sou a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os senhores Deputados:

José Múcio Monteiro, Presidente; Laire Rosado
e Jair Meneguelli, Vice-Presidentes; Paulo Rocha,
João Ribeiro, Pedro Henry, Pedro Celso, Expedito Jú
nior, Avenzoar Arruda, Paulo Paim, José Militâo, Eni
valdo Ribeiro, Pinheiro Landim, Luiz Antônio Fleury,
Zaire Rezende, Pedro Eugênio, Roberto Argenta,
João Tota, Wilson Braga, José Carlos Vieira, Hercula
no Anghinettl, Vivaldo Barbosa, Eduardo Campos e
Luciano Castro.

Sala da Comissão, 22 de setembro de 1999.

A conjuntura econômica que a Nação atravessa
recomenda que se evite, tanto quanto posslvel, qual
quer aumento dos gastos públicos.

Na espécie, acresce o argumento de que o Con
gresso Nacional aprecia detidamente ampla proposta
de reforma do Poder Judiciário, no âmbito da qual se
cogita, inclusive, da extinção do ramo judiciário dedi
cado ao direito laboral.

Tais fatores caracterizam o Projeto de Lei nO
871, de 1999, absolutamente inoportuno, razão pela
qual decide-se por sua rejeição.

Sala da Comissão, 1° de setembro de 1999. 
Deputado Marcos Vicente Relator

Parecer da Comissão

I - Relatório

Na reunião ordinária de 10 de setembro próximo
passado este Colegiado deliberou no sentido de não
acolher o parecer do Deputado Luz Antônio Fleury, fa
vorável à aprovação do projeto em eplgrafe.

Na forma do disposto no inciso XII do art. 57 do
Regimento interno, coube-nos a incumbência de redi
gir o presente



.
"Art. 169 , .
§ 1° A concessêo de qualquer vanta

gem ou aumento de remuneração. a cria
ção de cargos, empregos e--funções (grifo
nosso) ou alteração de estrutura de carrei
ras, bem como a admissêo ou contratação
de pessoal, a qualquer titulo, pelos órgãos e
entidades da administração díreta ou indire
ta, inclusive fundações instituldas e manti
das pelo poder público, s6 poderão ser fei
tas:

I - se houver prévia dotação orça
mentária suficiente para atender às pro
jeções de despesas de pessoal e aos
acréscimos dela decorrentes (grifo nos
so);

11 - se houver autorização especifica
(grifo nosso) na lei de' diretrizes orçamentá
rias, ressalvadas as empresas públicas e as
sociedades de economia mista."

As Leis de Diretrizes Orçamentárias - LDO
para o exercício financeiro de 2000 (art. 61 da Lei n°
9.811, de 28 de julho de 1999) não traz autorização
especIfica para a criaçêo dos cargos propostos no
projeto.

Assim, à luz dos dispositivos constitucionais e
da farta de autorização na citada lei, o projeto de lei
em tela é incompatível com a LDO.

Quanto à adequação do projeto ao orçamento
anual, não há como avaliar se as previsões orçamen
tárias para as despesas de pessoal sêo suficientes
para atender às despesas decorrentes do projeto de
lei que ora se vota, pelo fato de o projeto não estar
acompanhado de demonstrativo de suficiência de do
tação orçamentária para fazer face à sua implemen
tação (parágrafo único do art. 62 da LDO).

Diante do exposto e, especialmente, pela in
compatibilidade com a LDO. opinamos pela Inade
quação Financeira e Orçamentária do Projeto de Lei
nO 871, de 1999.

Sala da Comissão, 8 de junho de 2000.- Depu
tado José Pimentel, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributaçêo, em reu
nião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente,
pela inadequação financeira e,orçamentária do Proje
to de Lei nO 871/99, nos termos do parecer do relator.
Deputado José Pimentel.

/I - Voto do Relator
..)\.11,."

I - Relatório

O projeto de lei em exame, de autoria do Tribu
na/ Superior do Trabalho, pretende criar Juntas de
Conciliação e Julgamento nas cidades de Cabo, Ca
ruaru e Jaboatão dos Guararapes, todas da 6a Região
da Justiça do Trabalho, definindo suas jurisdições, O
projeto prevê, também, a criação de 20 (vinte) cargos
efetivos de Analista Judiciário e 38 (trinta e oito) car
gos efetivos de Técnico Judiciário, além de 3 (três)
funções comissionadas de Diretor de Secretaria e 2
(duas) funções comissionadas de Diretor de Serviço.

O Projeto foi rejeitado, no mérito, pela Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em
sessão realizada em 22 de setembro de 1999.

É o nosso relatório.
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Assim, com o objetivo de evitar prejulzo aos ju- ção dada pela Emenda Constitucional nO 19/98; nos
risdicionados com a queda do nível de atendimento, seguintes termos:
diante da evidente insuficiência de recursos humanos
em seus quadros, o TRT optou por adequar a sua es
trutura às necessidades da população pela prestação
jurisdicional.

Isto posto, e tendo em vista que as razões apre
sentadas são mais que suficientes para justificar a cri
ação dos cargos. funções comissionadas e Juntas de
Conciliação e Julgamento relacionados na proposi
ção sob análise, votamos pela aprovação, no mérito,
do Projeto de Lei nO 871, de 1999.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 1999. - Depu
tado Luiz Antonio Fleury

Submetido à Comissão de Finanças e Tributa
ção para apreciação sob os aspectos financeiro e or
çamentário públicos, cabe a este órgão técnico o exa
me do projeto de lei quanto à sua compatibilização ou
adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes
orçamentárias e o orçamento anual, conforme esta
belece o art. 53, inciso li, combinado com o art. 32,
inc. IX, letra h, do Regimento interno da Câmara dos
Deputados.

O Plano Plurianual (Lei n° 9.276, de 9 de maio
de 1996), prevaleceu para o quadriênio 1996/99, não
tendo sido sancionado ainda o Plano para o período
2000/2003.

No que concerne à adequação do projeto à Lei
de Diretrizes Orçamentárias - LDO, é importante res
sattar que, no exame de proposição sobre criação de
cargos, deve ser considerada também a determina
ção constitucional prevista no Art. 169 da Carta Mag
na, especialmente, as restrições e exceções contidas
no parágrafo primeiro deste dispositivo, com a reda-



·Projeto inicial publicado no DCD de 30-6-99
...... ,t'j

- Projeto apensado: PL nO 1.762199 (OCO de
30-10-99)

- Parecer da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público publicado no OCO de
6-4-00

*PROJETO DE lEI N° 878-8, DE 1999
(Do Sr. Enio Bacci)

Acresce os incisos XVI e XVII ao art.
20 da Lei nO 8.036, de 1990, permitindo
saque do FGTS após cinco anos ininter·
ruptos na mesma empresa; tendo pare
ceres: da Comissão de Trabalho, de
Administraçãp e Serviço Público, pela re·
jeição deste e do de nO 1.762/99, apensa
do (relator: Dep. Jovair Arantes); e da
Comissão de Finanças e Tributação, pela
inadequação financeira e orçamentária
deste e do de nO 1.762/99, apensado (rela
tor: Dep. João Paulo).

(As Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Finanças e
Tributação (mérito e art. 54); e de Constitui
ção e Justiça e de Redação); (Art. 54) - Art.
24, 11.)
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Estiveram presentes os Senhores Deputados partir de 25-4-00, por cinco sessões. Esgotado o pra-
Manoel Castro, Presidente; Gastão Vieira e Antonio zo, não foram recebidas emendas ao projeto.
Cambraia, Vice-Pesidentes; José Militão, Silvio Tor- Sala da Comissão, 9 de maio de 2000. - Maria
res, Pedro Novais, José Ronaldo, Carlito Merss, José Linda Magalhães, Secretária.
Pimentel, Ricardo Berzoini, Fétter Júnior, Wanderley .
Martins, Dr. Evilásio, Pe,dro Eugênio, Adolfo Marinho, I - RelatórIO
Anivaldo Vale, Juquinha; Antônio do Valle, Coriolano O Projeto de Lei n° 878, de 1999, de autoria do
Sales e Antonio Palocci. Deputado Enio Bacci, propõe, através do acréscimo

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - De- de dispositivos à Lei n08.036, de 1990, que dispõe so-
putado Manoel Castro, Presidente. bre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

FGTS, urna nova modalidade de saque na conta vin
culada do trabalhador.

A novidade consistiria na possibilidade de sa
que na conta vinculada, se esta completasse cinco
anos, sem interrupções de depósitos feitos pela mes
ma empresa. Isto é, no caso do empregado permane
cer em uma mesma empresa, por cinco anos, estaria
configurado o direito ao saque de até cem por cento
da sua conta vinculada ao FGTS.

Após esse primeiro qüinqüênio, o empregado,
ao acumular mais cinco anos. e permanecendo no
emprego, sem registros de desligamento da empre
sa, poderia proceder a novo saque, e assim sucessi
vamente.

Apensado a proposta em eplgrafe, o Projeto de
Lei nO 1.762, de 1999, do nobre Deputado Nilson Mou
rão. propõe a possibilidade de saque, pelo emprega
do, quando este completar dez anos de ingresso o
sistema do FGTS. Neste caso, o saque seria de até
70% (setenta por cento) do saldo.

Os projetos :oram apreciados. e rejeitados, pela
Comissão de Trabalho, Administração e Serviços PÚ
blicos.

Não foram apresentadas emendas no prazo re
gimental.

É o Relatório.

PARECER DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 878·A/99

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

11- Voto

Cabe à essa Comissão a deliberação quanto ao
mérito a à compatibilização ou adequação com o pia
no plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o or
çamento anual, consoante dispõe o artigo 53, inciso
11. combinado com o artigo 32, inciso LX, allnea h, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Os Projetos de Lei tratam de ampliar as possibi
lidades de saques nas contas vinculadas ao FGTS,
por parte dos trabalhadores. De inIcio, deve ser regis
trado que nos últimos anos esta Comissão foi teste
munha de um grande esforço legislativo visando a al
teração da Lei n° 8.036/90, que dispõe sobre o FGTS.
O Substitutivo ao Projeto de Lei nO 913/91, oriundo da
Comissão de Trabalho, Administração e Serviços PÚ-



PROJETO DE LEI N° 890/99

PARECER DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

O Senhor Deputado Bispo Wanderval propOs
que fossem excluídas das ações que são tipificadas

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 6-12-99, por cinco sessões. Esgotado o pra
zo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 1999. 
Maria Linda Magalhães, Secretária.

I - Relatório

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela inadequação financeira e orçamentária do
Projeto de Lei nO 878-A/99 e do PL nO 1.762/99, apen
sado, nos termos do parecer do relator, Deputado
João Paulo.
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blicos, prevê uma minuciosa renovação das regras do Estiveram presentes os Senhores Deputados
FGTS, ampliando-se, inclusive, as modalidades de Manoel Castro, Presidente; Gastão Vieira e Antonio
saques pelo trabalhador. Não é por essa razão, con- Cambraia, Vice-Presidentes; José Militão, Silvio Tor-
tudo, que deixaremos de apreciar outras tantas pro- res, Pedro Novais, José Ronaldo, Carlito Merss, José
posições neste mesmo sentido. Pimentel, Ricardo Berzoini, Fetter Júnior, Wanderley

O Projeto de Lei nO 878/99, principal, prevê a Martins, Dr. Evilásio, Pedro Eugênio, Adolfo Marinho,
possibilidade de saques totais e qainqaenais, desde Anivaldo Vale, Juquinha, AntOnio do Valle, Coriolano
que o empregado se mantenha no mesmo emprego. Sales e Antonio Palocci.
Já o apensado propõe o saque de até 70% do saldo, Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - De-
após dez anos de ingresso no FGTS. putado Manoel Castro, Presidente.

O critério, em ambos os casos, é simplesmente *PROJETO DE LEI N° 890-B, DE 1999
portempo de conta vinculada, com variações. Quanto (Do Sr. Bispo Wanderval)
ao financiamento aos setores de habitação e sanea-
mento públicos, que é o princípio básico do fundo, e Altera a redação do art. 1° da Lei n°
no tocante às políticas públicas, as propostas silen- 8.176, de 8 de fevereiro de 1991, e dá ou-
ciam. tras providências; tendo pareceres; da

Comissão de Minas e Energia, pela rejei-
Parece-nos que ao fixar critérios facilitadores ção (relator: Dep. Ricardo Maranhão); e

para o acesso às contas do FGTS, as propostas pe- da Comissão de Finanças e Tributação,
cam pelo esvaziamento das verbas do fundo. Um ou- pela inadequação financeira e orçamen-
tro aspecto relevante é que se prevê a utilização das tária (relator: Dep. Dr. Evilásio).
verbas em momento em que os trabalhadores encon- (Às Comissões de Minas e Energia; Fi-
tram-se empregados, isto é, hipoteticamente não es- nanças e Tributação; e Constituição e Justi-
tariam em situação de carência salarial. Ajustificativa ça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)
de auxílio ao trabalhador estaria, portanto, pouco res-
paldada na realidade. *Projeto inicial publicado no DCD de 30-6-99

Conforme demonstrou o Deputado Jovair Aran- - parecer da Comissão de Minas e Energia pu-
tes, Relator da matéria na Comissão de Trabalho, blicado no DCD de 4-12-00
Administração e Serviços Públicos, os Projetos per- SUMÁRIO
mitiriam falta de liquidez do Fundo de Garantia, preju
dicando políticas públicas por ele financiado.

Neste sentido, a continuidade de financiamento
de políticas de habitação e saneamento públicos se
ria prejudicada pelos Projetos, ao tempo em que ou
tras medidas orçamentárias seriam necessárias para
compensar as perdas do Fundo decorrentes das no
vas formas de saques.

Face ao exposto, julgamos que quanto ao que
dispõe o artigo 54 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, nosso voto é pela inadequação finan
ceira e orçamentária dos Projetos de Lei nOs 878, de
1999 e 1.762, de 1999.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2000. - De
putado João Paulo Cunha, Relator.



Denomina "Aeroporto de Porto Ve
lho/Governador Jorge Teixeira de Olivei
ra" o Aeroporto de Porto Velho, Estado
de Rondônia; tendo pareceres: da Co
missão de Viação e Transportes, pela
aprovação (relator: Dep. IIdefonso Corde
iro); da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, pela aprovação (relator: Dep.
Nilson Pinto).

(As Comissões de Viação e Transpor
tes; de Educação, Cultura e Desporto; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24, 11».

·PROJETO DE LEI N° 1.164-8, DE 1999
(Do Sr. Sérgio Carvalho)

·Projeto inicial publicado no DCD de 9-9-99

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO
DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator
- parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.164/99

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 23-8-99, por cinco sessões.

11 - Voto do Relator

A proposição em apreço cria subsídio a consu
midores específicos de gás Iiqüefeito de petróleo. De
acordo com o Parágrafo Único do art. 73 da Lei n°
9.478, de 6 de agosto de 1997, U(oo.) qualquer subsídio
incidente sobre os preços dos derivados básicos;
transcorrido o período previsto no art. 69, deverá ser
proposto pelo CNPE e submetido à aprovação do
Congresso Nacional, nos termos do inciso 11 do art.
2°".

o período previsto no art. 69 da mesma lei finda
cm agosto do corrente ano e não há previsão na pro
posta orçamentária para o ano de 2000 de qualquer
valor de recursos do Tesouro a título do subsídio pro
posto pelo insígne autor.

Para que houvesse a condição de procedibilida
de para a aprovação da matéria em análise, deveria
primeiramente haver a inclusão no orçamento da
União de dotação para o subsídio aos adquirentes do
gás liqUefeito de petróleo, o que é matéria de iniciati
va privativa do Presidente da República.

Voto, portanto, pela INADEQUAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA do PL N° 890, de
1999.

Sala da Comissão, 13 de junho de 2000. - De
putado Dr. Evilásio, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela inadequação financeira e orçamentária do
Projeto de Lei nO 890-A/99, nos termos do parecer do
relator, Deputado Dr. Evilásio.
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-c-omo crimes contra a ordem econômica pela Lei nO Esti\fer~resentes os Senhores DeptftaOOs--
8.176, de 8 de fevereiro de 1991, os usos de gás Ii- Manoel Castro, Presidente; Gastão Vieira e Antonio
qüefeito de petróleo para aquecimento de piscinas de Cambraia, Vice-Presidentes; José Militão, Silvio Tor-
escolas de natação que ofereçam tratamento hidrote- res, Pedro Novais, José Ronaldo, Carlito Merss, José
rápico, a pelo menos trinta pessoas e pelas entidades Pimentel, Ricardo Berzoini, Fetter Júnior, Wanderley
e hospitais que tratam de deficientes físicos, os quais Martins, Dr. Evilásio, Pedro Eugênio, Adolfo Marinho,
necessitem de tratamento especializado em piscinas Anivaldo Vale, Juquinha, Antônio do Valle, Coriolano
térmicas, que são aquecidas por gás liqüefeito. Sales e Antonio Palocci.

Propõe, ainda, o ilustre autor, que as entidades Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - De-
acima mencionadas tenham o direito de adquirir o gás putado Manoel Castro, Presidente.
liquefeito de petróleo por um valor eqUivalente a 50%
(cinqüenta por cento) do preço normalmente pago pe
los consumidores resídenciais.

A proposição foi distribuída à Comissão de Fi
nanças e Tributação, tendo sido encerrado o prazo
para recebimento de emendas em 13 de dezembro
de 1999, não tendo sido oferecidas emendas.
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Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao tal de Base Ary Pinheiro e diversas unidades de sa-
projeto. úde; construiu o Porto flutuante de Porto Velho; ins-

Sala da Comissão, 30 de agosto de 1999. - talou em todos 05 municípios serviços telefônicos;
Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário. reativou parte da Estrada Madeira-Mamoré, entre

I R I t
' . outros.

- e a orlo

o Projeto de Lei nO 1.164, de 1999, sugere que o
nome do Aeroporto de Porto Velho, em Rondônia,
passe a se denominar, Aeroporto de Porto Velho Go
vernador Jorge Teixeira de Oliveira.

Jorge Teixeira de Oliveira é nome que cala na
memória do povo amazônico, especialmente da gen
te de Rondônia.

Oficial do Exército Brasileiro, ao qual, por trin
ta e cinco anos, dedicou-se de maneira brilhante,
atuando exemplarmente em atividades de organi
zação. instrução e de campo, soube acumular ex
periência e grande capacidade de discernimento
para adentrar, em 1974, as funções civis. inicial
mente como colaborador do Governo Faria Lima,
no Rio de Janeiro.

No ano seguinte, já abraçava sua vocação para
administrador público e IIder político, assumindo a
Prefeitura de Manaus, onde permaneceu até 1979.
Deixou, ali, uma obra magnífica: criou o Plano de De
senvolvimento Local Integrado, revitalizou bairros e o
centro da cidade, aperfeiçoou os sistemas viário e de
transporte coletivo, apoiou a formação do distrito in
dustrial.

Em virtude de sua atuação irretocável à frente
da Municipalidade de Manaus, foi convocado para
exercer o posto de Governador de então Território Fe
deral de Rondônia. Nessa condição, permaneceu de
1979 a 1981, ano em que Rondônia passou a consti
tuir novo Estado da Federação.

Não foi por acaso essa mudança. O trabalho de
senvolvido por Jorge Texeira, plantado, em um átimo,
as sementes para o progresso rondoniense, deu res
paldo necessário para o projeto político de emancipa
ção do Estado.

Tão envolvido estava com os destinos do novo
ente que indispensável fez-se sua presença no co
mando da Administração Estadual. Continuou assim
como Governador de Rondônia até 1985.

Ao longo de todo esse perfodo, fez surgir as
principais obras e serviços que hoje dão sustenta
ção ao Estado: criou a Companhia de Mineração e o
Polo Noroeste, que incluiu projetos de colonização
e pavimentação da BR-364, ligando Cuiabá a Porto
Velho; implantou vários projetos hidrelétricos, den
tre eles o de Samuel; fez surgir o Banco do Estado
de Rondônia, a Universidade de Rondônia, o Hospi-

11 - Análise do Mérito e Voto do Relator

A Lei n° 1.909, de 21 de julho de 1953, no seu
artigo 1°, estabelece que os aeroportos brasileiros te
rão em geral a denominação das próprias cidades, vi
las ou povoados em que se encontrem, declaran
do-se a posição norte, sul, leste ou oeste, quando
houver mais de um na localidade. Estabelece ainda
que "poderá um aeroporto ou aeródromo Ter a desig
nação de um nome de brasileiro que tenha prestado
relevante serviço à causa da Aviação, ou de um fato
histórico nacional.

Em face de todo o exposto, somos pelo mérito
da matéria, ao considerar que os feitos realizados por
Jorge Teixeira de Oliveira ao povo de Rondônia e da
Amazônia, garantem que ele prestou relevantes ser
viços ao povo dessa região, e seu trabalho deve ser
lembrado como fato histórico. Em conformidade com
legislação vigente, o Aeroporto de Porto Velho passe
a ser denominado "Aeroporto de Porto Velho - Jorge
Teixeira de Oliveira".

É MEU VOTO. - Deputado IIdefonço Cordeiro,
Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei n01.164/99, nos termos do parecer do
relator, Deputado IIdefonço Cordeiro.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:

Marcelo Teixeira, Presidente; Chico da Prince
sa, Vice-Presidente; Aracely de Paula, Eliseu Re
sende, Igor Avelino, IIdefonço Cordeiro, Lael Varella,
Domiciano Cabral, Edinho Araújo, Glycon Terra Pin
to, João Henrique, Aloízio Santos, Neuton Lima, Ro
meu Queiroz, Carlos Santana, Luiz Sérgio, Philemon
Rodrigues, Teima de Souza, Wellington Dias, João
Tota, José Chaves, Dullio Pisaneschí, Wanderley
Martins, Pedro Chaves, José Borba, Almerinda de
Carvalho, Carlos Dunga, Gessivaldo Isafas, Jorge
Costa, Coronel Garcia, Dr. Heleno e Ricarte de Frei
tas.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 1999. 
Deputado Marcelo Teixeira, Presidente.
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COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.164-A, DE 1999

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 29 de
março de 2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 6 de abril de 2000
Carla Rodrigues de Medeiros Secretária

I - Relatório

OProjeto de Lei n° 1.196199 , de autoria do ilus
tre Sérgio Carvalho, objetiva denominar o Aeroporto
da capital do Estado de Rondônia de Aeroporto de
Porto Velho - Governador Jorge Teixeira de Oliveira,
em homenagem ao ex-governador do Território Fede
ral de Rondônia, hoje Estado de Rondônia.

Na justificação de sua iniciativa, o nobre parla
mentar declara:

Jorge Teixeira de Oliveira é nome que
cala na memória do povo amazônida, espe
cialmente da gente de Rondônia.

Oficial do Exército Brasileiro, ao qual,
por tinta e cinco anos, dedicou-se de manei
ra brilhante, atuando em atividades de orga
nização, instrução e de campo, Jorge Teixe
ira soube acumular experiência e grande ca
pacidade de discernimento para adentrar,
em 1974, as funções civis, inicialmente
como colaborador do Governo Faria Lima,
no Rio de Janeiro.

Em virtude de sua atuação irretocável
à frente da Municipalidade de Manaus, foi
convocado para exercer o posto de Gover
nador do então Território Federal de Rondô
nia. Nessa condição, permaneceu de 1979
a 1981, ano em que Rondônia passou a
constituir novo Estado da Federação.

...0 trabalho desenvolvido por Jorge
Teixeira, plantando, em um átimo, as se
mentes para o progresso rondoniense, deu
o respaldo necessário para o projeto poHtico
de emancipação do Estado.

Tão envolvido estava com os destinos
do novo Ente que indispensável fez-se sua
presença no comando da Administração

Estadual. Continuou , assim, como Gover
nador de Rondônia; até 1985.

Transcorrido o prazo regimental não foram
apresentadas emendas.

É o relatório.

" - Voto do Relator

A legislação que regula a matéria estabeleceu a
regra de que um aeroporto poderá ter designação de
nome de um brasileiro que tenha prestado relevantes
serviços à sociedade, antecedido da denominação
das próprias cidades, vilas ou povoados em que se
encontrem. Como se infere do Art. 1° caput, e § 1° da
Lei n° 1.909, de 21-7-53, literalmente transcrito abai
xo:

§ Art. 1° Os aeroportos brasileiros terão
em geral a denominação das próprias cida
de, vilas ou povoados em que se encon
trem, declarando-se a posição Norte, sul,
Leste ou Oeste, quando houver mais de um
na localidade.

§ 1° Sempre mediante lei especial
para cada poderá um aeroporto ou um aeró
dromo ter a designação de um nome de bra
sileiro que tenha prestado relevante serviço
à causa da Aviação, ou de um fato histórico
nacional"

Diante do exposto, entendendo que o homena
geado satisfaz todos critérios estabelecidos pela le
gislação em vigor, votamos pela aprovação do PL nO
1.164199, passando o aeroporto a denominar-se:
Aeroporto de Porto Velho - Governador Jorge Tei
xeira de Oliveira.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2000. 
Deputado Nilson Pinto Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani
memente, o Projeto de Lei n° 1.164-A/99, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Nilson Pinto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Vi
ce-Presidente; Agnelo Queiroz, Ati/a Lira, Ce/cita Pi
nheiro, Eber Silva, Eduardo Seabra, Eurico Miranda,
Flávio Arns, João Matos, Luis Barbosa, Nilson Pinto,
Rafael Greca, Clóvis Volpi, Gastão Vieira e Prof. Lui
zinho.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - Depu
tado Pedro Wilson Presidente



SUMÁRIO

Institui cadastro nacional de empre
sas fabricantes e revendedoras de uni
formes, distintivos e demais peças de
fardamento de instituições militares dos
Estados e do Distrito Federal, ou de insti
tuições policiais federais, e dá outras
providências; tendo pareceres: da Co
missão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, pela aprovação deste, com
emenda, e rejeição do de nO 1.453/99,
apensado (Relator: Dutado José Teles); e
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade, técnica legislativa e, no méri
to, pela aprovação deste e do de n°
1.453/99, apensado, com substitutivo
(Relator: Deputado Udson Bandeira).

(As Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; e de Constituição e
Justiça e de Redação.)

I - Projeto Inicial

11 - Projeto apensado: PL nO 1.453/99

111 - Na Comissão de Relações Exteriores e de De
fesa Nacional:

- parecer do Relator
- emenda oferecida pelo Relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

IV - Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação:

- parecer do Relator
- substitutivo oferecido pelo Relator
- parecer da Comissão

- substitutivo adotado pela Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°As empresas fabricantes e revendedoras

de uniformes, distintivos e demais peças de farda
mento de instituições militares dos Estados e do Dis
trito Federal, ou de instituições policiais federais de
verão, para funcionarem, efetuar cadastro na forma
desta lei e de seu regulamento, sem prejufzo das de
mais exigências legais.

Art. 2° O cadastro deverá ser efetuado, confor
me o caso, em órgão federal, est; dual ou distrital de
segurança pública competente, na forma do regula-
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PROJETO DE LEI N° 1.426-A, DE 1999 mento, devendo ser renovado em prazo não superior
(Do Sr. Alberto Fraga) a 1 (um) ano.

Parágrafo único. Cópia dos registros deverão
ser enviadas ao Ministério da Justiça, para fins de ca
dastro nacional.

Art. 3° A compra e venda, no varejo, de unifor
mes, distintivos e demais peças de fardamento de
instituições militares estaduais, ou de instituições po-...
Iiciais federais, deverá ser precedida da identificação
do comprador, com nome, endereço e número de
identidade, ou equivalente, se pessoa jurfdica.

§ 1° A empresa vendedora deverá efetuar regis
tro do material adquirido, com identificação do consu
midor e data.

§ 2° Para venda de quantidades superiores a 5
(cinco) peças exigir-se-á, além do previsto no artigo
anterior, prévia autorização escrita de comandante de
organização militar estadual ou distrital, ou chefe de
órgão policial federal, a qual permanecerá em poder
do vendedor.

§ 3° Os registros efetuados deverão ser envia
dos, mensalmente, ao órgão de que trata o art. 2°.

Art. 4° As empresas que fabriquem ou comerci
alizem uniformes, distintivos e demais peças de far
damento, de que trata esta lei, no atacado, deverão
informar ao órgão previsto no art. 2° a identificação
dos compradores e quantidade fornecida.

Art. 5° E vedado às empresas prestadoras de
serviços de segurança o uso de uniformes semelhan
tes aos dos utilizados nas instituições militares esta
duais ou distrital, ou em instituições policiais federais.

Art. 6° O não-cumprimento do previsto nesta lei,
na forma do regulamento, acarretará para a empresa
infratora: '

1- multa
11 - apreensão do material.
Parágrafo único As penalidades poderão ser

aplicadas cumulativamente.
Art. 6° Constitui crime:
I - usar, publicamente, de uniforme ou distintivo

de função de segurança pública que não exercer;
Pena: detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois)

anos, e multa.
§ 1° Na mesma pena mcorre quem vende. con

fecciona, ou entrega, ainda que gratuitamente, para
uso público, uniforme ou distintivo de função de segu
rança pública a pessoa que sabe não exercer a fun
ção.

§ 2° Se o uso do uniforme ou distintivo visar a
prática de outros crimes, a pena será de detenção:de
2 (dois) a 3 (três) anos, e multa.



Justificação

Bem sabemos como é crescente o número de
ocorrências envolvendo elementos que, trajando uni
formes de órgãos de segurança pública, e fazendo-se
passar por policiais abordam cidadãos para em se
guida assaltá-los, seqUestrá-los, e não raras vezes
assassiná-los.

Visando então coibir tais ocorrências, vem este
projeto, longe de querer resolver o problema da vio
lência que nos assola mas sim resguardar os cida
dãos de, em um futuro próximo, temer além dos ban
didos os policiais e também evitar que se manche
mais ainda a imagem de nossos órgãos de seguran
ça.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 1999. - De
putado Jorge Pinheiro.

PROJETO DE LEI N° 1.453, DE 1999
(Do Sr. Jorge Pinheiro)

Estabelece.J1ormas para o comercio
de uniformes das Polícias Militares, Civis
e demais órgãos de segurança nos Esta
dos da Federação.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 1.426,
de 1999)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O comércio de uniformes dos órgãos de

segurança pública somente será autorizado em esta
belecimentos previamente cadastrados junto à Se
cretaria de Segurança Pública dos estados.

Art. 2° Somente será permitida a venda a pesso
as previamente identificadas como pertencentes ao
órgão do qual pretende adquirir o uniforme e docu
mento do órgâo justificando tal aquisição.

§ 1° Ao estabelecimento caberá cadastrar da
dos pessoais pertinentes ao comprador.

§ 2° Caberá ao comprador toda responsabilida
de sobre o uniforme por ele adquirido, somente po
dendo trajá-lo em serviço.

Art. 3° Ao estabelecimento que for flagrado co
mercializando uniformes sem autorização da Secre
tária de Segurança Pública caberá multa a ser esta
belecida na aprovação desta lei.

Art. 4° Esta lei entrará em vigor na data de sua
aprovação.
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§ 3° As penas aplicam-se independentemente Por fim, pela importância do projeto que ora
das previstas aos demais crimes praticados. apresento para a diminuição da violência, conto com

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data da sua pu- meus colegas parlamentares para a sua aprovação.
blicação. Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - De-

putado Alberto Fraga.
Justificação

Tem-se tornado comum a prática de crimes com
o uso de uniformes das Policias Militares, Corpos de
-Bombeiros, Forças Armadas e Policia Rodoviária Fe
deral, especialmente roubos a bancos. O uso de tais
vestimentas facilita o acesso armado a locais restritos,
a abordagem de veiculos nas ruas etc. Assim, valen
do-se do poder de policia delegado aos agentes públi
cos uniformizados, o criminoso realiza seu intento.

Verifica-se que a compra de tais uniformes é so
bremaneira facilitada pela pouca fiscalização sobre
os estabelecimentos que os fabricam ou comerciali
zam, é necessário restringir esse comércio, fiscali
zando as empresas. É isso que faz o projeto, propon
do um cadastro nacional para essa atividade, por
meio da atuação dos órgãos federais e estaduais
competentes. E necessário que o cadastro seja naci
onal, pois, o criminoso compra o uniforme em um es
tado e efetua o delito em outro, especialmente em es
tados Iimitrofes. Particularmente, o Distrito Federal
conhece bem essa prática criminosa.

O projeto também prevê penalidades para as
empresas que não procederem conforme a determi·
nação legal. E vai além, ao corrigir um vazio legal, ao
criar tipos penais punindo quem fizer uso indevido de
uniformes de instituiçÕes policiais. O vazio legal de
corre do fato de que o uso indevido de uniforme das
Forças Armadas é crime, consoante o Código Penal
Militar; entretanto, não o é o uso de uniformes das Po
lícias Militares e Corpos de Bombeiros, vez que a Jus
tiça Militar Estadual não julga civis. Nem é crime o uso
indevido de uniformes de outros órgãos policiais civis.
A solução tem sido aplicar uma contravenção penal,
apenada somente com multa. Com tal abrandamento
penal, o uso de uniformes de instituições policiais tor
nou-se comum para a prática dos mais diversos deli
tos. Assim, se o criminoso é surpreendido transitando
com esse tipo de uniforme praticamente não há puni
ção.

Os tipos penais abarcam o uso de distintivos e
uniformes de todas as instituições ligadas à seguran
ça pública, como a Policia Civil e a Policia Rodoviária
Federal.

Também veda o projeto o uso, por parte das em
presas privadas de segurança, de uniformes seme
lhantes aos dos utilizados pelas policias, prevendo
penalidade para tal prática.



" - Voto do Relator

Temos verificado a ocorrência, cada vez mais
corriqueira, em diversas partes do País, de ações cri
minosas perpetradas por pessoas caracterizadas
como pertencentes a instituições policiais. Assim, têm
sido comuns os assaltos a bancos por bandos Vesti
dos de policiais; assaltos a veículos, em estradas,
após paradas em postos de controle, pretensamente
guarnecidos por policiais; acessos de bandidos uni
formizados em áreas controladas de aeroportos para
resgate de contrabandos; invasões a delegacias para
resgate de cúmplices, por bandidos disfarçados de
policiais.

O uso de uniformes, quase sempre, facilita o
acesso aos locais de interesse dos marginais, ao ilu
dir a guarda das vítimas, de modo a diminuir sua se
gurança.

Dentro da visão dessa facilitação aos atos deli
tuosos de bandos armados, consideramos que as
providências que venham dificultar a ação dos bandi
dos é de todo louvável. Não temos dúvida de que a
obtenção de uniformes policiais nos próprios postos
de revenda constitui-se numa importante fonte, pela
pouca fiscalização sobre os vendedores que, quase
sempre, em vista dos lucros auferidos, descuram o
controle sobre a identidade dos consumidores.

Considerando o enfoque de maior controle so
bre os fornecedores de uniformes policiais, julgamos
oportuno o presente Projeto de Lei nO 1.426, de 1999.
Ainda mais quando estabelece a penalização clara
sobre as empresas vendedoras e sobre as pessoas
que vierem a utilizar, indevidamente, esse tipo de
vestimenta.

Assim, somos favorável ao projeto quanto ao
mérito. Há, contudo, que se propor uma emenda para
adequá-lo, quanto à redação, pela duplicação de arti
gos numerados como art. 6°. Desse modo, o segundo
art. 6° passará a art. 7° e o art. 7°, a art. 8°. Além dis
so, esse novo art. 7° está subdividido em incisos; po
rém só possui o inciso 1. Por isso, estamos, também,

I - Relatório
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COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES cadastrar os dados pessoais do comprador, cabendo
E DE DEFESA NACIONAL a este a responsabilidade pelo uso do material.

O art. 3° impõe multa ao estabelecimento flagra
do sem autorização da Secretaria de Segurança PÚ
blica, a ser instituída na regulamentação da lei.

Os referidos projetos de lei foram submetidos à
apreciação desta Comissão Técnica, por tratarem de
matéria pertinente ao seu campo temático, dentro do
que prescreve o art. 32, inciso XI, do Regimento Inter
no.

Com o Projeto de Lei n° 1.426, de 1999, de auto
ria do ilustre Deputado Alberto Fraga, pretende-se
instituir um cadastro nacional de empresas fabrican
tes e revendedoras de uniformes, distintivos e demais
peças de fardamento das instituições policiais, fede
rais ou estaduais e distritais, de forma a dificultar ou
mesmo impedir o uso dessas roupas por pessoas não
autorizadas, que muitas vezes delas se valem para a
prática de delitos.

Conforme o art. 2°, o cadastro será efetuado no
órgão federal e estadual ou distrital, de acordo com a
regulamentação da lei, sendo que o Ministério da Jus
tiça deverá receber cópias dos registros para fins de
cadastro nacional.

Pelo art. 3°, o comprador deverá ser plenamen
te identificado, no ato da compra no varejo, ficando a
empresa vendedora responsável pelo registro do
comprador e do material vendido. Para compras su
periores a 5 (cinco) peças, o vendedor deverá exigir
autorização prévia do dirigente do órgão policial a que
pertença o comprador.

Oart. 4° trata das empresas fornecedoras ataca
distas, quanto à informação aos órgãos de cadastro
dos compradores e quantidades fornecidas.

O art. 5° veda às empresas de segurança priva
da o uso de uniformes que possam ser confundidos
com os dos órgãos oficiais de segurança pública.

O art. 6° prevê as penalidades passíveis de se
rem impostas às empresas infratoras.

O art. 7° (incorretamente grafado como art. 6°,
repetido) prevê o delito e as penas para quem infringir
o disposto na lei.

Em relação ao art. 7° do Projeto, deverá ser re
numerado como art. 8°.

O Projeto de Lei nO 1.453, de 1999, do Deputado
Jorge Pinheiro, apensado ao PL n° 1.426, de 1999,
também prescreve normas para o comércio de unifor
mes das Polícias Militares e Civis (sic) e dos demais
órgãos de segurança pública dos Estados.

Pelo art. 1°, o comércio de uniformes somente
será autorizado em estabelecimentos previamente
cadastrados nas secretarias de segurança públicas
estaduais.

O art. 2° prevê a venda somente a pessoas pre
viamente identificadas e com documento do órgão,
justificando a aquisição. O estabelecimento deverá



Sala da Comissão, 4 de novembro de 1999. 
Deputado Antonio Carlos Pannunzio, Presidente.

Art. 1° Renumere-se o 2° artigo numerado incor
retamente como art. 6°, para o art. 7°, e o art. 7°, para
art. ao.

Art. 2° Dê-se ao caput do art. 7° do projeto, ago
ra renumerado, a seguinte redação:

"Art. 7° Constitui crime usar, publica
mente, uniforme ou distintivo de função de
segurança pública que não exercer.

Pena: detenção de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos, e multa."
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eliminando esse inciso e incorporando sua redação Sala da Comissão, 4 de novembro 1999. - De-
ao caput. putado Antonio Carlos Pannunzio, Presidente.

Quanto ao apensa~ol Projeto de Lei n.o 1.453, de EMENo-A ADOTADA PELA-COMISSÃO
1999, por seu lado, consideramo-lo demasiadamente
incompleto, quando comparado ao principal. Esse
projeto trata apenas dos uniformes das polícias esta
duais; não trata de cadastro em órgãos federais; não
prevê penalidades às empresas e não estabelece cri
mes e penas aos infratores. Em suma, pelos dispositi
vos existentes, bastante menos exigentes, em rela
ção ~ proposição principal, julgamos que não deva
prosperar.

Do exposto, votamos pela aprovação do Projeto
de' Lei n° 1.426, de 1999, com a emenda a seguir, e
pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.453, de 1999.

Sala da Comissão, 4 de novembro de 1999. 
Deputado José Teles, Relator.

EMENDA DO RELATOR

Art. 1° Renumere-se o 2° do artigo numerado in
corretamente como art. 6°, para art. 7°, e o art. 7°,
para art. ao.

Art. 2° Dê-se ao caput do art. 7° do projeto, ago
ra renumerado, a seguinte redação:.

"Art. 7° Constitui crime usar, publica
mente, uniforme ou distintivo de função de
segurança pública que não exercer:

Pena: detenção de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos, e,multa."

Sala da Comissão, 4 de novembro de 1999. 
Deputado José Teles.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou, unanimemente, pela aprovação do Projeto de
Lei nO 1.426/99, do Sr. Alberto Fraga, com emenda, e
pela rejeição do apensado, Projeto de Lei nO 1.453/99,
nos termos do parecer do Relator, Deputado José Te
les.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio

Carlos Pannunzio - Presidente, Synval Guaz
zelli, Paulo Delgado - Vice-Presidentes, Aroldo Ce
'draz, Átila Lins, Francisco Rodrigues, WernerWande
rer, Manoel Castro, Bonifácio de Andrada, Clóvis Vol
pi, Luiz Carlos Hauly, Paulo Kobayashi, Zulaiê Cobra,
Alberto Fraga, Virgflio Guimar~es, Aldo Rebelo, Jair
Bolsonaro, José Carlos Elias, Renildo Leal, José Tho
maz NonO, Neiva Moreira, Haroldo Lima, Pedro Vala
dares e De Velasco.

COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

O projeto de lei apresentado objetiva a institui
ção de um cadastro nacional contemplando as em
presas que fabriquem ou revendam uniformes, distin
tivos e outras peças de fardamento de instituições mi
litares dos Estados e do Distrito Federal, bem como
de instituições policiais federais.

Em sua justificativa, o nobre autor argumenta
com a prática comum de crimes, perpetrados com o
uso de uniformes das instituições mencionadas.

Além disto, pretende-se preencher o vazio legal
no que tange ao uso indevido de uniformes de institui
ções policiais.

O Projeto de Lei n° 1.453, de 1999, estabelece
normas para o comércio de uniformes das Polfcias
Militares, Civis e demais órgãos de segurança nos
Estados da Federação.

Na Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, o Projeto de Lei nO 1.426/99 foi aprovado,
na forma da emenda apresentada, e o de n° 1.453/99
foi rejeitado.

Compete a esta Comissão o pronunciamento
quanto à constitucionalidade, juridicidade, técnica le
gislativa e ao mérito do Projeto em apreço.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Os projetos de lei ora em exame e a emenda
apresentada pela Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional atendem aos pressupostos de
constitucionalidade relativos à competência da União



111 - Parecer da Comissão

11 - apreensão do material fabricado ou vendido
em desacordo com a lei;

111 - interdição do estabelecimento em caso de
reincidência.

Art. 4° Constitui crime:

I - usar uniforme ou distintivo das Policias Mili
tares, Civis e Federais, sem ocupar cargo ou função
correspondente:

Pena - detenção de seis meses a dois anos, e
multa;

11 - fornecer, ainda que gratuitamente, uniforme
ou distintivo utilizado pelas Poffcias Militares, Civis e
Federais a pessoa não investida em cargo ou função
correspondente, desde que tal fato seja do conheci
mento do agente:

Pena - detenção de seis meses a dois anos, e
multa.

Art. 5° Esta lei entra em vigor quarenta e cinco
dias após a data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de junho de 2000. - De
putado Udson Bandeira, Relator.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo, do Projeto de Lei n° 1.426/99 e do de n°
1.453/99, apensado, nos termos do parecer do Rela
tor, Deputado Udson Bandeira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo Le

itão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André
Benassi. Caio Riela, Jutahy Júnior, Vicente Arruda,
Júlio Delgado, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Men
des Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Antônio Carlos
Konder Reis, Jaime Martins, Moroni Torgan, Nilmar

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI N° 1.426, DE 1999

Estabelece normas para os fabri
cantes e revendedores de uniformes e
distintivos utilizados pelas poliicias mili
tares, civis e federais.

O Congresso Nacional decreta:
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(art. 22 da CF) e ao processo legislativo (art. 59 da Art. 1°A compra e venda de uniformes e distinti-
CF). Quanto à legitimidade de iniciativa, à juridicidade vos utilizados pelas Policias Militares, Civis e Federa-
e à técnica legislativa os projetos de lei que analisa- is deverá ser precedido da identificação do compra-
mos estão a merecer reparos que serão comentados dor, da qual constará o nome, endereço, número de
juntamente com o mérito. identidade ou do registro de pessoa jurldica e a data

O Projeto de Lei nO 1.426/99 prevê a instituição da transação.
de um cadastro nacional. Este significa dizer que o Art. 2° É vedado a empresas prestadoras de
Poder Executivo deverá cadastrar essas empresas, serviços de segurança o uso de uniformes e distinti-
através de um órgão competente, integrado a sua es- vos semelhantes aos de uso das Policias Militares,
trutura. Civis e Federais.

O Projeto dispõe sobre o envio de cópias dos re- Art. 3° A violação do disposto no parágrafo ante-
gistros ao Ministério da Justiça, sobre prévia autoriza- rior acarretará para a empresa infratora:
ção escrita de comandante de organização militar. I - multa equivalente ao valor do bem negocia-

Todas as disposições que envolvem a participa- do;
ção de entes administrativos pertencentes ao Poder
Executivo são inconstitucionais, por conterem vIcio
de iniciativa. No âmbito da União, a competência é
exclusiva do Presidente da República, para propor lei
nesse sentido, na forma do que dispõe o art. 61, § 1°,
li, e, da Constituição Federal.

Nos Estados, compete aos respectivos Poderes
Executivos a fixação de competências de seus ór
gãos administrativos, até mesmo em respeito ao prin
cIpio federativo, contido no art. 18 da Constituição Fe
deral.

Todavia, entendemos que a tipificação prevista
no Projeto é benéfica.

O Projeto de Lei nO 1.453/99 incide no mesmo
vezo, ao prever atribuições de órgãos do Poder Exe
cutivo.

Para sanar esses vlcios de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, propomos o substitu
tivo em anexo, a fim de manter as disposições dos
projetos naquilo que pertine à competência desta
Casa Legislativa, expurgando-se os demais aspectos
considerados inconstitucionais.

Dessa forma, votamos pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa dos Projetos de
Lei nOs 1.426/99 e 1.453199, com as restrições co
mentadas, e, no mérito, pela sua aprovação na forma
do substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 12 de junho de 2000. Depu
tado Udson Bandeira, Relator.



Altera dispositivos da Lei nO 9.503,
de 23 de setembro de 1997 - Código de
Trânsito Brasileiro; tendo pareceres: da
Comissão de Viação e Transportes. pela
aprovação, com substitutivo, contra o
voto do Deputado Wellington Dias (Rela
tor: Deputado Alberto Mourão); e da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa deste e do
substitutivo da Comissão de Viação e
Transportes (Relator: Deputado Inaldo
Leitão).

(As Comissões de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54»

SUMÁRIO

PROJETO DE LEI N° 1.428-B, DE 1999
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.096/99

I - Projeto inicial

11 - Na Comissão de Viação e Transportes:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator

- termo de recebimento de emendas ao substi-
tutivo

- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

111 - 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° Os arts. 230, 257 e 261 da Lei nO 9.503,

de 23 de setembro de 1997, passam a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 230 .
§ 1° Na hipótese de pequenos defeitos

nos sistemas mecânico e elétrico do veIcu
lo, bem assim no conjunto de pneus, não se
aplicam as penas previstas neste artigo,

Estabelece normas para os fabri
cantes e revendedores de uniformes e
distintivos utilizados pelas polícias mili
tares, civis e federais.

PROJETO DE LEI N° 1.426, DE 1999

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR
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Ruiz, Paulo Magalhães, Vilmar Rocha, Geraldo Ma- Art. 5° Esta Lei entra em vigor quarenta e cinco
gela, José Dirceu, José Genofno, Waldir Pires, Fer- dias após a data de sua publicação.
nando Coruja, José Roberto Batochio, Bispo Rodri- Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - De-
gues, Ayrton Xerêz, Luiz AntOnio Fleury, Nelson Mar- putado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
quezelli, Mauro Benevides, Udson Bandeira, Átila
Lins, José Ronaldo, LuIs Barbosa, Vic Pires Franco,
José Machado, Professor Luizinho, Eurico Miranda e
Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - De
putado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

do;

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A compra e venda de uniformes e distinti

vos utilizados pelas Polfcias Militares, Civis e Federa
is deverá ser precedido da identificacão do compra
dor, da qual constará o nome, endereço, número de
identidade ou do registro de pessoa jurídica e a data
da transaçao.

Art. 2° É vedado a empresas prestadoras de
serviços de segurança o uso de uniformes e distinti
vos semelhantes aos de uso das Políicias Militares,
Civis e Federais.

Art. 3° A violação do disposto no parágrafo ante
rior acarretará para a empresa infratora:

I - multa equivalente ao valor do bem negocia-

11- apreensão do material fabricado ou vendido
em desacordo com a lei;

111 - interdição do estabelecimento em caso de
reincidência.

Art. 4° Constitui crime:
1- usar uniforme ou distintivo das Policias Milita

res, Civis 'e Federais, sem ocupar cargo ou função
correspondente:

Pena - detenção de seis meses a dois anos, e
multa;

IJ - fornecer, ainda que gratuitamente, uniforme
ou distintivo utilizado pelas Polfcias Militares, Civis e
Federais a, pessoa não investida em cargo ou função
correspondente, desde que tal fato seja do conheci
mento do agente:

Pena - detenção de seis meses a dois anos, e
multa.
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desde que sanados, no local e no momento XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho,
da fiscalização. oficio ou profissão, atendidas as qualificações profis-

§ 2° Não ocorrendo a imediata corre- sionais que a lei estabelecer;
ção do defeito a que alude o parágrafo ante- .

rior, somente incidirá a multa pecuniária, fi- TITULO IV
cando isento o condutor da correspondente Da Organização dos Poderes
pontuação em seu prontuário." (NR)

"Art. 257 .
§ 3° Ao condutor caberá a responsabi

lidade pelas infrações decorrentes de atos
praticados na direção do veículo, não inci
dindo em seu prontuário as hipóteses de pe
nalidades previstas nos §§ 4° 5° e 6° deste
artigo.

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

"Art. 261 .
§ 1° Além dos casos previstos em ou

tros artigos deste Código e excetuados
aqueles especificados no art. 263, a sus
pensão do direito de dirigir será aplicada
sempre que o infrator atingir a contagem de
trinta pontos, previstos no art. 259.

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

Art. 2° Aplicam-se as disposições contidas
nesta lei aos processos em curso na data de sua
qualificação.

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

Brasilia.

"LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI"

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TITULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPITULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

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

CAPITULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11I
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal OU do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1°São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas:

11 - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos pú
blicos na administração direta e autárquica ou au
mento de sua recuperação;

b) organização administrativa e judiciária maté
ria tributária e orçamentária, serviços públicos e pes
soal da administração dos Territórios:

c) servidores públicos da União e Territórios,
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilida
de e aposentadoria;

*A/inea c com redação dada pela Emenda Constitucional
n° 18, de 5-2-98.

d) organização do Ministério Público e da Defen
soria Pública da União, bem como normas gerais para a
organização do Ministério Público e da Defensoria PÚ
blica dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos Minis
térios e órgãos da administração pública;

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurí
dico, provimento de cargos, promoções, estabilidade,
remuneração, reforma e transferência para a reserva.

*A/inea f acrescida pela Emenda constitucional nO 18, de
5-2-98.



CAPITULO XVI
Das Penalidades

Art. 257. As penalidades serão impostas ao con
dutor, ao proprietário do veiculo, ao embarcador e ao
transportador, salvo os casos de descumprimento de
obrigações e deveres impostos a pessoas fisicas ou
jurldicas expressamente mencionados neste Código.

§ 1°Aos proprietários e condutores de veiculas
serão impostas concomitantemente as penalidade de
que trata este Código toda vez que houver responsa
bilidade solidária em infração dos preceitos que lhes
couber observar, respondendo cada um de per si
pela falta em comum que lhes for atribufda.

§ 2° Ao proprietário caberá sempre a responsa
bilidade pela infração referente à prévia regularização

CAPITULO XV
Das Infrações

Institui O Código de Transito Brasi
leiro.

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
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§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela XIV - com registrador instantâneo inalterável de
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de velocidade e tempo viciado ou defeituoso, quando
lei subscrito por, no mlnimo, um por cento do eleitora- houver exigência desse aparelho;
do nacional, distribuldo pelo menos por cinco Esta- XV - com inscrições, adesivos, legendas e sim-
dos, com não menos de três décimos por cento dos bolos de caráter publicitário afixados ou pintados no
eleitores de cada um deles. pará-brisa e em toda a extensão da parte traseira do
... veiculo, excetuadas as hipóteses previstas neste CÓ-
.................................................................................... digo;

XVI - com vidros total ou parcialmente cobertos
por peliculas refletivas ou não, painéis decorativos ou
pinturas;

XVII - com cortinas ou persianas fechadas, não
autorizadas pela legislação;

XVIII - em mau estado de conservação, com
prometendo a segurança, ou reprovado na avaliação
de inspeção de segurança e de emissão de poluentes
e ruido, prevista no art. 104:

XIX - sem acionar o limpador de pára-brisa sob
chuva:

Infração - grave
Penalidade - multa
Medida administrativa - retenção do veiculo

para regularização;
XX - sem portar a autorização para condução

de escolares, na forma estabelecida no art. 136:
Infração - grave:
Penalidade - multa e apreensão do veiculo;
XXI - de carga, com falta de inscrição da tara e

demais inscrições previstas neste Código:
XXII-com ciefeito no sistema de iluminação, de

sinalização ou com lâmpadas queimadas:
Infração - média
Penalidade - multa.

ção;
V - que não esteja registrado e devidamente li

cenciado;
VI- com qualquer uma das placas de identifica-

ção sem condições de legibilidade e visibilidade:
Infração - gravissima:
Penalidade - multa e apreensão do veiculo;
Medida administrativa - remoção do veiculo;
VII - com a cor ou caracteristica alterada;
VIII- sem ter sido submetido à inspeção de se-

gurança veicular, quando obrigatória;

IX - sem equipamento obrigatório ou estando
este ineficiente ou inoperante;

X - com equipamento obrigatório em desacordo
com o estabelecido pelo

Contran;
XI - com descarga livre ou silenciador de motor

de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante;
XII - com equipamento ou acessório proibido;
XIII - com o equipamento do sistema de ilumi

nação e de sinalização alterados;

Art. 230. Conduzir o veiculo:
J - com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a

placa ou qualquer outro elemento de identificação do
veiculo violado ou falsificado;

11 - transportando passageiros em comparti
mento de carga salvo por motivo de força maior, com
permissão da autoridade competente e na forma es
tabelecida pejo

Contran;

111 - com dispositivo anti-radar;
IV - sem qualquer uma das placas de identifica-



Mensagem n° 1.096
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e preenchimento das formalidades e condições exigi- Art. 261. A penalidade de suspensão do direito
das para o trânsito do veículo na via terrestre, conser- de dirigir será aplicada, nos casos previstos neste CÓ-
vação e inalterabilidade de suas características, com- digo, pelo prazo mínimo de um mês até o máximo de
ponentes, agregados, habilitação legal e compatrv~1 um ano e, no caso de reincidência no período de doze
de seus condutores, quando esta for exigida, e outras meses, pelo prazo mínimo de seis meses até o máxi-
disposições que deva observar. mo de dois anos, segundo critérios estabelecidos

§ 3° Ao condutor caberá a responsabilidade pe- pelo Contran.
las infrações decorrentes de atos praticados na dire- § 1° Além dos casos previstos em outros artigos
ção do veículo. deste Código e excetuados aqueles especificados no

§ 4° O embarcador é responsável pela infração art. 263, a suspensão do direito de dirigir será aplica-
relativa ao transporte de carga com excesso de peso da sempre que o infrator atingir a contagem de vinte
nos eixos ou no peso bruto total, quando simultanea- pontos, prevista no art. 259.
mente for o único remetente da carga e o peso decla- § 2° Quando ocorrer a suspensão do direito de
rado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devol-
àquele aferido. vida a seu titular imediatamente após cumprida a pe-

§ 5° O transportador é o responsável pela infra- nalidade e o curso de reciclagem.
ção relativa ao transporte de carga com excesso de .
peso nos eixos ou quando a carga proveniente de Art. 263. A cassação do documento de habilita-
mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto to- ção dar-se-á:
tal. I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infra-

§ 6° O transportador e o embarcador são solida- tor conduzir qualquer veiculo;
riamente responsáveis pela infração relativa ao ex- 11 - no caso de reincidência, no prazo de doze
cesso de peso bruto total, se o peso declarado na meses, das infrações previstas no inciso 111 do art. 162
nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175;
legal. 111- quando condenado judicialmente por delito

§ 7° Não sendo imediata a identificação do in- de trânsito, observado o disposto no art. 160.
frator, o proprietário do veículo terá quinze dias de § 1° Constatada, em processo administrativo,.a
prazo. após a notificação da autuação, para apre- irregularidade na expedição do documento de habili-
sentá-lo, na forma que dispuser o Contran, ao fim do tacão, a autoridade expedidora pror;noverá o seu can-
qual, não o fazendo, será considerado responsável celamento. .
pela infração.

§ 2° Decorridos dois anos da cassação da Car-
§ 8° Após o prazo previsto no parágrafo anterior, teira Nacional de Habilitação, o infrator poderá reque-

não havendo identificação do infrator e sendo o veí- rer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exa-
culo de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada mes necessários á habilitação, na forma estabelecida
nova multa ao proprietário do veículo, mantida a origi- pelo Contran.
nada pela infração, cujo valor é o da multa multiplica-
da pelo número de infrações iguais cometidas no pe-
ríodo de doze meses.

§ 9° O fato de o infrator ser pessoa jurídica não o
exime do disposto no § 3° do art. 258 e no art. 259.

Art. 259. A cada infração cometida são compu-
tados os seguintes números de pontos:

I - gravíssima - sete pontos:
11 - grave - cinco pontos;
111 - media - quatro pontos;

IV - leve - três pontos.
§ 1° (VETADO)
§ 2° (VETADO)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Justiça, o texto do
projeto de lei que "Altera dispositivos da Lei nO
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de
Trânsito Brasileiro.

Brasllia, 9 de agosto de 1999. - Fernando Hen
rique Cardoso.



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 33883

EM N° 468

Brasília, 5 de agosto de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

Submeto à consideração de Vossa Excelência o
anexo projeto de lei que altera dispositivos do Código
de Trânsito Brasileiro, instituído peja Lei nO 9.503, de
23 de setembro de 1997.

2. Reivindicam os transportadores rodoviários
de carga alteração na legislação de trânsito, no que
pertine à contagem de pontos por infrações cometi
das por condutores de veículos, que pode ocasionar,
desde que alcançado determinado somatório, a sus
pensão do direito de dirigir.

3. E forçoso reconhecer que, em virtude de cir
cularem diariamente pelas rodovias e pelos grandes
centros urbanos, percorrendo longas distãncias, os
condutores de veículos destinados ao transporte de
carga, bem assim os motoristas de ônibus e táxis, en
tre outros condutores profissionais, estão mais sujei
tos a cometerem infrações do que os motoristas parti
culares, precipuamente as de natureza leve e média.
Em conseqOência, esses obtêm, com facilidade, os
vinte pontos determinados pejo § 1° do art. 261 do
Código de Trânsito Brasileiro para lhes ~er cominada
a pena de suspensão do direito de dirigir. Com isso, fi
cam tais motoristas, quer sejam autônomos, quer se
jam empregados, impossibilitados de exercer seu
mister pelo prazo de imposição da penalidade. No
caso dos empregados, a sanção tem reflexos mais
graves, porque poderá ensejar, também, a dispensa
por justa causa. Evidentemente, esse não foi o desi
derato da lei.

4. Se por um lado não se pode prescindir da se
gurança do trânsito, que coloca em risco a integrida
de física da pessoa humana, por outro, não se pode
-OJvidar....das implicações negativas que.açjv~1TI da im- .
possibilidade do exercicio da profissão, que atingem,
igualmente, a família e a sociedade. Por isso, a pollti
ca nacional de trânsito deve também levar em conta o
direito fundamental do livre exercicio do trabalho, ofi
cio ou profissão, insculpido no art. 5°, XIII, da Carta
Política.

5. Calcado nessa premissa, o projeto isenta
da pena o condutor que, no momento da fiscaliza
ção e com o veículo estacionado, corrige pequenas
avarias nos sistemas deste, mecânico e elétrico,
bem como no conjunto de seus pneus. Esse benefi
cio não é assegurado, em sua totalidade, se os de-

feitos não são sanados na forma prevista, estando

sujeito o infrator ao pagamento da pena pecwniária,

muito embora não lhe seja computado o número de
pontos atribuldos à prática da infração. Tal se deve
pelo fato de evidenciar-se estarem os motoristas
profissionais mais expostos às vicissitudes das vias
de rolamento.

6. A proposta prevê, também, que não serão
computados para o condutor do veiculo os pontos
relativos ao transporte de carga com excesso de
peso nos eixos ou no peso bruto total, quando o em
barcador, simultaneamente, for o único remetente
da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou
manifesto for inferior àquele aferido. O mesmo ocor
rerá no caso do transporte de carga com excesso de
peso nos eixos ou quando a carga proveniente de
mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto to
tal ou, ainda, quando houver excesso de peso bruto
total se o valor declarado na nota fiscal, fatura ou
manifesto for superior ao limite legal, hipóteses pre
vistas nos §§ 4°, 5° e 6° do Código de Trânsito Brasi
leiro. A medida se justifica pelai desigualdade exis
tente entre o transportador e o embarcador e os con
dutores de veículos de transportl3 de carga, em gran~

de parte dos casos economicamente mais fracos do
que aqueles.

7. Por derradeiro, o projeto majora, de vinte para
trinta, o somatório de pontos que acarreta a suspen
são do direito de conduzir vefculos, alterando, para
isso, o § 1° do art. 261 do ordenamento codificado de
trânsito.

8. Convém esclarecer que as modificações pro
postas não alçarão exclusivamente os condutores
profissionais, mas sim todos aqueles que transitam
pelas vias públicas. Com o novo sistema de conta
gem de pontos, a aplicação da pena de suspensão do
direito de dirigir far-se-á de maneira mais uniforme e
justa, consentânea com os objetivos da legislação de
trânsito, sem que, com isso, se estabeleçam privilégi
os para categorias.

9. Estas, em síntese, Senhor Presidente, as re
gras que integram a presente propositura, as quais
submeto ao elevado descortino de Vossa Excelência,
acreditando que, se aceitas, virão ao encontro dos
anseios dos condutores profissionais, sem, contudo,
afastar-se do que principalmente almejou o novo Có
digo de Trânsito Brasileiro - a erradicação da violên
cia ao trânsito.

Respeitosamente, José Carlos Dias, Ministro
de Estado da Justiça.



Aviso n° 1.221 - C. Civil.

Brasflia, 9 de agosto de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secetário da Câmara dos Deputados
Brasflia-DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excefentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva a projeto de lei que "Altera dispositivos da Lei nO
9.503, de 22 de setembro de 1997 - Código de Trân
sito Brasileiro".

Atenciosamente, Pedro Par~nte, Chefe da
Casa Civil, da Presidência da República.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.4.28/99

Nos termos do art. 119, caput, I. do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia.das Comissões -.de_prazo. Rara. apresentação de
emendas, a partir de 3-9-99, por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, não foram recebidas emendas ao proje
to.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 1999. 
Maria Terezinha Donati. - Secretária-substituta.

I - Relatório

Chega para análise deste Colegiado o Projeto
de Lei nO 1.428, de 1999, que promove alterações nos
arts. 230, 257 e 261 da Lei n° 9.503, de 1997 - Código
de Trânsito Brasileiro.
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ANEXO A EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS DO MINIS- 259 da Lei nO 9.503/77, que institui o Código de Trân-
TÉRJO DA JUSTiÇA N° 46-B, DE 5-8-99 sito Brasileiro;

1. Síntese do problema ou da situação que recla- - Projeto de Lei do Senado nO 172, de 1999, do
ma providências: Senador Lúcio Alcântara, que "altera o art. 261 da Lei

Os transportadores rodoviários de carga, bem nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
como os condutores de táxis. ônibus. Código de Trânsito Brasileiro";

caminhões, etc., por circularem diariamente pe- - Projeto de Lei nO 962, de 1999, do Deputado
las rodovias e pelos grandes centros urbanos, pereor- Luciano Pizzatto, que "insere § 3° no art. 259 e §§ 5° e
rendo longas distâncias, estão mais sujeitos a come- 6° no art. 280 da Lei nO 9.503, de 1997, que institui o
terem infrações de trânsito, notadamente as de natu- Código de Trânsito Brasileiro.

reza leve e média, alcançando, assim, vinte pontos, 4. Custos:
que dão ensejo à suspensão do direito de dirigir, invi- 5. Razões que justifiquem a urgência:
abilizando, com isso, pelo tempo da imposição da
pena, o exerclcio profissional desses motoristas. 6. Impacto sobre o meio ambiente:

2. Soluções e providências contidas no ato nor- 7. Síntese do Parecer do Órgão Jurídico:

mativo ou na medida proposta:
Alterar o Código de Trânsito Brasileiro para:
- majorar, de vinte para trinta pontos, o somató

rio que enseja a pena de suspensão do direito de diri
gir;

- isentar integralmente da pena o condutor que,
no momento da fiscalização e com o vefculo estacio
nado, corrige pequenas avarias nos sistemas mecâ
nico e elétrico, bem como no conjunto de pneus do
veIculo - isso não se aplica se os defeitos não são sa
nados na forma prevista, estando sujeito o infrator ao
pagamento da pena pecuniária, muito embora não
lhes sejam computados o número de pontos atribuf·
dos à prática da infração;

- deixar de computar os pontos relativos ao
transporte de carga com excesso de peso nos eixos
ou no peso bruto total quando o embarcador, simulta
neamente, for o único remetente da carga e o peso
declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferi
or àquele aferido, o mesmo ocorrendo no caso do
transporte de carga com excesso de peso nos eixos
ou quando a carga

proveniente de mais de um embarcador ultra
passar o peso bruto total ou, ainda, quando houver
excesso de peso bruto total se o valor declarado na
nota fiscal, fatura ou manifesto for ~uperior ao limite
legal, hipóteses previstas nos §§ 4°, 5° e 6° do Código
de Trânsito Brasileiro.

3. Alternativas existentes a medidas ou atos pro
postos:

- Projeto de Lei nO 116, de 1999, do Deputado
Enio Baeci, que "acrescenta parágrafo único ao art.
259 da Lei nO 9.503. de 1997;

- Projeto de Lei n° 146, de 1999, do Deputado
Roberto Pessoa, que "acrescenta parágrafo ao art.



11 - Voto do Relator

São três as propostas de alteração do Código
de Trânsito Brasileiro encaminhadas pelo Poder Exe
cutivo. Passemos ao exame da primeira.

Pretende-se que pequenos defeitos f1agrados
pela fiscalização nos sistemas mecânico e elétrico do
veIculo ou em seu conjunto de pneus não ensejem a
aplicação de muita, desde que sanados no local e no
momento da fiscalização. Ainda, que não se compute
no prontuário do condutor os pontos relativos à infra
ção, na eventualidade de não se conseguir corrigir o
defeito tempestivamente.

Embora razoável a sugestão governamental, di
visamos uma impropriedade nos dispositivos em
foco: como definir objetivamente "pequenos defei
tos"? Que critérios se pode fornecer ao agente de

Inicialmente, estipula que a aplicação de penas
em virtude da verificação de pequenos defeitos nos
sistemas mecânicos e elétricos ou no conjunto de
pneus dos velculos seja dispensada desde que o in
frator sane, no local e no momento da fiscalização, o
problema constatado. Prevê, além disso, que no caso
em questão não se computem no prontuário do con
dutor os pontos relativos à infração cometida, ainda
que imposslvel a correção imediata do defeito apura
do pelo agente de trânsito.

Como medida seguinte, determina que não inci
da no prontuário do condutor a pontuação correspon
dente às infrações relativas a excesso de peso bruto
total ou por eixo dos velculos.

Finalmente, eleva de vinte para trinta a conta
gem de pontos que, se atingida, dá margem à aplica
ção da pena de suspensão do direito de dirigir.

Na Mensagem encaminhada pela Casa Civil da
Presidência da República, diz-se que o conjunto de
modificações sugeridas pretende garantir que os mo
toristas profissionais não fiquem tão vulneráveis às
sanções previstas na lei de Trânsito, especialmente à
suspensão do direito de dirigir, que poderia trazer
conseqQências sociais indesejáveis, caso do desem-,
prego.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas ao projeto.

E o relatório.
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A iniciativa, proposta pelo Poder Executivo, tem trânsito para que este não proceda com indulgência
como fio condutor a inserção de dispositivos que di- ou exagerada severidade na aplicação do texto legal?
zem respeito ao sistema de correspondência de pon- O único elemento apropriado para dissolver
tos por infração, previsto no art. 259 da Lei de Trânsi- essa dúvida parece-nos ser a própria possibilidade de
to. se sanar o problema no local e no momento da fiscali

zação. Ou seja, se o condutor conseguir dar pronta
solução ao defeito, fica caracterizado que o defeito é
pequeno. Nessa hipóteee, não terlamos que recorrer
ao arbftrio do agente de trânsito, evitando-se um cau
dal de interpretações.

Esse raciocfnio, no entanto, implica que ignore
mos a isenção de pontos sugerida nos dispositivos.
Explicamos.

Uma vez que não se tenha conseguido sanar a
tempo o problema, cai por terra a definição de "pe
queno defeito" que acima adotamos. Seria preciso
que outro parâmetro fosse estabelecido para essa
definição, já que a autoridade de trânsito precisa sa
ber se à infração cometida corresponderão pontos ou
não.

Volta-se, portanto, à conjectura do agente de fis
calização ter poder discricionário acerca da matéria, o
que se afigura extremamente perigoso, ou se avança
para a suposição de que o Contran ou o próprio legis
lador possam esgotar as situações em que se cabe
definir "pequeno defeito", listando-as. Infelizmente,
não julgamos ser esta alternativa mais conveniente
do que a anterior, parecendo-nos, as duas hipóteses,
muito menos oportunas do que a que anteriormente
comentamos: dar como pequeno o defeito que puder
ser sanado no ato da fiscalização.

Não podendo conceber outra definição para pe
queno defeito que não essa, ficamos, por uma ques
tão de lógica, sem ter como isentar o condutor da cor
respondente pontuação no caso do defeito mos
trar-se incapaz de ser corrigido ao longo da fiscaliza
ção. Não podendo ser corrigido, não seria pequeno
defeito. Não sendo pequeno defeito, não poderia ge
rar a dispensa da pontuação.

Eis por que, em suma, propomos a eliminação
do § 20 proposto ao art. 230.

Passemos ao exame da segunda modificação
sugerida.

Tenciona-se que os condutores sejam livrados
da pontuação quando lhes for aplicada penalidade re
lativa a excesso de peso no veículo.

Cremos ser defensável tal proposta no sentido
de que o sistema de pontuação acaba por se tornar
elemento de desequilibrio na concorrência existente
entre transportadores autônomos de carga e empre
sas de transporte. Vejamos.



Nossa opinião é que, de fato, a contagem de
vinte pontos é por demais estreita, não comportan
do a tolerância necessária com a maioria dos con
dutores que, em grande medida, incidem em infra
ções de menor gravidade. Tal contagem é ainda
mais perversa quando aplicada aos motoristas pro
fissionais que, pelo estresse da profissão e pelo
longo período passado à frente do volante, estão
muito mais expostos ao risco de infringir a lei de
trânsito.

Não obstante, julgamos indispensável que se
procure diferenciar o condutor que se envolve em si
tuações que oferecem risco direto à vida, caracteri
zadas como infrações gravíssimas, do condutor que
incorre em violações de menor importância.

Dar ao motorista que comete infração gravís
sima o mesmo limite de pontos fixado para os de
mais é tratar igualmente os desiguais, o que sub-
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A lei de trânsito define que a responsabilidade verte os princípios do Direito. Alguém admite que
pela infração relativa a excesso de peso no veículo se possa tolerar o cometimento de quatro infrações
cabe ao embarcador ou ao transportador. Não se gravíssimas, punindo-se o condutor com a suspen-
faz referência, ali, ao condutor. Portanto, quando o são do direito de dirigir apenas quando ele praticar
motorista de uma empresa de transporte é parado a quinta?
em um posto de pesagem e o caminhão apresenta Em resumo, acreditamos que o motorista que
problema de excesso de carga, a infração recairá tenha cometido infração gravíssima, ainda que ape-
sobre a transportadora, pessoa jurídica., a não ser nas uma, deverá se sujeitar à penalidade de sus-
que se consiga flagrar uma conduta Irregular do pensão do direito de dirigir quando alcançar vinte
condutor. A empresa paga a infração e não se tem pontos em seu prontuário. É o que pretendemos su-
como aplicar a pontuação a ninguém, vez que o gerir em nosso substitutivo.
condutor não responde, de acordo com o Código, E ~ d t d t t I

- - - - - m .ace e o o o e~Qos o, vo o pe a aprova-
por esse desregramento. ção do Projeto de Lei nÕ 1.428, de 1999, na forma

O caso é diferente, entretanto, quando se trata do substitutivo em anexo.
de motorista autônomo. Nessa situação, o condu.tor Sala da Comissão, 28 de setembro de 1999.
se confun?e co~ a fig~ra do transportador. Assim, _ Deputado Alberto Mourão Relator.
se o caminhoneiro autonomo for flagrado com ex- '
cesso de peso no vículo, não s6 terá que pagar a SUBSTITUTIVO AO
multa devida como arcar com a pontuação corres- PROJETO DE LEI N° 1.428, DE 1999

pondente. Altera dispositivos da Lei nO 9.503,
Em resumo, o autônomo pode vir a ter suspen- de 23 de setembro de 1997 - Códiao de

sa sua atuação por acúmulo de pontos, o que nunca Trânsito Brasileiro.
acontecerá no caso de uma empresa transportado- O Congresso Nacional decreta:
ra. Convenhamos, é um tratamento diferenciado
que pode minar a competitividade do primeiro. Essa Art. 1° Os arts. 230257 e 261 da Lei nO 9.503,
a razão pela qual acatamos a proposta de alteração de 23 de setembro de 1997, passam a vigorar com
do § 3° do art. 257. as seguintes alterações:

Por fim, a terceira modificação. "Art. 230 .
Parágrafo único. Não se aplicam as

Trata-se de uma elevação, de vinte para trin- penas previstas neste artige na hipótese de
ta, do número de pontos que dá ensejo à aplica- pequenos defeitos nos sistemas mecânico e
ção da penalidade de suspensão do direito de diri- elétrico do veículo, bem como no conjunto
giro de pneus, assim entendidos os que pude

rem ser sanados no local e no momento da
fiscalização." (NR)

"Art. 257 ~ ..
§ 3° Ao condutor caberá a responsabi

lidade pelas infrações decorrentes de atos
praticados na direção do veículo, não inci
dindo em seu prontuário as hip6teses de pe
nalidades previstas nos §§ 4°, 5° e 6° deste
artigo.

. "(NR)

"Art. 261 .
§ 1° além dos casos previstos em ou

tros artigos deste C6digo e excetuados
aqueles especificados no art. 263, a sus
pensão do direito de dirigir será aplicada
sempre que o infrator atingir a contagem de
trinta pontos, previstos no art. 259, desde
que não tenha sido cometida nenhuma in-



Altera dispositivos da Lei n° 9.503,
de 23 de setembro de 1997 - Código de
Trânsito Brasileiro.
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fração de natureza gravfssima, caso em que SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
a suspensão será aplicada quando a conta
gem atingir vinte pontos.

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

Art. 2° Aplicam-se as disposições contidas
nesta lei aos processos em curso na data de sua
publicação.

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

Sala da Comissão, 28 de setembro de 1999. 
Deputado Alberto Mourão, Relator.

COMISsAo DE VIAçAO E TRANSPORTJ;.$

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.428/99

Nos termos do art. 119, caput, li, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr.
Presidente determinou a abertura - e divulgação
na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
apresentação de emendas ao substitutivo oferecido
pelo relator, a partir de 30-9-99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emen
das.

Sala da Comissão, 8 de outubro de 1999. 
Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

11I - Parecer da Comissão

A Comiss~o de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou, com substituti
vo, o Projeto de Lei n° 1.428/99, contra o voto do De
putado Wellington Dias, nos termos do parecer do re
lator, Deputado Alberto Mourão.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Marcelo Teixeira, Presidente; Raimundo Colom

bo, Mário Negromonte e Chico da Princesa, Vi
ce-Presidentes; Antônio Geraldo, Aracely de Paula,
Eliseu Resende, Igor Avelino, IIdefonço Cordeiro,
Lael Varella, Alberto Mourão, Domiciano Cabral, Edi
nho Araújo, Glycon Terra Pinto, João Henrique, Aloí
zio Santos, Chiquinho Feitosa, Feu Rosa, Romeu Qu
eiroz, Sílvio Torres, Neuton Lima, Luiz Sérgio, Phile
mon Rodrigues, Teima de Souza, Wellington Dias,
João Tota, Duílio Pisaneschi, LuIs Eduardo, Gonzaga
Patriota, Pedro Chaves, Eujácio Simões, Barbosa
Neto, Carlos Dunga, Jorge Costa, Basflio Villani e Au
gusto Nardes.

Sala da Comissão, 24 de novembro de 1999. 
Marcelo Teixeira, Presidente.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os arts. 230, 257 e 261 da Lei n° 9.503,

de 23 de setembro de 1997, passam a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 230 ..
Parágrafo único. Não se aplicam as

penas p'revistas neste artigo na hipótese de
pequenos defeitos nos sistemas mecânico e
elétrico do vefculo, bem como no conjunto
de pneus, assim entendidos os que pude
rem ser sanados no local e no momento da
fiscalização." (NR)

"Art. 257 .
§ 3° Ao condutor caberá a responsabili

dade pelas infrações decorrentes de atos pra
ticados na direção do veículo, não incidindo
em seu prontuário as hipóteses de penalida
des previstas nos §§ 4°, 5° e 6° deste artigo.

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

"Art. 261 .
§ 10 além dos casos previstos em ou

tros artigos deste Código e excetuados
aqueles especificados no art. 263, a sus
pensão do direito de dirigir será aplicada
sempre q'Je o infrator atingir a contagem de
trinta pontos, previstos no art. 259, desde
que não tenha sido cometida nenhuma in
fração de natureza gravfssima, caso em que
a suspensão será aplicada quando a conta
gem atingir vinte pontos.

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

Art. 2° Aplicam-se as disposições contidas
nesta lei aos processos em curso na data de sua
publicação.

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

Sala da Comissão, 24 de novembro de 1999. 
Deputado Marcelo Teixeira, Presidente.

COMISsAo DE
CONSTITUIÇAo E JUSTiÇA E DE REDAÇAO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.428-Al99,
Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, alterado



11 - Voto do Relator

É o relatório.

A matéria sob exame está elencada entre as
que são de competência privativa da União (CF, art.
61), a iniciativa do legítima (CF, art. 61) e figura en
tre as atribuições do Congresso Nacional, a teor do
art. 48 da Carta Polftica.

Não se vislumbra na espécie, com efeito, qual
quer vício de inconstitucionalidade.

Quanto à juridicidade, mocorre conflito de or
dem material entre o texto proposto e a ordenação
jurídica vigente.

A técnica legislativa, por seu turno, está em
conformidade com as disposições da Lei Comple
mentar nO 95/98.

Ante as razões e fundamentos expostos, voto
pela constitucionalidade. juridicidade e adequada
técnica legislativa do Projeto de Lei nO 1.096/99 e do
substitutivo adotado pela Comissão de Viação e
Transportes.

Sala da CC/R, 13 de junho de 2000. - Deputa
do Inaldo Leitão, 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 do Projeto de Lei nO 1.428-A/99 e
do Substitutivo da Comissão de Viação e Transpor·
tes, nos termos do parecer do Relator, Deputado Inal
do Leitão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho, Presidente; Inaldo Lei

tão, lédio Rosa e Ary Kara, Vice-Presidentes; André
Benassi, Caio Riela, Jutahy Júnior, Vicente Arruda,
Júlio Delgado, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Men
des Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Antônio Carlos
Konder Reis, Jaime Martins, Moroni Torgan, Nilmar
Ruiz, Paulo Magalhães, Vilmar Rocha, Geraldo Ma·
gela, José Dirceu, José Genoíno, waldir Pires, Fer
nando Coruja, José Roberto Batochio, Bispo Rodri
gues, Ayrton Xerêz, Luiz Antônio Fleury, Nelson Mar
quezelli, Mauro Benevides, Udson Bandeira, Átila
Lins, José Ronaldo, Luís Barbosa, Vic Pires Franco,
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pelo art. 1°, I, da Resolução nO 10/91, o Senhor Pre- Cabe a esta douta Comissão pronunciar-se
sidente determinou a abertura e divulgação na quanto à constitucionalidade, à juridicidade e à técni-
Ordem do Dia das Comissões, prazo para recebi- ca legislativa da matéria (RICD, art. 37, inciso 111, letra
mento de emendas a partir de 27-3-00, por cinco. a).
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresenta
das emendas ao projeto.

Sala da Comissão, de abril de 2000. - Dama·
ci Pires de Miranda, Secretária Substituta.

I - Relatório

O Projeto de Lei sob comento, de autoria do
Poder Executivo, propõe alterações nos arts. 230,
257 e 261 da Lei n° 9.503/97 - Código de Trânsito
Brasileiro.

O art. 230 do CTB estabelece nos seus incisos
um elenco de condutas para os condutores de veí
culos que, uma vez infringidas, resultarão em penali
dade ou medida administrativa. As infrações são
classificadas em gravíssimas, graves e médias.

Com o acréscimo do § 1° ao art. 230, o projeto
isenta de pena o infrator.

"na hipótese de pequenos defeitos nos siste
mas mecânico e elétrico do veículo, bem assim no
conjunto de pneus, (...) desde que sanados, no local
e no momento da fiscalização."

O § 2° prevê que, não ocorrendo a imediata
correção do defeito aludido no § 1°, o condutor fica
rá isento da correspondente pontuação em seu
prontuário, respondendo tão-somente pela multa pe
cuniária.

O projeto também altera a redação do § 3° do
art. 257 do CTB, estabelecendo a não-incidência
no prontuário do condutor as hipóteses de penali
dades previstas nos §§ 4°, 5° e 6° do precitado art.
257.

Por último, o projeto em análise altera o texto
do § 1° do art. 261 do Código, ampliando o limite de
vinte para trinta pontos pelas infrações cometidas
(art. 259), como condição para a pena de suspen
são do direito de dirigir.

Apreciado na Comissão de Viação e Transpor
tes, o presente projeto de lei foi aprovado por maio
ria, nos termos do substitutivo por ela adotado.

O referido substitutivo insere parágrafo único
ao art. 230, isentando de pena a ocorrência de pe
quenos defeitos nos sistemas mecânico e elétrico
do vefculo, bem como no conjunto de pneus, assim
entendidos os que puderem ser sanados no local e
no momento da fiscalização.
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José Machado, Professor Luizinho, Eurico Miranda e
Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - De
putado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 1.516-B, DE 1999
(Do Senado Federal)

PLS N° 197/99

Altera a Lei nO 5.917, de 10 de se
tembro de 1973, que aprova o Plano Na
cional de Viação, de modo a incluir, na
Relação Descritiva das Rodovias do
Sistema Rodoviário Federal, a rodovia que
especifica, sob a designação BR431; ten
do pareceres: da Comissão de Viação e
Transportes, pela aprovação (Relator: De
putado Carlos Dunga); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa (Relator: Deputado Udson Ban
deira).

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; e Constituição e Justiça e de Redação;
(art. 54) - art. 24, 11.)

SUMÁRIO

1- Projeto Inicial

11 - Na Comissão de Viação e Transportes.

- termo de recebimento de emendas

- parecer do Relator

- parecer da Comissão

111 - 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° Inclua-se no item 2.2.2 - Relação Descri

tiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, su
bitem Ligações, integrante do Anexo do Plano Nacio
nal de Viação, aprovado pela Lei n° 5.917, de 10 de
setembro de 1973, a rodovia BR431 com a seguinte
descrição:

"2.2.2 - Relação Descritiva das Rodovias do
Sistema Rodoviário Federal

BR Pontos de Passagem Unídadesda Extensão Supelposição
Federação (lan) BR km

LIGAÇOES
• ••••• u .................... • ••••••••

431 Jundiá (entronc. cI RR 125
BR-174) - Santa
Mana do Boiaçu
.......................04...........

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

Senado Federal, 17 de agosto de 1999. - Sena
dor Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TITULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPITULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma
Casa será revisto pela outra, em um só turno de dis
cussão e votação, e enviado à sanção ou promulga
ção, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se
o rejeitar.

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



km:-

BR: 430

2. SISTEMA RODOVIÁRIO NACIONAL:

~ODOVIASRADIAIS

BR: 010

2.1 - Conceituação:

2.1.0 - O Sistema Rodoviário Nacional é cons
titufdo pelo conjunto dos Sistemas Rodoviários Fe
deral, Estaduais e Municipais, e compreende:

- Relação descritiva:

Conforme quadro a seguir.

Relação Descritiva das Rodoyias do Sistema
Rodoviário Federal

Pontos de Passagem: Brasflia - Paraná - Ca-
rolina - Porto Franco - Guamá - Belém

Unidades da Federação: DF - GO - MA - PA

Extensão (km): 1.901

Superposição*

BR:-

km:-

BR: 429

Pontos de Passagem: Vila Rondônia (BR-364)
- Costa Marques (Rio Guaporé)

Unidades da Federação: RO

Extensão (km): 299

Superposição*

BR:-

Pontos de Passagem: Barreiras - Santana -
Bom Jesus da Lapa - Caetité

Unidades da Federação: BA

Extensão (km): 499

Superposição·

BR:-

km:-
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LEI N° 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973 viárias com seus pontos de passagem, assim como

Aprova o Plano Nacional de Viação, os portos e aeródromos, conforme as relações des-
e dã outras providências. critivas do Plano Nacional de Viação de que trata

Art. 1° Fica aprovado o Plano Nacional de Via- esta lei.
ção (PNV) de que trata o art. ao, item XI, da Consti- ..

tuição Federal, representado e de3crito complemen- ANEXO 11
tarmente no documento anexo contendo as seguin- Sistema Rodoviário Nacional
tes seções:

1. Conceituação Geral. Sistema Nacional de
Viação.

2. Sistema Rodoviário Nacional:

2.1 conceituação;

2.2 nomenclatura e relação descritiva das ro
dovias do Sistema Rodoviário Federal, integrantes
do Plano Nacional de Viação.

3. Sistema Ferroviário Nacional:

3.1 conceituação;

3.2 nomenclatura e relação descritiva das fer-
rovias integrantes do Plano Nacional de Viação.

4. Sistema Portuário Nacional:

4.1 conceituação;

4.2 relação descritiva dos portos marrtimos,
fluviais e lacustres do Plano Nacional de Viação.

5. Sistema Hidroviário Nacional:

5.1 conceituação;

5.2 relação descritiva d~s vias navegáveis inte-
riores do Plano Nacional de VIação.

6. Sistema Aeroviário Nacional:

6.1 conceituação;

6.2 relação descritiva dos aeródromos do Pia
no Nacional de Viação.

§ 1° Os sistemas mencionados nas seções 2,
3, 4, 5 e 6 citadas, englobam as respectivas redes
construfdas e previstas.

§ 2° As localidades intermediárias constantes
das redes previstas que figuram nas relações des
critivas constantes das seções 2.2 e 3.2 citadas,
não constituem pontos obrigatórios de passagem,
mas figuram apenas como indicação geral da dire
triz das vias consideradas, sendo o seu traçado defi
nitivo fixado pelo Poder Executivo, após estudos
técnicos e econômicos.

§ 3° Os órgãos federais das diferentes modali
dades de transporte deverão elaborar as respectivas
cartas geográficas em escala conveniente, que per
mita distinguir e identificar facilmente as diretrizes



,
Pontos de Passagem: Bocaiúva (BR~J 35) - Governador Valadares
Unidades da federação: Mü
Extensão (lan): 315
Superposição *
BR: 259
lan: 15
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SIN·OPSE

IDENTIFICAÇÃO
NUMERO NA ORIGEM: PLS 001911999 PROJETO DE LEI (SF)
ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 3103 1999
SENADO:· PLS 001911999

AUTOR SENADOR: MOZARU..DO CAVALCANTI PFL RR
EMENTA ALTERA A LEI 5917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973, (BR-174 A SANTA MARIA

DO BOIAÇU).
ULTIMA AÇÁO

RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
12 08 1999 (SF) SUBSECRETARIA DO EXP~DIENTE(SF)(SSEXP)

1100 RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 12 DE AGOSTO DE 1999.
ENCAMINHADO A:

(SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP) EM 12 08 1999
TRAMITAÇÃO

3103 1999 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF) (pLEG)
ESTE PROCESSO COI''TE1\1 ~3 (TRES) FOLHAS NUMERADAS E

• RUBRICADAS.
31 03 1999 (SF) PLENARlO (pLE~1

1000 LEITURA. .
3103 1999 (SF)~ADIRETORA

1000 DESPACHO A CI (DECISÃO TERMINATIVA) ONDE PODERA
RECEBER EMENDAS PELO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, APOS
PUBLICADO E DISTRJBUIDO EM AVULSOS.
DSFOl 04 PAG6903.

3103 1999 (SF) SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
ENCAMlNBADO A CL

08 04 1999 (SF) COM. SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA (CI)
RELATOR SEN MARLUCE PINTO.

21 OS 1999 (SF) COM. SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA (CI)
DEVOLVIDO PELA RELATORA, SEN MARLUCE PINTOt COM MINUTA DE
PARECER PELA APROVAÇÃO DO PROJETO NA FORMA DO
SUBS1TI"Úi1VO QUE APRESENTA, ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇÕE
CONDIÇÕES DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO.
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17061999 (SF) COM. SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA (Cl)
A COMISSÃO APROVA AEMENDA 1·.. ÇI.(SUBSTlTUTIVO) QUE
PASSA A CONSIIIOIk-sE NO TEXTO FINAL APROVABO PELA
COMrSSÃO. ASSINA O PARECER SEM VOTO O SEN MOZARlLDO
CAVALCANTI,AUTOltDO PROJETO, DEVENDO AMATERIA SER
SUBMETIDA ATURNO SUPLEMENTARDE DISCUSSÃO POR RÃVER
RECEBIDO SVBS11TUTIVO INTEGRAL

%4 061999 (SF) COM. SERVIÇOS DE INFRA·ESTRUTURA (CI)
NÃO SENDO APRESENTADAS EMENDAS NO DECORRER DA DISCUSSÃO
COMPLEMENTAR O SUBSTrrUTIVO E DADO COMO DEFINITIVAMENTE
ADOTADO.

%4 06 1999 (SF) COM. SERVIÇOS DE INFRA·ESTRUTURA (Cl)
ENCAMINHADO AO SACP.

%4 061999 (SF) SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
ENCAMINHADO A SSClS.

2806 1999 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLAm'A (SF) (SSCLSl
JVl\JEI COPIA DA LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER.

28 06 1999 (SF) SUBSEC. eOORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
JUNTADA COPIA DA LEGISLACÃO CITADA NO PARECER.

28061999 (SI") SUBSEC. eOORD. LEGISLATIVA (SF) eSSCLS)
ENCAMJNIIADO A SSCOM. COM DESTINO ACL A FIM DE
PROVIDENCIAR O TEXTO FINAL DO SUBSTITUTIVO APROVADO
PELA COMISSÃO.

29 06 1999 (SF) SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
RETORNAACL

30 06 1999 (SF) COM. SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA (C!)
ANEXADO NESTA DATA O TEXTO FINAL NO PROCESSADO.

30 06 1999 (SF) COM. SERVIÇOS DE ~-l:STRtJTURA(CI)
ENCAMINBADO AO SACP.

02 07 1999 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMA1''El''TES
ENCAMINHADO A SSCLS.

02 OS 1999 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATWA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO A CL PARA REVISÃO DA LISTA DE VOTAÇÃO.

03 OS.1999 (SF) SVBSEC. COORn. LEGISLAm'A (SF) (SSCLS)
ENCAMINBADO AO PLENARlO PARA LEITURA DO PARECER.

03 OS 1999 (SF) PLENARlO (PLEN)
LErIlJRA PARECER 413 - CL·FAVORAVEL. NOS TERMOS DA
EMENDA 1 - CI (SUBsTI1lJTIVO) QUE OFERECE, RELATOR SE.~
MARLUCE PINTO.
DSF 04 OS PAG 19267 A 19276.

03 08 1999 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEITURA OF. 058. DE 1999, DA PRESIDENTE DA CI,
COMUNICANDO A APROVAÇÃO DO PROJETO, NOS TERMOS DA
EME.~A 1 • Cl(SUBSTITVTIVO), SENDO ABERTO O PRAZO DE OS
(CINCO) DIAS UTEIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. POR
UM DECIMO DA COMPOSIÇÃO DA CASA. PARA QUE A MATERlA SEJA
APRECIADA PELO PLENARlO.
DSF 04 OS PAG 19290.

04 OS 1999 (SF) SUBSEC. caORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
PRAZO PARA INTERPOSICÃO DE RECURSO: OS 08 A 11 08 99.
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11 081999 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCU)
ENCAMINHADO AO PLENARIO PARALEITURA DO TERMINO DO
PRAZO PARA RECURSO.

12081m. (SF)PLENARIO (PLEN) ,:
1008 COMUNICAÇÃO PRESJDENCIA TERMINO PRAZO SEM
INTERPOSIÇÃO DE BECURSO, PREVISTO NO ART. 91, PARAGRAFO
TERCEIRO, DO REGIMENTO Jl\1'ERNO. 101:'.1°0

11 081999 ÀcÂMARA DOS DEPurADOS COM OOFISFN-W/17-

Quinta-feira 22 33893

Oficio n° bfwlt; (SF) Brasília, em

Senhor Primeiro-Secretário,

de agosto de 1999.

Encaminho aVossa Excelênci~ afnn de ser submetido àrevisão
da Câmara dos Deputados, nos tennos do an. 65 da Constituição Federal~ o Projeto de
Lei do Senado nO 197! de 1999, constante dos autógrafos em anexo, que "altera aLei
n° 5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova oPlano Nacional de Viação, de modo a
incluir, na Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, arodovia que
especifica, sob a designação BR-431".

Atenciosamente,



A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei nO 1.516/99, nos termos do parecer do
Relator, Deputado Carlos Dunga.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Marcelo Teixeira, Presidente; Mário Negromon

te e Chico da Princesa, Vice-Presidentes; Antônio
Geraldo, Aracely de Paula, Eliseu Resende, Igor Ave
Iino, IIdefonço Cordeiro, João Ribeiro, Lael Varella,
Alberto Mourão, Domiciano Cabral, João Henrique,
Aloizio Santos, Chiquinho Feitosa, Feu Rosa, Romeu
Queiroz, Sílvio Torres, Carlos Santana, Luiz Sérgio,
Philemon Rodrigues, Teima de Souza, Wellington
Dias, Airton Cascavel, João Tota, José Chaves Duflio
Pisaneschi, Neuton Lima, Gonzaga Patriota, Pedro
Chaves, Almerinda de Carvalho, Paulo Braga, Jorge
Costa, Osvaldo Reis, Dr. Heleno, Almeida de Jesus,
José Carlos Elias e De Velasco.

Sala da Comissão, 27 de outubro de 1999. - De
putado Marcelo Teixeira, Presidente.

COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO-

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.516-A/99

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução nO 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 2-5-00, por cinco sessões. Esgo-
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES Ocorre que enquanto essa rodovia continuar
sendo uma rodovia estadual, a BR-480, dificilmente

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS esse seu papel estratégico poderá se concretizar, pe-

PROJETO DE LEI N° 1.516/99 las dificuldades de investimentos do próprio Estado
de Roraima.

Para que esse papel da BR-480 seja desempe
nhado satisfatoriamente é preciso, portanto, que ela
se torne uma rodovia federal. Isso não será impossí
vel já que essa rodovia estadual interliga dois compo
nentes do Sistema Nacional de Viação (a BR-174 e a
hidrovia do rio Branco). Tal fato atende às exigências
estabelecidas na Lei nO 5.917/73, p.ara fins da inclu
são da futura BR-431 na relação descritiva de rodovi
as, anexa ao Plano Nacional de Viação.

Pelo exposto, somos pela aprovação do PL nO
1.516/99. É o voto.

Sala da Comissão, 29 de setembro de 1999. 
Deputado Carlos Dunga, Relator.

11I - Parecer da Comissão

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 27-8-99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 1999. 
Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

I - Relatório

O presente projeto de lei propõe a inclusão da
rodovia BR-431 no subitem Ligações da Relação
Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Fe
deral, do Anexo do Plano Nacional de Viação.

Referida rodovia possui uma extensão de
125Km e liga a localidade de Jundiá (no entronca
mento com a BR-174) a Santa Maria do Boiaçu, no
Estado de Roraima.

O presente projeto de lei foi aprovado no Sena
do Federal, onde teve origem.

É o relatório.

" - Voto do Relator

A rodovia BR-431 , proposta por este projeto de
lei, adotará o traçado previsto para a rodovia BR-480,
estadual de Roraima. No momento, aproximadamen
te metade do total de sua extensão (125Km) corres
ponde ao trecho intermediário a ser projetado. No seu
trecho inicial, de Jundiá até a futura ponte do rio Jaua
peri, a rodovia apresenta 45Km em revestimento pri
mário e, no trecho final, do quilômetro 105 ao quilô
metro 125, já tem o seu leito aberto.

Essa rodovia estadual liga a BR-174 ao rio
Branco, que corta longitudinalmente o Estado de Ro
raima e que constitui uma das hidrovias definidas na
Relação Descritiva das Hidrovias do Plano Naciõnal
de Viação. Sabe-se que é exatamente no subtrecho
dessa hidrodovia, compreendido entre a foz do rio
Branco e a localidade de Santa Maria do Boiaçu, que
a sua navegabilidade é possível em caráter perma
nente.

A futura BR-431 que fará a ligação dessa hidro
via com a BR-174, que é um dos principais eixos ro
doviários de Roraima, constituirá um eixo viário fun
damentai já que ensejará novas facilidades de trans
portes na região.



PROJETO DE LEI N° 1.790-8, DE 1999
(Do Sr. Eduardo Barbosa)

Institui o Dia Nacional das Apae;
tendo pareceres: da Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto, aprovação, com
emenda (Relator: Deputado Flavio Arns);
e da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e
da emenda da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto (Relator: Deputado
Fernando Coruja).

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

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11- Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

111 - Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

:
BR Pontos de Passagem Unidades da Extensão (Km) I Superposição

Federação BR Km

UGAÇOES

........,.....................
431 Jundiá (entronc. ri RR 125

I"
"

BR-174) - Santa
Maria do Boaçu

° projeto foi aprovado, pelo Senado Federal,
em 17 de agosto de 1999.

Nesta Casa, foi, inicialmente, examinado pela
Comissão de Viação e Transportes, onde logrou
aprovação.

Chega em seguida a esta Comissão, onde se
lança o presente parecer.

11 - Voto do Relator

Cabe à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, conforme a alfnea a do inciso 111 do art. 32
do Regimento Interno da Casa, examinar os projetos
quanto à constitucionalidade, à juridicidade e à técni
ca legislativa.

O-proje...toM!é.....c..,.o'"lIcistitccional, jurídico e de boa téc
nica legislativa.

Ante o exposto, este relator vota pela constituci
onalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do
Projeto de Lei nO 1.516, de 1999.

Sala da Comissão, 6 de junho de 2000. - Depu
tado Udson Bandeiran, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
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tado O prazo, não foram apresentadas emendas ao unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
projeto. e técnica legislativa do Projeto de Lei nO 1.51 6-A/99,

Sala da Comissão, 9 de maio de 2000. - Sérgio nos termos do parecer do Relator, Deputado Udson
Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário. Bandeira.

I R I t' . Estiveram presentes os Senhores Deputados:
- e a orlo Ronaldo Cezar Coelho, Presidente; Inaldo Leitão,° projeto ora examinado inclui no item 2.2.2 - lédio Rosa e Ary Kara, Vice-Presidentes; André Benas-

Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodo- si, Caio Riela, Jutahy Júnior, Vicente Arruda, Júlio Del-
viário Federal, no subitem ligações, integrante do gado, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Mendes Ribeiro
Anexo do Plano Nacional de Viação, aprovado pela
Lei n05.917, de 10 de setembro de 1973, a rodovia Filho,OsmarSerragllo,AntônioCarlosKonderReis,Ja-
BR-431 , conforme o quadro segumte: ime Martins, Moroni Torgan, Nilmar Ruiz, Paulo Maga

lhães, Vilmar Rocha, Geraldo Magela, José Dirceu,
"2.2.2 - Relação Descritiva do Sistema José Genoíno, Waldir Pires, Femando CoruJa, José Ro-

Rodoviário Federal
berto Batochio, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, Luiz
Antônio Fleury, Nelson Marquezelli, Mauro Benevides,
Udson Bandeira, Átila Lins, José Ronaldo, Luís Barbo-
sa, Vic Pires Franco, José Machado, Professor Luizi
nho, Eurico Miranda e Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - De
putado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
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O Congresso Nacional decreta: Em 1964 a sede foi transferida para Brasflia. O
Art. 1D Fica instituldo o dia 11 de setembro de movimento logo se expandiu para outras capitais e

cada ano, como o "Dia Nacional das Apae". depois para o interior dos estados. Hoje, decorridos
Art. 2D Esta lei entrará em vigor a partir da data quarenta e cinco anos, somam-se mais de mil e seis-

da sua publicação. centas unidades, espalhadas pelo Brasil. É o maior
. _ movimento social de caráter filantrópico do Pais na

Justlficaçao sua área de atuação. Esta multiplicação foi notável,
É relevante conhecer a origem e o caminho do levando-se em conta as dificuldades de um pais

Movimento Apaeano. A APAE - Associação de Pais e como o nosso, carente de recursos no campo das po-
Amigos dos Excepcionais, é -resultante de um movi- líticas públicas e, mais ainda, na área da educação
mento que se destaca no Pais pelo seu pioneirismo. especial. Este crescimento vertiginoso foi impulsiona-

A primeira iniciativa, no Brasil, de congregar do pela .Federação ~acional e sua~ representações
pais de "excepcionais" e outras pessoas interessadas e~tad~als que,. ~eguln~o a ~esma linha filosófica da
em apoiá-los ocorreu no Rio de Janeiro, empreendida primeira, permItiram e incentivaram a
por Beatrice Bemis - membro do corpo diplomático formação de novas Apae. Através de congres-
norte-americano e mãe de uma pessoa portadora da sos, encontros, cursos, palestras e outros eventos, o
slndrome de Down. movimento sensibilizou a sociedade em geral: bus-

Motivados por aquela cidadã, um grupo - con- cando viabilizar mecanismos que garantam os direi-
gregando pais, amigos, professores e médicos de tos da cidadania da pessoa portadora de deficiência
pessoas portadoras de deficiências - fundou a prime- no Brasil.
ira Associação de Pais e Amigos aos Excepcionais - Esta proposição se justifica porque as Associa-
APAE do Brasil, cuja reunião inaugural do Conselho ções de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, se
Deliberativo ocorreu em março de 1954. A partir desta destacam por apresentarem proposta de atuação am-
data foi instalada uma escola para crianças excepcio- pia, que envolve como público alvo, não só as pesso-
nais, com apoio do professor La Fayette Cortes. as portadoras de deficiência em todas as fases de

A entidade passou a contar com uma sede pro- sua vida (desde a concepção até a velhice), mas tam-
visória, onde foram criadas duas classes especiais, bém os demais indivlduos e instituições que intera-
com cerca de vinte crianças. A escola desenvol- gem em sua causa (familiares e vizinhos das pessoas
veu-se, seus alunos tornaram-se adolescentes e ne- portadoras de deficiência, sócios contribuintes, volun-
cessitaram de atividades criativas e profissionalizan- tários, órgãos públicos, ONG, estudantes estagiários,
teso Foi organizada, então, uma oficina pedagógica escolas, hospitais, fornecedores/parceiros, financia-
de atividades ligadas à carpintaria, para "deficientes", dores, e a comunidade em geral). Cabe ressaltar que
por iniciativa da professora Olivia Pereira. o foco do trabalho centra-se no atendimento às pes-

De 1954 a 1962, surgiram outras Apae. No final soas portadoras de deficiência e suas famflias.
de 1962, houve a primeira reunião nacional de diri- Para finalizar, destacamos que as Apae atuam
gentes apaeanos, presidida pelo médico psiquiatra nas áreas de defesa de direitos, prevenção da inci-
Dr. Stanislau Krinsky, em São Paulo, quando reuni- dência das deficiências, educação, educação profis-
ram-se representantes de doze das dezesseis unida- sional, saúde, assistência social, esporte, lazer, cultu-
des já existentes, provenientes de cidades do Rio de ra. assistência ao idoso portador de deficiência, estu-
Janeiro, e dos Estados de Minas Gerais, São Paulo, dos e pesquisas, e capacitação e aperfeiçoamento
Paraná, Rio Grande do Sul e Paralba. técnico profissional.

Pela primeira vez, no Brasil, discutia-se a ques- Pelas razões expostas, consideramos que des-
tão da pessoa portadora de deficiência com um grupo ta forma as Apae obterão cada vez mais o reconheci-
de famllias, que trazia para o movimento suas expe- mento da sociedade e a pessoa portadora de defi-
riências como pais e, em alguns casos, também como ciência será mais valorizada tendo um dia do ano de-
técnicos na área. dicado à celebração da entidade que representa a

Para facilitar a articulação e o intercâmbio de maior rede de atendimento a este segmento no Pais.
idéias, os participantes da reunião sentiram a neces- Sala das Sessões 15 de setembro de 1999. -
sidade de criar um organismo nacional, sur~indol em Deputado Eduardo Ba~bosa.
10 de novembro de 1962, a Federação Nacional das
Apae, que funcionou durante alguns anos em São
Paulo.



EMENDA MODIFICATIVA N° 1

Dê-se ao art: 1° do projeto a seguinte redação:
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS regular de ensino" (art. 208, inciso 111). Esse preceito
constitucional abriu espaços para que a atual Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n°
9.394/96 - contemplasse capítulo específico sobre a
educação especial, entendida como modalidade de
educação escolar para os educandos portadores de
necessidades especiais.

Do ponto de vista histórico, a luta pelos direitos
dos portadores de deficiência no Brasil é antiga e re
monta, em grande parte, àatt.l~-das-Apae. A pri
meira iniciativa de congregar pais de "excepcionais"
ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, por iniciativa de
Beatrice Bemis, membro do corpo diplomático nor
te-americano e mãe de uma pessoa portadora da sín
drome de Down. Motivados por essa iniciativa, foi fun
dada a primeira Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE do Brasil, cuja reunião inaugu
raI do Conselho Deliberativo ocorreu em março de
1954.

Desta data até o início dos anos 60, surgiram ou
tras Apae em diferentes pontos do País, sendo que no
dia 11 de dezembro de 1962 foi criada a Federação Na
cional das Apae. Hoje, essas associações estão espa
lhadas em mais de 2.000 municípios brasileiros, con
gregadas em tomo da Federação Nacional das Apae,
cuja sede localiza-se em Brasrlia, sendo que o dia 11 de
dezembro, do ponto de vista dos seus estatutos, já é
considerado o "Dia Nacional do Movimento Apaeano".

Neste sentido, apresentamos uma emenda á
presente proposição, com o objetivo de fazer a corre
ção quanto à data em que se deve comemorar o "Dia
Nacional das Apae".

Concordamos, plenamente, com o autor da pro
posição, o nobre colega Deputado Eduardo Barbosa,
ao afirmar que as Apae constituem "o maior movi
mento social de caráter filantrópico do País na sua
área de atuação. (...) Através de congressos, encon
tros, cursos, palestras e outros eventos, o movimento
sensibilizou a sociedade em geral, buscando viabili
zar mecanismos que garantam os direitos da cidada
nia da pessoa portadora de deficiência no Brasil".

Instituir o Dia Nacional das Apae é reconhecer o
trabalho pioneiro e inigualável que essas instituições
realizam em todo o País na promoção da cidadania
dos portadores de deficiência e suas famílias, razão
pela qual emitimos parecer favorável a essa proposi
ção, com a emenda anexa.

Sala da Comissão, 29 de março de 2000. - De
putado Flãvio Arns, Relator.

O projeto de lei em análise, de autoria do Depu
tado Eduardo Barbosa, objetiva instituir o Dia Nacio~

nal das Apae.
A proposição foi distribuída às Comissões de
Educação, Cultura e Desporto e de Constitui

ção, Justiça e de Redação, conforme determina o art.
54 do Regimento Interno desta Casa.

No período regimental, não foram oferecidas
emendas. Cumpre-nos, agora, por determinação da
Presidência da CECD, a elaboração do respectivo
parecer, onde nos manifestaremos acerca do mérito
educativo e cultural do referido projeto de lei.

É o relatório.

PROJETO DE LEI N° 1.790, DE 1999

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, a Sra. Pre
sidenta determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 29 de no
vembro de 1999, por cinco sessões. Esgotado o pra
zo, não foram recej>idas emendas ao j:m;>j~to~_

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 1999. 
Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - Relatório

1\ - Voto do Relator

Nos últimos anos, o Poder Público, pressionado
pelos movimentos da sociedade civil, tem tomado
consciência acerca da necessidade de garantir aos
portadores de deficiência o exercício de sua cidada
nia, mediante o reconhecimento de que a diferença
não deve se constituir em preconceito ou obstáculo
ao desenvolvimento integral da pessoa humana.

Pioneiramente, a Constituição Federal de 1988,
em seu art. 227, § 1°, inciso 11, impôs ao Estado o de
ver de criar "programas de prevenção e atendimento
especializado para os portadores de deficiência
física, sensorial e mental, bem como de integração so
cial do adolescente portador de deficiência, mediante
o treinamento para o trabalho e a convivência, e a fa
cilitação do acesso aos bens e serviços públicos, com
a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetô
nicos".

No capítulo referente à educação, mais uma
vez, o legislador constituinte, sensível a essa realida
de, determinou que o dever do Estado com a educa
ção será efetivado mediante a garantia de, entre ou
tros, "atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente na rede



11 - Voto do Relator

De acordo com o mandamento regimental desta
Casa (art. 32, 111, a), cumpre que esta Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação se

pronuncie acerca da constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa do

Projeto de Lei n° 1.790, de 1999, e emenda
aprovada pela Comissão de Educação, Cultura e
Desporto.

O projeto e sua emenda atendem aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legis
lativa da União, às atribuições do Congresso Nacio
nal e à iniciativa parlamentar. Também foram respei
tadas as demais normas constitucionais de cunho
material.

Quanto ao aspecto de juridicidade, há de se afir
mar que o projeto e sua emenda foram elaborados
em conformidade com o ordenamento jurídico em vi
gor.

A técnica legislativa e a redação empregadas no
texto do projeto e da emenda nos parecem acertadas
e, indubitavelmente, estão em acordo com as deter
minações impostas pela Lei Complementar n09'5/198,
que trata da elaboração das leis.

Isto posto, nosso voto é pela constitucionalida
de, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de
Lei n° 1.790, de 1999 e de sua emenda.

É o parecer, salvo melhor Juízo.
Sala da Comissão, 8 de junho de 2000. - Depu

tado Fernando Coruja, Relator.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se ao art. 10 do projeto a seguinte redação:

"Art. 1° Fica instituldo o dia 11 de de
zembro de cada ano, como o Dia Nacional
das Apae."

Sala da Comissão, 29 de março de 2000. - De
putado Pedro Wilson, Presidente.

COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.790/99

Nos termos do art. 119, caput, inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. lO, I, da Resolução nO 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 15-5-00 por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, não foram apresentadas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2000. - Sér
gio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário

I - Relatório

Trata-se de projeto de lei que tem como escopo
instituir o dia 11 de setembro de cada ano como o "Dia
Nacional das Apae".

Em sua justificação, o nobre autor lembra a ori
gem histórica da APAE - Associação de Pais e Ami
gos dos Excepcionais, e argumenta que as "Apae se
destacam por apresentarem proposta de atuação am-
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"Art. 10 Fica instituído o dia 11 de de- pia, que envolve como público alvo, não só as pesso-
zembro de cada ano, como o Dia Nacional as portadoras de deficiência em todas as fases de
das Apae." sua vida (desde a concepção até a velhice), mas tam

bém os demais indivíduos e instituições que intera-
Sala.d~ Comissão, 29 de março de 2000. - De- gem em sua causa".

putado FlavIo Arns. Acredita o autor, que o projeto fará com que as
11I _ Parecer da Comissão Apae obtenham cada vez mais o reconhecimento da

sociedade e a pessoa portadora de deficiência será
A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, mais valorizada tendo um dia do ano dedicado à cele-

em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime- bração da entidade que representa a maior rede de
mente, o Projeto de Lei n° 1.790/99, com emenda, nos atendimento a este segmento no País.
termos do parecer do Relator, Deputado Flávio Ams. De competência conclusiva das comissões per-

Estiveram presentes os Senhores Deputados manentes, a matéria foi primeiramente apreciada, no
Pedro Wrlson, Presidente; Gilmar Machado, Mansa mérito, pela Comissão de Educação, Cultura e Des-
Serrano e Neto Rodolfo, Vice-Presidentes; Ademir porto, que a aprovou com emenda, modificando para
Lucas, Atila Lira, Celcita Pinheiro, Esther Grossi, Flá- o dia 11 de dezembro o Dia Nacional das Apae.
vio Arns, Jonival Lucas Júnior, Luís Barbosa, Maria
Elvira, Nice Lobão, Nilson Pinto, Osvaldo Biolchi, Ressaltou-se naquela comissão que "instituir o

Dia Nacional das Apae é reconhecer o trabalho pio-
Osvaldo Coelho, Pastor Amarildo, Paulo Lima, Rena- neiro e inigualável que essas instituições realizam em
to Silva e Walfrido Mares Guia. todo o País na promoção da cidadania dos portado-

Sala da Comissão, 29 de março de 2000. - De- res de deficiência e sua famílias".
putado Pedro Wilson, Presidente. Esgotado o prazo regimental neste órgão técni-

co, não foram apresentadas emendas ao projeto.
É o relatório.



Transcorrido o prazo regimental não foram
apresentadas emendas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O autor pretende incluir a educação ambiental
como disciplina especifica em todos os níveis de ensi
no das redes pública e privada, suprimindo vedação
existente no art. 10, § 1°, da Lei n° 9.795, de 27 de
abril de 1999.

A inclusão da educação ambiental como disci
plina específica nos currículos escolares contraria o
espirito da Lei nO 9.795/99, posto que esta deve ser

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 1.868/99, de autoria do ilus
tre Deputado Pedro Fernandes, objetiva introduzir no
currrculo da educação básica, superior, especial, pro~

fissional e de jovens e adultos a disciplina educação
ambiental.

Na justificação de sua iniciativa, o nobre parla
mentar declara:

"{... )Assim, conquanto a Lei nO
9.795/99, que "dispõe sobre a educação
ambiental e institui a Polltica Nacional de
Educação Ambiental", tenha, com todo lou
vor, disciplinado o art. 225 da Constituição,
não se justifica a vedação contida no § 10

do art. 10 da referida lei, que prescreve:

"Art. 10. A educação ambiental será
desenvolvida como uma prática educativa
integrada, contínua e permanente em todos
os niveis e modalidades do ensino formal.

§ 1° A educação ambiental não deve
ser implantada como disciplina específica
no curriculo de ensino."

A -ampla disseminação e o conheci
mento adequado das questões mais afetas
ao "meio ambiente" devem merecer especial
atenção de iniciativas que envolvam o Esta
do, a sociedade civil e as instituições educa
tivas e devem, também, fazer parte de curri
culo escolar em todos os niveis de ensino.

(...)"

*PROJETO DE LEI N° 1.868-A, DE 1999
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Inclui no currículo escolar da educa
ção básica, superior, especial, profissio
nal e de jovens e adultos a disciplina
"Educação Ambiental", e dá outras provi
dências; tendo parecer da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, pela rejei
ção (Relator: Deputado Nilson Pinto).

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

*Projeto inicial publicado no DCD de 13-11-99

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.868, DE 1999
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111- Parecer da Comissão Nos termos do art. 119, caput, Ie § 1°, do Regi-
. . . •. mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi~

A Comlssã~ de C~nst~tUlçao. e JUStIÇ~ e de. Re- dente determinou a abertura - e divulgação na
daçã?, em reUnião ordm~na .reah~ada h~j~, .opmou Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre-
unanlf!leme~te ~eJa constl~uclonahd~d;, jundlcldade sentação de emendas ao projeto, a partir de 29 de
e téCnica leglslatlva.d? Projeto de Lei n .1.790-A/99 e março de 2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
da emenda da ComIssão de Educaçao, Cultura e não foram recebidas emendas ao projeto.
Desporto, nos ter":l0s do parecer do Relator, Deputa- Sala da Comissão, 6 de abril de 2000. - Carla
do Fernando CoruJa. Rodrigues de Medeiros, Secretária.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
--Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo Lei

tão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André
Benassi, Caio Riela, Jutahy Júnior, Vicente Arruda,
Júlio Delgado, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Men
des Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, AntOnio Carlos
Konder Reis, Jaime Martins, Moroni Torgan, Nilmar
Ruiz, Paulo Magalhães, Vilmar Rocha, Geraldo Ma
gela, José Dirceu, José Genuino, Waldir Pires, Fer
nando Coruja, José Roberto Batochio, Bispo Rodri
gues, Ayrton Xerêz, Luiz Antônio Fleury, Nelson Mar
quezelli, Mauro Benevides, Udson Bandeira, Atua
Lins, José Ronaldo, Luis Barbosa, Vic Pires Franco,
José Machado, Professor Luizinho, Eurico Miranda e
Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - De
putado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
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desenvolvida como prática educativa integrada, per
mitindo o pluralismo de idéias, bem como a inter, multi
e transdisciplinariedade.

Ademais, o art. 2° da Lei n° 9.795/99, quando
conceitua a educação ambiental, atribui-lhe caráter
amplo e presença obrigatória em todo o processo s6
cio-educativo, formal ou não:

"Art. 2° A educação ambiental é um
componente essencial e permanente da
educação nacional, devendo estar presente,
de forma articulada, em todos os níveis e
modalidades do processo educativo, em ca
ráter formal e não-formaL" (grifado)

Torna-se, desnecessário, portanto, estabelecer
norma especifica que venhà a limitar o alcance da
educação ambiental e sua articulação com a socieda
de civil organizada.
, Diante do exposto, entendendo que a presente
proposição contraria os elementos norteadores do
norma que estatui a Polftica Nacional de Educação
Ambiental, votamos pela rejeição do PL nO 1.868/99.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2000. 
Deputado Nilson Pinto, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unani
memente, o Projeto de Lei n° 1.868/99, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Nilson Pinto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Vi
ce-Presidente; Agnelo Queiroz, Atila Lira, Celcita Pi
nh.ei~o, Éber Si~va, Eduardo Seabr~....Euri~~..r'l1iranda,
FlavIo Ams, Joao Matos, Luis Barbosa, Nilson Pinto,
Rafael Greca, Clóvis Volpi, Gastão Vieira e Prof. Lui
zinho.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - De
putado Pedro Wilson, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 1.936-8, DE 1999
(Do Senado Federal)

PLS N° 235/99

Institui o Dia Nacional de Prevenção
e Combate à Hipertensão Arterial e dá
outras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, pela aprovação (Relator: Deputado
Jorge Alberto); da Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto, pela aprovação
(Relator: Deputado Agnelo Queiroz).

(As Comissões de Seguridade Social e
Famllia; de Educação, Cultura e Desporto; e
de Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 11.)

SUMÁRIO

1- Projeto Inicial

11 - Na Comissão de Seguridade Social e Famflia:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

111 - Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É instituldo o "Dia Nacional de Prevenção

e Combate à Hipertensão Arterial", a ser comemora
do anualmente no dia 26 de abril, com o objetivo de
conscientizar a população sobre o diagnóstico pre
ventivo e o tratamento da doença.

Art. 2° Na semana que antecede ao dia fixado
no art. 10, o Ministério da Saúde é autorizado a desen
volver, em todo o território nacional, campanhas edu
cativas de diagnóstico preventivo da hipertensão ar
terial e de doenças cardiovasculares em geral.

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

Senado Federal, 21 de outubro de 1999. - Se
nador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATiVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TITULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPiTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma
Casa será revisto pela outra, em um só turno de dis
cussão e votação, e enviado à sanção ou promulga-
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Çao, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se Parágrafo único, Sendo o projeto emendado
o rejeitar, voltara à Casa iniciadora,

SINOPSE
mENTlnCAçÁo

NUMERO NA ORIGEM: PLS 00135 1999 PROJETO DE LEI (SF)
ORCÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 14041999
SENADO: PiS 00235 1999

AurOR SENADOR: FERNANDO BEZERRA PMDB R.1lli
EMENTA "INSTITUI O DIA NACIONAL DE'PREVENÇÃO E COMBATE A HIPERTENSÃO

ARTERIAL. E DA OUTRAS PROVIDENCIAS'.

DESPACJtOINICIAL
(SF) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE)
(SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)

ULllMAAÇÃO
RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
20 10l~ (SJi') MESA DIRETORA

DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF2110PAG

ENCAMINHADO A:
(Sfl SUBSEC COOR». LEGISLAnVA (SF') (ssas) EM 20 10 1999

TRAMITAÇÃO
14041999 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF') (PLEG)

"ESTE PROCESSO CONTEM 03 (TRES) FOLHAS NUMERADAS E
RUBRICADAS.

14041"' (SF) PLENARlO (PLEN)
LE1111RA.

1494'"' (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO AS CE E CAS ONDE PODERA RECEBER EMENDAS PELO
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. A'OS PUBLICADO E DISTRIBUlDO EM
AVVLSOS: CABENDO A ESTA ULTIMA A DECISÃO TERML"lATIVA.
DSF 1504 PAG8144 E 8145.

15041999 (SF) SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
RECEBIDO l"I"ESTE ORGÃO. EM IS DE ABRIL DE 1999.

IS 04 J999 (SF) SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
ENCAMINHADO A CE.

IS 04 I"' (Sf") COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE)
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM IS DE ABRIL DE 1999.

23 04 1999 (SF) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO CCE)
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS.

28 041999 (SF) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE)
RELATOR SEN SEBASTlÃO ROCHA.

16061999 (SF) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (Cf)
DEVOLVIDO PELO aELATOa.SEN SEBAmÃO ROCHA. COM MINlTfA
DE PARECER DEVlDAMEl'«E ASSINADA.. ESTANDO EM CONDIÇÕES DE
SER INCLUlDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

10081999 ($F) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE)
A COMISSÃO APROVA O PARECER DO RELATOR (AO HOC)
SEN EMILIA FERNANDES. FAVORAVEL AO PROJETO.

11 08 1999 ($F) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE)
ENCAMINHADO ASSCOM:-PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.
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1208 1999 (SF) SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
ENCAMINHADO A SSCLS.

1208 Im (SF) SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
ENCAMINHADO A CAS.

08 09 1999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CASl
RELATOR SEN LVClO ALCANTARA JS 09 1999 (Sf) COl\IISSÃO DE ASSUNTOS
SOCIAIS (CAS)
DEVOLVIDA PELO RELATOR. SEN LUCIO ALCAJ\'TARA. COM MINUTA
DE PARECER CONCLUINDO PELA APROVAÇÃO. ESTANDO A MATERlA
EM CONDIÇÕES DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO.

30 09 1999 (SF) COMISSÃO DE ASSUI'''TOS SOCIAIS (CASl
REUNIDA A COMISSÃO EM 290999.. E APROVADO o PROJETO.. EM
DECISÃO TERMINATIVA. FLS. 07 A 11.

3009 1999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
ENCAMINHADO A SSCLS. PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.

01 10 1m CSF1 SUBSEC. COORD. LEGISLA.TJVA (SF) (SSC15)
E~CAMrNHADO AO PLENARlO PARA LEITURA DOS PARECERES.

. 08 10 1999 (SF) PLENARlO (PLEN)

LEITURA PARECERES 789 - CE E 790 - CASo
DSF 09 10 PAG 27151 E 27151.

08 Jot 999 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA Of. 091.. DE 1999.. 00 PRESIDEi''TE DA·CAS.
COMUNICANDO Ao APROVAÇÃO DO PROJETO. SENDO AS,ERTO O.fRAzo
DE 05 (aNCO) DIAS VTEIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURso.
POR UM DECIMO DA COMPOSIÇÃO DA CAS~ PARA QUE A MÂTÉJUÁ-
SEJA APRECIADA. PELO PLENARlO.l . . • •

DSF69 10 PAG 27160.
11101999 (SF'lSUBSEC COOR». LEGISLATJVA(SF) (SSCLS) .

PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: 1310 A 191099.
19 10 1999 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATlVA (SF) (SSCLS)

ENCAMINHADO AO PLENARlO PARA COMUNICAÇÃO TERMINO PRAZO.
20 16 1999 (SF) PLENARIO {PLEN}

COMUNICACÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM INTERPOSiÇÃO D
RECURSO. PREVISTO NO ART. 91. PARAGRAFO TERCEIRO. DO
REGIME!\TO INTERNO. lO ~.:J..ICj1

20 10 1999 À CÂMARA DOS DEPUTADOS COM o OFISF N° __o:;,' t 7
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Offcio nO 1027 (SF)

Brasflia, 21 de outubro de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

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

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado nO 225, de 1999, constante dos au
tógrafos em anexo, que institui o Dia Nacional de Pre
venção e Combate à Hipertensão Arterial, e dá outras
providências.

Atenciosamente. - Senador Carlos Patrocínio,
Primeiro Secretário, em exercfcio.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMluA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.936199

Nos termos do art. 119, caput, " do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
Emendas, a partir de 1° de dezembro de 1999, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebi
das emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 9 de dezembro de 1999. 
Eloízio Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

O projeto do nobre senador tem por objetivo ins
tituir o "Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hi
pertensão Arterial", a 'ser comemorado anualmente
no dia 26 de abril, com o objetivo de conscientizar a
população sobre o diagnóstico preventivo e o trata
mento de doença.

O projeto determina que na semana que antece
de o dia fixado, o Ministério da Saúde fica autorizado
a desenvolver em todo o território nacional, campa
nhas educativas de diagnóstico preventivo da hiper
tensão arterial e de doenças cardiovasculares em ge
raI.

É o relatório.

11- Voto

Segundo o Ministério da Saúde, o diagnóstico e
tratamento das doenças cardiovasculares têm apre
sentado enormes avanços tecnológicos nos últimos
anos, com a introdução, na rotina de atendimento, de
novas técnicas tais como cineangiocoronariografia,

revascularização miocárdica, ultra-sonografia, cintilo
grafia cardfaca e cerebral, tomografia computadoriza
da, drogas anti-hipertensivas e inotrópicas cardfacas.
Entretanto, apesar destes avanços tecnológicos, ain
da é alto o fndice de óbitos precoces por doenças car
diovasculares.

Mesmo quando não são fatais, essas doenças
levam, com freqüência, à invalidez parcial ou total do
indivfduo, com graves repercussões para esse, sua
famflia e a sociedade, muitas vezes em pessoas jo
vens, na fase mais produtiva da vida. Segundo dados
da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a faixa etária
de 20 a 49 anos é a que apresenta uma maior relação
entre mortalidade e doenças cardiovasculares. Isto
mostra que o investimento na prevenção destas do
enças é decisivo não só para garantir qualidade de
vida, mas também evitar gastos com hospitalizações,
que a cada dia se torna mais cara em razão do alto
grau de sofisticação em que se encontra a medicina
moderna.

A alta prevalência das doenças cardiovascula
res é hoje observada mundialmente. No Brasil esse
grupo de doenças é a primeira causa de óbito; foram
responsáveis em 1996, por 249.613 óbitos de um to
tal de 908.882 óbitos registrados, representando 28%
do total. Ainda segundo os dados de 1996, as doen
ças cerebrovasculares e o infarto agudo do miocár
dio, juntos, foram responsáveis por 136.950 óbitos, o
que representam 55% dos óbitos por doenças do
aparelho circulatório.

Sabe-se que a hipertensão arterial, dentre os fa
tores de risco cardiovascular, é o mais importante,
afetando de 11 a 20% da população adulta (com mais
de 20 anos) segundo estudo patrocinado pelo Minis
tério da Saúde e CNPq e conduzido pela UFRJ e
ENSP em 1992. Além desta alta prevalência, sabe-se
que cerca de 85% dos pacientes com acidente vascu
lar cerebral (AVC) e cerca de 40 a 60% dos pacientes
com infarto do miocárdio apresentam hipertensão ar
terial associada, sendo provavelmente o principal fa
tor etiopatogênico.

Em função do acima exposto, faz-se necessáda
a criação de um /lOia Nacional de Prevenção e Com
bate à Hipertensão Arterial", nos moldes do "Dia Mu
nicipal de Prevenção à Hipertensão Arterial" na cida
de de São Paulo, realizado no dia 26 de abril, criado
pela Lei Municipal n° 11.757 de 12-5-1995, e organi
zado pela Associação Paulista de Assistência ao Hi
pertenso, Secretaria de Estado da Saúde (DIR-I) e
Secretana Municipal de Saúde (COAS - Saúde do
Adulto).



11 - Voto do Relator

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia
"a hipertensão arterial é um dos principais fatores as
SOCiados ao desenvolvimento de doenças cardiovas-

PROJETO DE LEI N° 1.936·A, DE 1999
(PLS N° 235/99)

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 10 de
maio de 2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000 - Carla
Rodrigues Medeiros, Secretária.

I - Relatório

O presente projeto, originário do Senado Fede
ral, de autoria do Senador Fernando Bezerra, PLS nO
235/99, "institui o Dia Nacional de Prevenção e Com
bate à Hipertensão Arterial e dá outras providências".

Propõe a comemoração, anual, no dia 26 de
abnl e autoriza o Ministério da Saúde a desenvolver,
uma semana antes desta data, em todo o território na
cional, campanhas educativas de diagnóstico preven
tivo da hipertensão arterial e de doenças cardiovas
culares em geral, com o objetivo de conscientizar a
população.

Na justificação destaca o autor:

"Há que investir na prevenção e con
trole da doença. O diagnóstico precoce das
doenças cardiovasculares, principalmente o
diagnóstico prematuro da hipertensão arteri
al virá em benefício da população, possibili
tando ao País diminuir os gastos com o
combate da doença já instalada e o redireci
onamento dos recursos para os investimen
tos na manutenção da saúde e qualidade de
vida do povo braSileiro."

Distribuído à Comissão de Seguridade Social e
Família, recebeu parecer favorável, por unanimidade.

Nesta Comissão foi aberto o prazo para recebi
mento de emendas a partir de 10 de maio de 2000.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

É o relatório.
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Em 26 de abril de 1999, mesmo ainda sem ser COMISSÃO DE EDUr.AÇii.O,
oficializado como "Dia Nacional de Prevenção e Com- CULTURA E DESPORTO

bate à Hipertensão Arterial", foram realizadas campa- TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
nhas em todos os estados e Distrito Federal em mais
de 1.500 postos, organizadas pelo Departamento de
Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardi
ologia, SBC-Funcor, Sociedade Brasileira de Hiperten
são, Departamento de Hipertensão Arterial da Socie
dade Brasileira de Nefrologia, Ministério da Saúde/Co
ordenação de Doenças Crônico-Degenerativas, Se
cretarias Estaduais e Municipais de Saúde, Sesi e
Associações de Pacientes Hipertensos, atendendo,
orientando e encaminhado para o tratamento milhares
de pessoas, evitando que estes indivíduos viessem a
fazer parte das estatísticas acima descritas.

A criação de um "Dia Nacional de Prevenção e
Combate à Hipertensão Arterial" impõe-se como uma
estratégia importante na prevenção, detecção e con
trole desta síndrome, mais prevalecente em nosso
meio, neste final de século.

Em razão do acima exposto, somos pela apro
vação do projeto em epígrafe.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2000. 
Deputado Jorge Alberto, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Famffia, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei nO 1.936, de 1999, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Jorge Alberto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Cleuber Carneiro, Presidente; Celso Giglio, Jor
ge Alberto e Remi Trinta, Vice-Presidentes; Affonso
Camargo, Alcione Athayde, Almennda de Carvalho,
Antônio Joaquim Araújo, Antônio Palocci, Armando
Abflio, Arnaldo Faria de Sá, Darcísio Perondi, Djalma
Paes, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Bar
bosa, Eduardo Jorge, Euler Morais, Eduardo Seabra,
Henrique Fontana, Glycon Terra Pinto, Ivanio Guerra,
Jandira Feghali, João Fassarella, Jorge Costa, José
Carlos Coutinho, José Unhares, Lavoisier Maia, Lúcia
Vânia, Marcondes Gadelha, Osmânio Pereira, Olivei
ra Filho, Pedro Canedo, Rafael Guerra, Raimundo
Gomes de Matos, Renildo Leal, Rita Camata, Saulo
Pedrosa, Saraiva Felipe, Serafim Venzon, Urslcino
Queiroz e Vicente Caropreso.

Sala da Comissão, 26 de abril de 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente.



111 - Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:

PROJETO DE LEI N° 2.030-A, DE 1999
(Do Sr. Geraldo Magela)

Altera os arts. 23 e 55 da Lei nO
9.615, de 24 de març_o de 1998, que "insti
tui normas gerais sobre desporto e di
outras providências"; tendo parecer da
Comissão de Educação, Cultura e Des
porto, pela rejeição deste, e do de nOs
2.207/99 e 2.236/99 apensados (Relator:
Deputado Eduardo Seabra).

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

SUMÁRIO

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani
memente, o Projeto de Lei n° 1.936-A/99, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Agnelo Queiroz.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Vi
ce-Presidente; Agnelo Queiroz, Átila Lira, Celcita Pi
nheiro, Éber Silva, Eduardo Seabra, Eurico Miranda,
Flávio Ams, João Matos, Luís Barbosa, Nilson Pinto,
Rafael Guerra, Clóvis Volpi, Gastão Vieira e Prof. Lui
zinho.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - De
putado Pedro Wilson, Presidente.

PL nO 2.207/99 - PL nO

I - Projeto Inicial

11 - Projetos apensados:
2.236/99
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culares, como artereosclerose coronariana e insufi- problema comunitário e de saúde pública" definiram
ciência cardíaca, bem como de outras doenças como que a Confederação, além de ser instrumento polftico
insuficiência renal e derrames cerebrais". importante para cobrar do Governo Federal uma polí-

Como a hipertensão quase sempre não apre- tica nacional voltada à prevenção, tratamento e
senta sintoma, o seu diagnóstico dificilmente é feito acompanhamento do portador de hipertensão arterial
sem que seja provocado por campanhas ou mesmo servirá como elo de ligação para que as entidades en-
por curiosidade, e a adesão do paciente ao tratamen- volvidas possam trocar informações ou tomar iniciati-
to é dificultada justamente por esta falta de sintoma. vas comuns para deflagrar campanhas conjuntas.

Ela é uma doença crônica degenerativa, consti- Diante da importância da iniciativa votamos pela
tuindo-se em um importante fator de risco coronário. aprovação do PL nO 1.936, de 1999.
Está relacionada a 40% dos óbitos por doenças cardi- Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - De-
ovasculares e pode desenvolver complicações como putado Agnelo Queiroz, Relator.
acidente vascular cerebral (derrame), infarto do mio
cárdio e insuficiência cardíaca.

O diagnóstico é feito através da medida da pres
são arterial, com a ajuda de um esfigmomanômetro. É
preciso realizar mais de uma medição por dia para ter
uma margem de segurança. Hoje existe disponível
um sistema de Monitorização Ambulatorial da Pres
são Arterial, o MAPA, que torna o diagnóstico mais
preciso ao término de 24 horas.

Ao definir um dia nacional para prevenção e
combate à hipertensão estamos incentivando o co
nhecimento de cada brasileiro sobre a situação da
sua saúde.

Com uma boa orientação no sentido de consci
entizar o indivíduo hipertenso de que não há cura, mas
sim um controle adequado de sua pressão arterial, po
deremos reduzir o número de óbitos e proporcionar
uma vida saudável para a maioria dos brasileiros.

A proposição conta com o apoio do Ministério da
Saúde, da Sociedade Brasileira de Cardiologia e das
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde que,
anualmente, promovem uma campanha para orienta
ção da população sobre a necessidade de controlar a
pressão arterial, para que possa viver mais e melhor.
Este dia integra a relação dos dias temáticos de cons
cientização nacional sob o slogan - Cuide bem do
seu coração.

Em São Pauto surgiu a primeira associação de
pacientes hipertensos do Brasil. Hoje, já são 16 asso
ciações, em 8 estados brasileiros. Desde 1995, o dia
nacional de prevenção e combate à hipertensão tem
sido o dia 26 de abril, excepcionalmente, este ano foi
no dia 4 de maio, em razão das comemorações dos
500 anos de descobrimento do Brasil.

Neste ano, as associações de hipertensos de
vários estados, juntamente com representantes da
Sociedade Brasileira de Cardiologia e da de Nefrolo
gia fundaram a Confederação Nacional dos Portado
res de Hipertensão Arterial (CONAPHA) e na Carta
de Pouso Alegre intitulada "Hipertensão Arterial como



SEÇÃO IV
Do Sistema Nacional do Desporto

CAPITULO IV
Do Sistema Brasileiro do Desporto

LEI N° 9.615, DE 24 DE MARÇO 1998

Institui Normas Gerais Sobre Des
porto e dá Outras Providências.

"Art. 55 ..
§ 5° O Tribunal de Justiça Desportiva

do Futebol, de âmbito Nacional, com sede
na Capital Federal, terá a seguinte composi
ção:

I - um representante indicado pela en
tidade nacional de administração do futebol;

11 - dois advogados com notório saber
jurídico desportivo, indicados pela Ordem
dos Advogados do Brasil, representando
Estados distintos;

111 - um representante indicado pela
entidade nacional dos árbitros:

IV - um representante indicado pela
entidade nacional dos atletas;

V - um representante de cada região
geográfica do País, escolhido pelas respec
tivas entidades estaduais de administração
do futebol".
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Art. 1° O art. 23 da Lei n° 9.615, fica acrescido Sendo assim, para preservar os diversos inte-
dos seguintes dispositivos: resses, particularmente os dos milhões de anônimos

"Art. 23. ~~~~~~~~~s ait:~~r ~~~o~~ ~6~~~~:~te projeto tem
11- .
g) cônjuge e parentes consangüíneos A primeira alteração, para evitar a formação de

ou afins, até o segundo grau ou por adoção, verdadeiras dinastias nas Federações e Confedera-
do dirigente eleito para o mandato com ções, prevê a proibição de candidatura de parentes e
exercício imediatamente anterior às elei- a reeleição, por mais de uma vez, dos presidentes.
ções. A outra alteração, pretende criar condições para

111 - O Presidente e quem o houver su- uma ação independente e Isenta do Tribunal de Justi-
cedido ou substituído no curso do mandato ça Desportiva do Futebol. E. assim, propõe a reformu-
poderá ser reeleito para um único período lação da sua composição, Incluindo a representação
subseqüente." regional, de forma a não permitir a concentração de

representação em apenas um estado, como aconte
ce atualmente.

Desta forma em respeito ao nosso povo, espero
o apoio dos nobres pares para a aprovação da pre
sente proposição.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999. 
Geraldo Magela, Deputado PT - DF.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEG/SLATIVOS

CeDI

Art. 2° O art. 55 da Lei n° 9.615, fica acrescido
do seguinte parágrafo:

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data da sua
publicaç~o.

Justificação

No Brasil, o futebol é uma das poucas unanimi
dades Nacionais. O Povo brasileiro fez desta modali
dade esportiva uma sólida instituição que tem o poder
de mobilizar multidões apaixonadas para comparece
rem aos grandes estádios.

O futebol, além de ser a paixão nacional, carac
teriza-se pela capacidade de mover significativo con
junto de atividades econômicas, e até mesmo por
isso, transformou-se num grande alvo de diversos in
teresses econômicos e polfticos, ocasionando confli
to de interesses que podem acab, r por desestruturar
o esporte.

Art. 23. Os estatutos das entidades de admirns-
tração do desporto, elaborados de conformidade com
esta lei, deverão obrigatoriamente regulamentar, no
mínimo:

I - instituição do Tribunal de Justiça Desportiva,
nos termos desta lei;

11 - inelegibilidade de seus dirigentes para de
sempenho de cargos e funções eletivas ou de livre
nomeação de:

a) condenados por crime doloso em sentença
definitiva;

b) inadimplentes na prestação de contas de re
cursos públicos em decisão administrativa definitiva;

c) inadimplentes na prestação de contas da pró
pria entidade;



CAPITULO VIII
Dos Recursos para o Desporto

Art. 56. Os recursos necessários ao fomento
das práticas desportivas formais e não-formais a que
se refere o art. 217 da Constituição Federal serão as
segurados em programas de trabalho especfficos
constantes dos orçamentos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, além dos prove
nientes de:

I - fundos desportivos;
11 - receitas oriundas de concursos de prognós

ticos;
111 - doações, patrocfnios e legados;
IV - prêmios de concursos de prognósticos da

Loteria Esportiva Federal não reclamados nos prazos
regulamentares;

V - incentivos fiscais previstos em lei;
VI - outras fontes.

CAPITULO VII
Da Justiça Desportiva
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d) afastados de cargos eletivos ou de confiança ou pessoas de notório saber jurfdico, e de conduta i1i-
de entidade desportiva ou em virtude de gestão patri- bada.
monial ou financeira irregular ou temerária da entida
de;

e) inadimplentes das contribuições previdenciá
rias e trabalhistas;

f) falidos.
Art. 24. As prestações de contas anuais de to

das as entidades de administração integrantes do
Sistema Nacional do Desporto serão obrigatoriamen
te submetidas, com parecer dos Conselhos Fiscais,
às respectivas assembléias gerais, para a aprovação
final.

Parágrafo único. Todos os integrantes das as
sembléias gerais terão acesso irrestrito aos docu
mentos, informações e comprovantes de despesa;;
de çontas de que trata este artigo.

Art. 55. Os Tribunais de Justiça Desportiva se
rão compostos por, no mlnimo, sete membros, ou
onze membros, no máximo, sendo:

I - um indicado pela entidade de administração
do desporto;

li - um indicado pelas entidades de prática des
portiva que participem de competições oficiais da divi
são principal; \

11I - três àdvogados com notório saber jurídico
desportivo, indicados pela Ordem dQs Advogados do
Brasil; ,

IV - um representante dos árbitros, por estes in
dicado;

V - um representante dos atletas, por estes indi
cado.

§ 1° Para efeito de acréscimo de composição,
deverá ser assegurada a paridade apresentada nos
incisos I, 1\, IV e V, respeitado o disposto no caput
deste artigo.

§ 2° O mandato dos membros dos Tribunais de
Justiça terá a duração máxima de quatro anos, permi
tida apenas uma recondução.

§ 3° É vedado aos dirigentes desportivos das
entidades de administração e das entidades de práti
ca o exerclcio de cargo ou função na Justiça Desporti
va, exceção feita aos membros dos conselhos delibe
rativos das entidades de prática desportiva.

§ 4° Os membros dos Tribunais de Justiça Des
portiva serão obrigatoriamente bacharéis em Direito

PROJETO DE LEI N° 2.207, DE 1999
(Do Sr. Paulo Octávio)

Acrescenta dispositivo ao art. 52 e
altera a redação do inciso 11I, do art. 55,
da Lei nO 9.615, de 24 de março de 1998.

(Apense-se ao Projeto de Lei nO 2.030,
de 1999)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 52 da Lei nO 9.615, de 24 de março

de 199B, passa a viger acrescido do seguinte § 3°:

"Art. 52 ..

§ 3° Os Tribunais de Justiça Desporti
va das entidades nacionais de administra
ção do desporto terão sede no Distrito Fe
deral".

Art. 2° O inciso 11I, do art. 55 passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 55 .
1- ..
11- ..
111 - três advogados com notório saber

jurídico desportivo, indicados pelo Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;



TfTULO VIII
Da Ordem Social

CAPfTULO 111
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEçAo 111
Do Desporto

Art. 217. É 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 organizaçc1o e
funcionamento;

11 - a destinação de recursos públicos para a
promoção prioritária do desporto educacional e, em
casos espec[ficos, para a do desporto de alto rendi
mento;

111 - o tratamento diferenciado para o desporto
profissional e o não-profissional;

IV - a proteção e o incentivo às manifestações
desportivas de criação nacional.

§ 1°O Poder Judiciário só admitirá açOes relati
vas à 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° O Poder Público incentivará o lazer, como
forma de promoção social.
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Art. 3° Fica estabelecido o prazo de cento e vin- Essas são as razões que nos movem a apre-
te dias para que os Tribunais de Justiça Desportiva sentar à consideração desta Casa a presente iniciati-
referidos se adaptem ao disposto nesta lei. va, solicitando aos nobres pares que lhe prestem

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua pu- apoio.
blicação. Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. -

Deputado Paulo Octávio, Vice-Llder do PFL.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

Justificação

É evidente que, como pólo de irradiação politi
ca, a Capital Federal deve aglutinar as entidades que
se constituem com objetivos nacionais, a fim de que
não se estabeleçam processos discriminatórios, em
função de regionalismos ditados até por influências
estranhas aos objetivos precfpuos dos organismos in
teressados.

Por uma questão de economia processual, re
comenda-se a integração dessas entidades na mes
ma região, facilitando, assim, a melhor operacionali
dade de suas atividades, seja em razão de relaciona
mentos necessários com órgãos públicos, seja, tam
bém, à vista da facilidade de comunicação entre as
próprias entidades representativas.

A presente iniciativa tem o escopo de determi
nar que os Tribunais de Justiça Desportiva das enti
dades nacionais de administração de desporto te
nham sede no Distrito Federal.

Tendo em vista o seu caráter nacional, entende
mos dever-se aplicar a esses órgãos procedimento
análogo ao adotado para a transferência de órgãos
federais para a Capital Federal.

Estamos convencidos de que a manutenção de
tais órgãos eqüidistantes de pressões e paixões regi
onais será fundamental para a autonomia e indepen
dência de suas decisões.

A alteração proposta no inciso 111, do art. 55, visa
transferir da OAB - que, na prática, é a Seccional do
Estado sediado - para o Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil, a indicação de três mem
bros do Tribunal de Justiça Desportiva.

Dessa forma, evitar-se-à interferências ou pres
sões de interesses regionais nas decisões do Tribu
nal. Nesse cenário, o Conselho Federal da OAB po
derá avaliar, discricionariamente, a necessidade de
indicações caso a caso, valendo dizer que o mesmo
poderá delegar à Seccional Estadual as indicações
mencionadas.

Não obstante a relevância dcs argumentos ex
postos, a matéria está amparada pelo § 1°, do artigo
217, da Constituição Federal, que estabelece que as
instâncias da Justiça Desportiva serão reguladas por
legislação própria. como é o caso da fixação do seu
domicrlio.



CAPITULO VII
Da Justiça Desportiva

Institui Normas Gerais Sobre Des
porto e dá Outras Providências.
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LEI N° 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998 va, exceção feita aos membros dos conselhos delibe
rativos das entidades de prática desportiva.

§ 4° Os membros dos Tribunais de Justiça Des
portiva serão obrigatoriamente bacharéis em Direito
ou pessoas de notório saber jurídico, e de conduta ili
bada.

Art. 52. Aos Tribunais de Justiça Desportiva,
unidades autônomas e independentes das entidades
de administração do desporto de cada sistema, com
pete processar-eiulgar,-em última'instância, as· ques;.
tões de descumprimento de normas relativas à disci
plina e às competições desportivas, sempre assegu
rados a ampla defesa e o contraditório.

§ 1° Sem prejuízo do disposto neste artigo, as
decisões finais dos Tribunais de Justiça Desportiva
são impugnáveis nos termos gerais do direito, respei
tados os pressupostos processuais estabelecidos
nos §§ 1° e 2° do art. 217 da Constituição Federal.

§ 2° O recurso ao Poder Judiciário não prejudi
cará os efeitos desportivos validamente produzidos
em conseqüência da decisão proferida pelos Tribuna
is de Justiça Desportiva.

Art. 55. Os Tribunais de Justiça Desportiva se
rão compostos por, no mínimo, sete membros, ou
onze membros, no máximo, sefldo:

I - um indicado pela entidade de administração
do desporto;

11 - um indicado pelas entidades de prática des
portiva que participem de competições oficiais da divi
são principal;

111 - três advogados com notório saber jurídico
desportivo, indicados pela Ordem dos Advogados do
Brasil;

IV - um representante dos árbitros, por estes in
dicado;

V - um representante dos atletas, por estes indi
cado.

§ 1° Para efeito de acréscimo de composição,
deverá ser assegurada a paridade apresentada nos
incisos " li, IV e V, respeitado o disposto no caput
deste artigo.

§ 2° O mandato dos membros dos Tribunais de
Justiça terá a duração máxima de q1Jatro anos, permi
tida apenas uma recondução.

§ 3° É vedado aos dirigentes desportivos das
entidades de administração e das entidades de práti
ca o exercício de cargo ou função na Justiça Desporti-

PROJETO DE LEI N° 2.236, DE 1999
(Do Sr. Pedro Canedo)

Acrescenta dispositivo ao art. 52 e
aitera- a-redação--do inciso· m, do -art. 55-,
da Lei nO 9.615, de 24 de março de 1998.

(Apense-se ao Projeto de Lei nO 2.030,
de 1999)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 52 da Lei n09.615, de 24 de março

de 1998, passa a viger acrescido do seguinte § 3°:

"Art. 52 ..

§ 30 Os Tribunais de Justiça Desporti
va das entidades nacionais de administra
ção do desporto terão sede no Distrito Fe
deral".

Art. 2° O Inciso 111, do art. 55 passa a vigorar
com a seguinte redação.

"Art. 55 .

1- ..
11 - ..
111- três advogados com notório saber

jurídico desportivo, indicados pelo Conselho
Federal dos Advogados do Brasil para os
Tribunais de Justiça Desportiva das entida
des nacionais e pelos Conselhos Seccionais
dos Advogados do Brasil para os Tribunais
de Justiça Desportiva das entidades federa
das.

Art. 30 Fica estabelecido o prazo de cento e
vinte dias para que os Tribunais de Justiça Desporti
va referidos se adaptem ao disposto nesta lei.

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

Justificação

Por serem entidades com objetivos nacionais e
cuidar de interesses desportivos que são movidos por
sentimentos regionais, devem atuar na capital do
País, em ambiente totalmente neutro, onde poderão



LEI N° 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998

Institui Normas Gerais Sobre Des
porto e dã Outras Providências.
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seus membros ter autonomia e independência nas § 3° Das decisões da Comissão Disciplinar ca-
suas decisões. berá recurso aos Tribunais de Justiça Desportiva.

As entidades nacionais terão os membros indi- § 4° O recurso ao qual se refere o parágrafo an-
cados por órgãos de representação federal, e as enti- terior será recebido e processado com efeito suspen-
dades estaduais serão compostas por representan- sivo quando a penalidade exceder de duas partidas
tes das categorias regionais. consecutivas ou quinze dias.

Solicito pelas razões expostas, o apoio dos i1us- .
tres pares desta Casa. Art. 55. Os Tribunais de Justiça Desportiva se-

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1999. - rão compostos por, no mínimo, sete membros, ou
Deputado Pedro Canedo. onze membros, no máximo,. sendo:

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA I - um indicado pela entidade de administração
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS do desporto;

CeDI-- - JI---um indicado pelas entidades-de"prátlca des:-
portiva que participem de competições oficiais da divi
são principal;

111 - três advogados com notório saber jurídico
desportivo, indicados pela Ordem dos Advogados do
Brasil;

CAPiTULO VII
Da Justiça Desportiva

Art. 52. Aos Tribunais de Justiça Desportiva,
unidades autônomas e independentes das entidades
de administração do desporto de cada sistema, com
pete processar e julgar, em última instância, as ques
tões de descumprimento de normas relativas à disci
plina e às competições desportivas, sempre assegu
rados a ampla defesa e o contraditório.

§ 1° Sem prejuízo do disposto neste artigo, as
decisões finais dos Tribunais de Justiça Desportiva
são impugnáveis nos termos gerais do direito, respei
tados os pressupostos processuais estabelecidos
nos §§ 1° e 2° do Art. 217 da Constituição Federal.

§ 2° O recurso ao Poder Judiciário não prejudi
cará os efeitos desportivos validamente produzidos
em conseqüência da decisão proferida pelos Tribuna
is de Justiça Desportiva.

Art. 53. Os Tribunais de Justiça Desportiva terão
como primeira instância a Comissão Disciplinar, inte
grada por três membros de sua livre nomeação, para
a aplicação imediata das sanções decorrentes de in
frações cometidas durante as disputas e constantes
das súmulas ou documentos similares dos árbitros,
ou, ainda, decorrentes de infringência ao regulamen
to da respectiva competição.

§ 1° (Vetado)
§ 2° A Comissão Disciplinar aplicará sanções

em procedimento sumário, assegurados a ampla de
fesa e o contraditório.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.030, DE 1999
(Apensos os PL nOs 2.207/99 e 2.236/99)

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 29 de
março de 2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 6 de abril de 2000. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - Relatório

Os três projetos de lei se referem à Lei n09.615,
de 24 de março de 1998, que "institui normas gerais
sobre desportos".

O Projeto de Lei n° 2.030/9, principal, além de
acrescentar uma alínea ao inciso 11 do art. 23, con
templa o artigo com um novo inciso. Sugere, ainda, o
acréscimo de § 5° ao art. 55.

O inciso 11 do art. 23 estabelece ineligibilidades
para os cargos de direção em entidades de adminis
tração do desporto, ou seja, em federações e confe
derações Nele se sugere que, além dos casos já pre
vistos, sejam inelegíveis "cônjuge e parentes consan
güíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção,



Em que pese à natureza essencialmente demo
crática do modelo de organização das associações,
há muito tempo se sabe que, na área do desporto, o
grande mal são as estruturas políticas montadas nas
federações e confederações. O exemplo vem de
cima, de entidades como o Comitê Olímpico Interna
cional - cal e a Fifa. Até recentemente, a Fifa, por
exemplo, foi dirigida por vinte e quatro anos pela mes
ma pessoa. O primeiro mandatário do cal está no
cargo há quase vinte anos. Em síntese, em federa
ções e confederações é comum encontrar-se a figura
do dirigente perpétuo, que tem por objetivo principal
conservar a qualquer custo o poder que detém, mes
mo que, oficialmente, o cargo não seja remunerado.
Projetos de lei como o que está sob exame têm por
objetivo por termo a esse tipo de situação. Lamenta
velmente, porém, erram o alvo.

De fato, conforme já constatou a Consultoria Le
gislativa desta Casa, o problema verdadeiro é de natu
reza cultural: na maioria das associações, as assem
bléias gerais não assumem o poder que têm, são coni
ventes com a prática da prepotência e as denúncias de
uso das estruturas administrativas das entidades para
a promoção pessoal dos dirigentes, e assistem caia
das á manipulação de conselhos fiscais, comissões de
arbitragem e até mesmo Tribunais de Justiça Desporti
va. Os próprios associados habitualmente não partici
pam dos processos de tomada de decisão e não têm
consciência de que é deles mesmos que dependem as
mudanças. Não há lei, muito menos algumas medidas
isoladas, que mude essa mentalidade.

Em conclusão, apesar de reconhecer a proce
dência da preocupação dos nobres colegas, autores
das proposições sob exame, considerando que:

- o mfnimo de autonomia que se pode conceder
a uma associação é o direito de estabelecer livremente
a forma e os critérios de escolha de seus dirigentes;

11 - Voto do Relator

Federações e confederações desportivas são
pessoas jurídicas de direito privado e associações ci
vis, portanto, diferentes das sociedades comerciais.
Sua existência legal se efetiva nos termos do Código
Civil e começa com a inscrição de seus estatutos no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Aplica-se às fe
deraçOes e confederações o disposto no art. 5°, XVII
e XVIII, da Constituição Federal: "é plena a liberdade
de associação para fins lícito" e "a criação de associa-
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do dirigente eleito para o mandato com exercfcio ime- ções independe de autorização, sendo vedada a in-
diatamente anterior às eleições". Já no inciso que se terferência estatal em seu funcionamento".
des:j~ acrescentar, prõp~e-se que-fi~~~ limitada a O modo de organização de uma federação ou
~~ umco perfodo subsequente a pos~lbllldade de re- confederação é fixada no estatuto. Via de regra, o es-
Jelção de ocupante de cargo de dlreçao. tatuto trata dos poderes da entidade, do regime econô-

O inciso \I do art. 23, que não tem precedente na mico e financeiro, do patrimônio, da receita e da des-
legislação desportiva anterior, tem por objetivo impe- pesa, da filiação e dos filiados, entre outras matérias.
dir que os cargos dirigentes nas federações e O estatuto de uma entidade desportiva normalmente

confederações desportivas sejam desempe- reconhece como poderes a Assembléia Geral, oTribu-
nhados por cidadãos inidôneos, comprovadamente nal de Justiça Desportiva, a Comissão Disciplinar, o
envolvidos em falcatruas, malversações e abusos de Conselho Fiscal, a Presidência e a Diretoria. O poder
poder. Os acréscimos que se deseja fazer são para máximo nas associações civis é a Assembléia Geral,
evitar a formação de dinastias e a vitaliciedade de diri- constitufda por um representante de cada entidade tili-
gente de entidade desportiva. ada.

O art. 55, por sua vez, cuida da composição dos
Tribunais de Justiça Desportiva. A alteração que se
pretende introduzir refere-se à composição do "Tribu
nal de Justiça Desportiva do Futebol". Outra sugestão
é que esse órgão tenha sua sede na Capital Federal.

As propostas de atribuir ao Conselho Federal da
entidade a indicação dos representantes OAB nos
Tribunais de Justiça Desportiva e de estabelecer na
Capital da República a sede desses Tribunais funda
mentam-se no pressuposto de que o Distrito Federal
é ambiente politicamente neutro, eqúidistante de
pressões e paixões regionais, ensejando, assim, to
madas de decisão autônomas e independentes.

Os Projetos de Lei n02.207/99 (Paulo Octávio) e
nO 2.236/99 (Pedro Canedo), apensados, são muito
parecidos: determinam que os Tribunais de Justiça

Desportiva das entidades nacionais de adminis
tração do desporto tenham sede no Distrito Federal e
que os advogados representantes da OAB sejam in
dicados pelo

Conselho Federal da entidade.
No prazo regimental, não foram apresentadas

emendas.
E terminativo o parecer desta Comissão Técnica.
É o relatório.
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- a própria Lei nO 9.615,de 1998. em seu art. 5°, gram, o que inviabiliza a transferência de suas "se-
dispõe que a organização, o funcionamento e as atri- des" para o Distrito Federal;
buiçóes da Justiça Desportiva serão definidos em Có- _ a lei é igual para todos e não pode fazer distin-
digos Desportivos e, portanto, não em leis ordinárias, _ . .

_ os tribunais de Justiça Desportiva são tecníca- çao entre.as entidades desportivas a.penas com base
mente autônomos e independentes., mas em ques- na modalidade de desporto que praticam.
tões de infra-estrutura administrativa e flsica depen- Sou pela rejeição do PL n02.030, de 1999. prin-
dem totalmente das entidades cujos poderes inte- cipaI. e dos PL n02.207 e PL n02.236; de 1999, apen

sados.

ANEXO: Resumo do que se propõe.

Lei nO 9.615, de ! PL 2.030/9 PLs 2.207/99 e 2.23&/99
14 de março de 1998 I

Art. 23. Os estatutos dasI
entidades de administração
do desporto, ...• deverêo
obrigatoriamante
reaulamentar no mínimo:

I - ..............................

11 - inelegibilidade de seus
dirigentes para desempenho
de cargos e funç6es eletivas
ou de livre nomeãcao de:

I .....................................

g) et'Jnjuge e parentes
consangolneos ou afins. até o
segundo grau ou por adoçSo.
do dirigente eleito para o
mandato com exero/Cio
imediatamente antenor às
eleiC{jes.

111 - O Presidente e quem o
houver sucedido ou substituido
no curso do mandato poderá
ser reeleito para um único
oeriodo subssoaent8.

I Art. 52. Aos Tribunais SWI
Justiça Desportiva. unidades
autOnomae e Independentes
das entidades de
administraçAo do desporto de
cada sistema. comcete "0

§ 3° Os TribunaIS de Justiça
Desportiva das entidades
nacionais de administraç60 do
desporto tenJo sede no Distrito
Federal.

Art. 55. Os Tribunais de
Justiça Desportiva serAo
comcostos cor '"

111 - três advogados com IJJ - a) Hs advogados com
notório s8ber jurfdico- notório saber jurldico-
desportivo, indicados pela desportiVo. indicados pelo
Ordem dos Advogados do Conselho Faderal da OrrJem
Brasil; dos Advogados do Srasil;1

(Paulo Otévio);
ltI - b) tr6s advogados com

notório saber jurldico-
desportivo. indicados pelo
Conselho Federal dos
AdvoaBdos do Brasi/ DBrB os
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I ~ I

ITribunais de Jus:bça I
I Desporr;va das entidades I

,nacionais e pelos ConselhosI
I
,5eccionals dos Advogaoos do

I
Brssil para os Tribun8ls de

: Justiça Desportiva das I
I \t~=S fetJeraaas; {Pedro \

I § 5° O Tribunal de Justiça I
Desportiva do Futebol. de

I íJmbítc nacional, com sede na,'
I CapitaJ Federal. terá a
I seguinte composiq4o:
, I - um reprssentante indicado
'I pela entidade nacional de I
administr8çSO do desporto: :

, /I - dois advogados com '

I
,notório saber Juridico- '
desportivo;. indicados pela I

I Ordem dos Advogados do

IBraSil, representando Estados i
~~mro~ I

: 111 - um representante \

IindiCado pela entidade I
nacional dos árbitros; ;

; IV - um representante

I
,indicado pela entidade
nacional dos atletas;

. V - um representante de
cada regiSo geográfica do I

1
1 país, escolhIdo pelas,
respectivas entidades

: estaduais de administraç;Jo do I
IfuteDoI. '
. I

Sala das reuniões, 21 de janeiro de 2000. - De
putado Eduardo Seabra, Relator,



33914 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unani
memente, o Projeto de Lei nOs 2.030/99 e os Projetos
de Lei nOs 2.207/99 e 2.236/99, apensados, nos ter
mos do parecer do Relator, Deputado Eduardo Sea
bra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro

Wilson, Presidente; Gilmar Machado Vi
ce-Presidente; Agnelo Queiroz, Atíla Lira Celclta Pi
nheiro, Éber Silva, Eduardo Seabra, Euri~o Miranda,
Flávio Arns, João Matos, Luis Barbosa, Nilson Pinto,
Rafael Greca, Clóvis Volpi, Gasta0 Vieira e Prof. Lui
zinho.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - De~

putado Pedro Wilson, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 2.114-A, DE 1999
(Do Sr. Saraiva Felipe)

Institui a co-gestão nos hospitais
tendo parecer da Comissão de (Agnelo
Queiroz).

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; de Seguridade Social e Famllia;
e de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54) - Art. 24,11)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial

11 - Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- parecer da Comissão

PROJETO DE LEI N° 2.114, DE 1999
(Do Sr. Saraiva Felipe)

Institui a co-gestão nos hospitais fi
lantrópicos e universitários e de ensino
integrantes do SUS.

(As Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; de Seguridade Social e Famllia;
e de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54) - Art. 24,11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É instituída a co-gestão, como mecanis

mo de relacionamento contratual entre os hospitais fi
lantrópicos e os hospitais universitários e de ensino e
os gestores locais do SUS - Sistema Único de Saúde.

Art. 2° A co-gestão de que trata esta lei viabili
za-se por meio de dois instrumentos contratuais entre
as partes, a saber:

I - contrato celebrado entre a(s) entidade(s)
mantenedora(s) do hospital e a Secretaria de Saúde
Estadual ou Municipal, conforme o caso, em que se
especifica o orçamento global da unidade, seus com
promissos de prestação de serviços e a dotação de
cada parte ao orçamento da unidade;

11 - contrato coletivo celebrado entre os servido
res da unidade e a sua direção, envolvendo explicita
ção de cumprimento de metas de produtividade por
um lado e mecanismo de valorização dos servidores
envolvidos por outro.

Parágrafo único. No caso dos Hospitais Univer
sitários e de Ensino, as partes serão respectivamen
te: a Secretaria de Saúde, o MEC e a Universidade
respectiva, cabendo ao MEC as responsabilidades
quanto a instalações físicas e equipamentos e, à Uni
versidade, a manutenção do seu quadro de pessoal
docente.

Art. 3° A co-gestão relativa a éada unidade será
homologada e acompanhada pelo Conselho de Saú
de do nível de gestão do SUS correspondente.

Art. 4° A direção nacional do SUS regulamenta
rá a implementação da co-gestão, no prazo de 90 (no
venta) dias, substituindo-se gradualmente a remune
ração hospitalar por produção, pela co-gestão, quan
do couber e for oportuno, de acordo com as decisões
do gestor local.

Art. Esta lei entra em vigor na de sua publica~

ção.

Justificação

A iniciativa pretende introduzir um processo
mais "transparente" de gestão administrati
vo-financeiro dos hospitais públicos, aí incluídos os fi
lantrópicos que, por não serem lucrativos, poderão se
beneficiar da medida, tornando-se efetivamente pú
blicos, ainda que não estatais.

O modelo de co-gestão hospitalar tem sido utili
zado com sucesso por vários pafses, como, particu
larmente a França, a Espanha e o Canadá, levando a
uma maior eficiência da gestão, melhores condições
de avaliação dos serviços e maior satisfação dos ser
vidores.

Por outro lado é sabido que o pagamento por
produção (altas, exames e consultas) é grande indu
tor de desvios, de que o SUS tem sido vítima desde
os tempos do Inamps.

Sala das Sessões 24 de novembro de 1999. 
Deputado Saraiva Felipe.



111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unani
memente, o Projeto de Lei nO 2.114/99, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Agnelo Queiroz.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Vi
ce-Presidente; Agnelo Queiroz, Atila Lira, Celcita Pi
nheiro, Éber Silva, Eduardo Seabra, Eurico Miranda,

. I - Relatório

" - Voto do Relator
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, de Universidade; Hospital - Escola de propriedade ou
CULTURA E DESPORTO gestão de instituição isolada de ensino médico, e Hos-

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS pital Auxili~r d~ ~nsino, que. não é de propr~edade ou
gestão de inStitUIção de ensino mas, onde sao desen-

PROJETO DE LEI N° 2.114, DE 1999 volvidos programas de treinamento em serviço.

Nos termos do art 119 caput I e § 1° do Regi- Conforme o tipo de hospital, é estabelecido o
menta Interno da Câma'ra d~s Deputados, o'Sr. Presi- adicional do Fideps à tabela do SUS.
dente determinou a abertura - e divulgação na A inclusão de hospitais universitários no siste-
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre- ma SUS já acarreta uma diversidade de controles ins-
sentação de emendas ao projeto, a partir de 29 de titufdos.p.c:>r de. i.r:lt~i~~di~ ~5U!.11'J gr~n(te O.úmero de
março de 2000, põrcfncô sessÕes. Esgotado () prazo: ponarias do Ministério da Saúde, sendo a mais recen-
não foram recebidas emendas ao projeto. te a de nO 779, de 29 de Dezembro de 1999.

Sala da Comissão, 6 de abril de 2000. - Carla Assim, já existem mecanismos legais de contro-
Rodrigues de Medeiros, Secretária. le dos hospitais universitários, hospitais escola, hos

pitais de ensino e todos os demais, controles que po
dem envolver a secretaria de saúde pertinente. O pro
jeto de lei em tela é, desta forma, redundante.

Embora seja louvável o objetivo da proposição,
de se exercer um controle descentralizado dos estabe
lecimentos hospitalares, haveria necessidade de se
definir, no próprio corpo do projeto de lei, o que vem a
ser um hospital universitário, um hospital de ensino ou
um hospital escola. A lei não pode assumir como dada
uma definição contida em portaria ministerial.

Assim, embora não discordando das intenções
da proposição, nosso parecer é desfavorável, por três
razões.

A primeira é sua redundância frente as portarias
ministeriais em vigor, o que demonstra não ser neces
sária lei para regular a matéria.

A segunda é sua referência a portarias ministeri
ais para as definições de hospital universitário, hospi
tal de ensino e hospital escola, pois a lei não pode
usar definições contidas em normas de hierarquia in
ferior.

A terceira é a inconstitucionalidade de proposta
de co-gestão de uma unidade acadêmica frente ao
disposto no art. 207 da Constituição, que assegura a
autonomia universitária.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - De
putado Agnelo Queiroz, Relator.

Este projeto de lei objetiva obrigar as mantene
doras dos hospitais filantrópicos a apresentarem seus
custos, resultados e planos à secretaria estadual ou
municipal de saúde e aos seus funcionários, implan
tando-se um sist~ma de co-gestão.

Obriga os hospitais universitários ou de ensino e
o MEC a fazer o mesmo em relação à secretaria esta
dual ou municipal de saúde, conforme o caso.

Esgotado o prazo regimental não foram apre
sentadas emendas.

Este projeto de lei abrange a área da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto apenas no que se
refere aos hospitais universitários e de ensino. No
projeto de lei sob análise, essas instituições são

consideradas no parágrafo único do art. 2°, que
será, portanto, o único aspecto da proposição discuti
do neste parecer.

Os estabelecimentos inclufdos neste dispositivo
atendem aos segurados do SUS, além de desempe
nharem a função de ensino e pesquisa acadêmica.

Reconhecendo os maiores custos que oneram
essas instituições multifuncionais, foi criado, pelo Mi
nistério da Saúde, o Fator de Incentivo ao Desenvol
vimento do Ensino e Pesquisa Universitária em Saú
de (FIDEPS), por meio da Portaria n° 15 de 8 de Jane
iro de 1991.

Por meio do Fideps, são concedidos aos hospi
tais universitários recursos adicionais sobre os valo
res especificados peJa tabela do Sistema Unificado

.de Saúde (SUS).
O MEC, por meio da Portaria n°375, de 4 de Mar

ço de 1991, classifica os hospitais de ensino em três ti
pos: Hospital Universitário, de propriedade ou gestão



"... Não será aprovado projeto de lei ou
editada medida provisória que conceda ou
amplie incentivo, isenção ou beneficio, de
natureza tributária ou fmanceira, sem a pré
via estimativa de renúncia de receita corres
pondente, devendo o Poder Executivo,
quando solicitado pelo órgão deliberativo do
Poder Legislativo, efetuá-Ia no prazo máxi
mo de 90 (noventa) dias."

Inicialmente, vemos que se encontra na justifi
cação do projeto de lei estimativa da isenção nele tra
tada, efetuada por produtores que atuam no mercado
brasileiro de fertilizantes, representando um valor
aproximado d~ U5S.35 milhões.- correspondeAte a-

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão
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Flávio Arns, João Matos, Luis Barbosa, Niison Pinto, le dos formuladores das polfticas de incentivo. Em pri-
Rafael Greca, Clóvis Volpi, Gastão Vieira e Prol. Lui- meiro lugar, isso ocorre porque os preços dos insu-
zinho. mos são ditados no mercado internacional, além dis-

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - De- so, sobressaltos econômicos e crises financeiras (tão
putado Pedro Wilson, Presidente. presentes no dia a dia do brasileiro) que exijam a des

valorização do câmbio podem simplesmente eliminar
todo o efeito positivo dos incentivos fiscais dirigidos
ao produtor de fertilizantes.

Portanto, o problema não é tão simples assim,
nem será contornado-com rnediEias- de deSOllel ação
tributária. Pelo contrário, ao estabelecermos isen
ções para os insumos importados, estamos, na ver
dade, estimulando mais ainda essas importações e
impedindo que o setor produtivo nacional amplie sua
participação nesse mercado. Enfim, a concessão
pura e simples da Isenção proposta no projeto de lei,
se de um lado, não garante redução de custos de fa
bricação de fertilizantes, por outro cria mecanismos
que aprofundam nossa dependência do mercado ex
terno, num circulo vicioso alimentador das dificulda
des do setor.

Diante disso, julgamos que, da' forma em que se
encontra, a proposição é inoportuna e danosa à eco
nomia nacional. Por outro lado vamos analisar a pro
posição quanto à sua compatibilidade ou adequação
com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentári
as, o orçamento anual e normas pertinentes à receita
e despesa públicas, nos termos do Regimento Interno
da Cãmara dos Deputados (RI, arts. 32, IX, h e 53, 11)
e de Norma Interna da Comissão de Finanças e Tribu
tação, que "estabelece procedimentos para o exame
de compatibilidade ou adequação orçamentária e fi
nanceira," aprovada pela CFT em 29 de maio de
1996.

O artigo 68 da Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2000 (Lei nO 9.811, de 28-7-99), determina que:

"'PROJETO DE LEI N° 2.S0S-A, DE 2000
(Do Sr. Osvaldo Biolchi)

Concede isenção do pagamento do
Adicional ao Frete para Renovação da
Marinha Mercante - AFRMM - para as
cargas de matérias-primas destinadas à
elaboração de fertilizantes: tendo parecer
da Comissão de Finanças e Tributação
pela incompatibilidade e pela inadequa
ção financeira e orçamentãria (Relator:
Dep. João Paulo).

(Às Comissões de Finanças e Tributa
ção (Mérito e art. 54); e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)

'" Projeto inicial publicado no DCD de 18-4-00

PARECER DA COMISSÃO DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

SUMÁRIO

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - Relatório

O Projeto de Lei n02.808, de 2000, estabelece a
isenção do pagamento do Adicional ao Frete para Re
novação da Marinha Mercante - AFRMM, de que tra
ta o Decreto-Lei n°2.404/87, em beneficio das cargas
de matérias-primas destinadas à elaboração de fertili
zantes.

Enviado o referido projeto de lei à deliberação
desta Comissão de Finanças e Tributação, não foram
apresentadas emendas no prazo regimental.

É o relatório.

11- Voto

Os argumentos do autor do projeto revelam um
ponto importante e muito preocupante: no Brasil, cer
ca de 65% da matéria prima empregada na fabrica
ção de fertilizantes é importada. De fato, nos encon
tramos numa situação de tal dependência do fabri
cante no exterior que quaisquer medidas adotadas in
ternamente para reduzir os custos do setor acabam
sendo frustradas por fatores externos, fora do contro-



SUMÁRIO

I - Relatório

- parecer do Sr. Primeiro Vice-Presidente

- parecer da Mesa

* Projeto inicial publicado no DCD de 28-4-00

PARECER DA MESA

Institui o Grupo Parlamentar Sra
sil-Bulgâria, e dâ outras providências;
tendo parecer da Mesa pela aprovação.

(Ao Senhor Primeiro Vice-Presidente)

*PROJETO DE RESOLUÇÃO N° aO-A, DE 2000
(Do Sr. Marcelo Barbieri)

Pelo exposto, voto pela incompatibilidade e pela
inadequação orçamentária e financeira do Projeto de
Lei nO 2.808, de 2000.

Sala da Comissão, 8 de junho de 2000. - Depu
tado João Paulo, PT/SP, Relator.

o presente projeto, de autoria do nobre Dep.
Celso Barbieri, cria o Grupo Parlamentar Brasil/Bul
gária, o qual funcionará como serviço de cooperação
interparlamentar. O Grupo reger-se-á por seus esta
tutos, aprovados pelos respectivos integrantes, cujos
dispositivos deverão respeitar a legislação ordinária e
regimental em vigor, atuando sem ônus para a Câma
ra dos Deputados.

Na justificativa, o autor salienta que:

ltI - Pãrecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente,
pela incompatibilidade e pela inadequação financeira e
orçamentária do Projeto de Lei nO 2.808/00, nos ter
mos qo parecer do relator, Deputado João Paulo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Manoel Castro, Presidente; Gastão Vieira e Antonio
Cambraia, Vice-Pesidentes; José Militão, Sflvio Tor
res, Pedro

Novais, José Ronaldo, Carlito Merss, José Pi
mentel, Ricardo Berzoini, Fetter Júnior, Wanderley
Martins, Dr. Evilásio, Pedro Eugênio, Adolfo Marinho,
Anivaldo Vale, Juquinha, Antônio do Valle, Coriolano
Sales e Antonio Paloccí.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - De
putado Manoel Castro, Presidente.
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aproxi~adamente R$60 milhões (sessenta milhões examinado pelo Relator, que registrará o
de reais). fato em seu voto.

Apesar da satisfação da exigência da LDO
quanto à estimativa da renúncia de receita, a Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), que trata de normas de fi
nanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal, estabelece em seu artigo 14 que:

"A concessão oU.j~.rnpliação de incenti
vo ou beneflcio de natureza tributária da
qual decorra renúncia de receita deverá es
tar acompanhada de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que
deva iniciar sua vigência e nos dois seguin
tes, atehder ao disposto na lei de diretrizes
orçamentárias e a pelo menos uma das se
guintes condições:

I - demonstração pelo proponente de
que a renúncia foi considerada na estimati
va de receita da lei orçamentária, na forma
do art. 12, e de que não afetará as metas de
resultados fiscais previstas no anexo próprio
da lei de diretrizes orçamentárias;

11 - estar acompanhada de medidas de
compensação, no período mencionado no
caput, por meio do aumento de receita, pro
veniente da elevação alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação
de tributo ou contribuição."

Analisando o projeto de lei em tela, vemos que
o mesmo não apresenta o requisitos exigidos pela
lei de responsabilidade fiscal, já que a isenção pro
posta gera renúncia de receita "tributária," sem que
tenha sido realizada a estimativa do seu impacto or
çamentário-financeiro nos dois exercícios financei
ros subseqüentes e, também, sem a indicação das
medidas de compensação, ou demonstração de que
a renúncia já foi considerada no orçamento 2000.

Portanto, não obstante os nobres propósitos
que nortearam a elaboração do referido projeto de lei,
não pode o mesmo ser considerado adequado ou
compatível, sob a ótica orçamentária e financeira.

Dessa forma, apesar das rápidas observações
no início do voto, fica também prejudicado o exame
quanto ao mérito, na Comissão de Finanças e tribu
tação, em acordo com o disposto no art. 10 da Norma
Interna - CFT, supra mencionada:

"Art. 10. Nos casos em que couber
também à Comissão o exame do mérito da
proposição, e for constatada a sua incompa
tibilidade ou inadequação, o mérito não será



PARECER DA MESA

"PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 81-A, DE 2000
(Do Sr. Antônio Kandir e Outros)

Cria o Grupo Parlamentar Bra
sil-Armênia; tendo parecer da Mesa pela
aprovação, com emenda.

(Ao Sr. 1° Vice-Presidente)

* Projeto inicial publicado no DCD de 20-5-00
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"... A República da Bulgária sendo um Sala de Reuniões, 21 de junho de 2000. - Mi-
dos grandes países do mundo europeu, tor- chel Temer, Presidente.
nar-se-á um importante parceiro nas rela
ções polfticas com o Brasil. A sua riqueza
baseia-se na agricultura e serviços e a sua
indústria alcançou níveis elevados de diver
sificação, com ênfase toda especial para o
desenvolvimento da área aeroespacial.

O intercâmbio proposto passa a ser
um instrumento eficaz para o desenvolvi
mento harmonioso de uma polftica de rela
ções parlamentares entre os dois países."

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Inúmeros são os grupos parlamentares existen
tes, hoje, na Câmara dos Deputados, formalmente
aprovados mediante Resoluções da Casa. Dentre ou
tros, posso citar os que estreitam o relacionamento
parlamentar entre o nosso País e Angola (nO 8/89),
Chile (nO 18/91), Tailândia (n° 33/93), Austrália (nO
74/94), Japão (n° 71/94), Portugal (nO 2/95) e Ca
bo-Verde (nO 2/99).

Medida importante, no meu entendimento, é
que esses Grupos atuem sem ônus para a Câmara
dos Deputados.

Creio que os grupos parlamentares, de modo
geral, são instrumentos eficazes de cooperação entre
representantes de diferentes Nações. Temos muito a
aprender com a experiência alheia e eles com a nos
sa. Sobretudo agora quando as relações internacio
nais passam a se guiar mais voltadas para um inte
gracionismo econômico: Comunidade Econômica
Européia, Mercosul, etc.

Diante do exposto, voto pela aprovação deste
Projeto de Resolução nO 80/00, que institui o Grupo
Parlamentar Brasil-Bulgária.

Sala de Reuniões, 21 de junho de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Re
lator.

IIJ - Parecer da Mesa

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Se
nhores Deputados Michel Temer, Presidente, Herácli
to Fortes, 1° Vice-Presidente (Relator), Severino Ca
valcanti, 2° Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 1° Se
cretário, e Jaques Wagner, 3° Secretário, resolveu
aprovar o parecer do Relator no Projeto de Resolução
nO 80, de 2000, que institui o Grupo Parlamentar Bra
sil-Bulgária e dá outras providências.

SUMÁRIO

- parecer do Sr. Primeiro Vice-Presidente
- emenda oferecida
- parecer da Mesa

I - Relatório

O presente projeto, que tem o nobre Deputado
Antônio Kandir como primeiro signatário, cria o Grupo
Parlamentar Brasil-Armênia, o qual funcionará como
serviço de cooperação interparlamentar. O Grupo re
ger-se-á por seus estatutos, a provados pelos respec
tivos integrantes, cujos dispositivos deverão respeitar
a legislação ordinária e regimental em vigor, atuando
sem ônus para a Câmara dos Deputados.

Na justificativa, o autor salienta que:

11 ... aquela nação amiga, em janeiro do
corrente ano, em seu Parlamento Nacional,
criou o Grupo Parlamentar Brasil-Arménía,
conforme comunicado oficial feito aos Presi
dentes da Câmara e Senado, e, também,
pelo nosso reconhecimento às lutares e va
lores do seu povo."

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Inúmeros são os grupos parlamentares existen
tes, hoje, na Câmara dos Deputados, formalmente
aprovados mediante resoluções da Casa. Dentre ou
tros, posso citar os que estreitam o relacionamento
parlamentar entre o nosso País e Angola (nO 8/89),
Chile (nO 18/91), Tailândia (nO 33/93), Austrália (nO
74/94), Japão (nO 71/94), Portugal (nO 2/95) e Ca·
bo-Verde (nO 2/99).

Medida importante, no meu entendimento, é
que esses grupos atuem sem ônus para a Câmara
dos Deputados, a exemplo dos que atualmente exis
tem. Nesse sentido, apresentarei emenda para incluir
essa norma.



Distribuição nO 12/2000

Em 21/6/2000

Ao Deputado ALBÉRICO CORDEIRO
MENSAGEM N° 592/00 - do Poder Executivo 

que, "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nO 66, de 21 de março de
2000, que autoriza A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DE TIMBAÚBA a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Timbaúba, Estado de Pernambuco.

Ao Deputado ALDIR CABRAL
MENSAGEM N° 614/00 - do Poder Executivo

que, "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria n° 102, de 22 de março de
2000, que autoriza A ASSOCIAÇÃO CULTURAL
CHAPADÃO DO SUL a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Chapadão do Sul,
Estado do Mato Grosso do Sul".

Ao Deputado ÂNGELA GUADAGNIN
MENSAGEM N° 599/00 - do Poder Executivo 

que, "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato da Portaria nO 60, de 21 de março de 2000, que
autoriza a ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE
MATRINCHÃ a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Matrinchã, Estado de Go
las."

Ao Deputado ÁTILA LIRA
MENSAGEM N° 603/00 - do Poder Executivo 

que, "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nO 58, de 21 de março de
2000, que autoriza A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
PRÓ-DESENVOLVIMENTO CULTURAL E
TURrSTICO DE CACONDE a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Caconde, Esta
do de São Paulo"

Ao Deputado AUGUSTO FRANCO
MENSAGEM N° 619/00 - do Poder Executivo

que, "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria n° 88, de 21 de março de
2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
CENTRAL DE ARARAQUARA a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de

EMENDA AO
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 81, DE 2000

Inclua-se o seguinte dispositivo, que será o pa
rágrafo único do art. 2°:

"Art.2° .
Parágrafo único. O grupo parlamentará

atuará 'sem qualquer ônus para a Câmara
dos Deputados."

Sala de Reuniões, 21 de junho de 2000. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Parecer da Mesa

A Mesa, na reunião de hoje, presentes 05 Se
nhores Deputados Michel Temer, Presidente, Herácli
to Fortes, 1° Vice-Presidente (Relator), Severino Ca
valcanti, 2° Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 1° Se
cretário, e Jaques Wagner, 3° Secretário, resolveu
aprovar o parecer do relator, com emenda, no Projeto
de Resolução n081, de 2000, que instituí o Grupo Par
lamentar Brasil-Armênia.

Sala de Reuniões, 21 de junho de 2000. - Mi
chel Temer, Presidente.

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE CltNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

O Deputado SANTOS FILHO, presidente desta
comissão, fez a seguinte:

Distribuição nO 11/2000

Em 21/6/2000

Ao Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PROJETO DE LEI N° 2.350/00, do Sr. Luiz Bit

tencourt - que "modifica o Decreto-Lei n° 236, de 28
de fevereiro de 1967, que 'complementa e modifica a
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Creio que o grupos parlamentares, de modo ge- Lei n04.117, de 27 de agosto de 1962', estabelecendo
ral, são instrumentos eficazes de cooperação entre tempo mínimo para a veiculação de programas edu-
representantes de diferentes nações. Temos muito a cativos".
aprender com a experiência alheia e eles com a nos
sa. Sobretudo agora quando as relações internacio
nais passam a se guiar mais voltadas para um inte
gracionismo econômico, Comunidade Econômica
Européia, Mercosul, etc.

Diante do exposto, voto pela aprovação deste
Projeto de Resolução n081/2000, que institui o Grupo
Parlamentar Brasil-Armênia, com uma emenda.

Sala de Reuniões, 21 de junho de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.
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radiodifusão comunitária na cidade de Araraquara, NOVO TEMPO a executar, pelo prazo de três anos,
Estado de São Paulo", sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão

Ao Deputado BISPO RODRIGUES comunitária na l~idade de Correia Pinto, Estado de
MENSAGEM N° 594/00 - do Poder Executivo _ Santa Catarma.

que, "submete à apreciação do Congresso Nacional o Ao Deputado FRANCISCO COELHO
ato constante da Portaria nO 68, de 21 de março de MENSAGEM N°655/00 - do Poder Executivo -
2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE que, "submete à apreciação do Congresso Nacional o
COMUNITÁRIA E SOCIAL AJUDA FRATERNA a ato constante da Portaria nO 63, de 21 de março de
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex- 2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na DE RODEIRO a executar, pelo prazo de três anos,
cidade de Torrinha, Estado de São Paulo". sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão

Ao Deputado CÉSAR BANDEIRA comunitária na cidade de Rodeiro, Estado de Minas
MENSAGEM N° 623/00 - do Poder Executivo - Gerais."

que, "submete à apreciação do Congresso Nacional o Ao Deputado FRANCISTONIO PINTO
ato constante da Portaria nO 113, de 3 de abril de MENSAGEM N°613/00 - do Poder Executivo _
2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA que, "submete à apreciação do Congresso Nacional o
DE SÃO FRANCISCO DE PAULA a executar, pelo ato constante da Portaria nO 96, de 22 de março de
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser- 2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO DE
viço de ré;ldiodifusão comunitária na cidade de São DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE ABEL
Francisco de Paula, Estado de Minas Gerais", FIGUEIREDO - PA, a executar, pelo prazo de três

Ao Deputado CORAUCI SOBRINHO anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
MENSAGEM N° 656/00 - do Poder Executivo - difusão comunitária na cidade de Abel Figueiredo,

que, "submete à apreciação do Congresso Nacional o Estado do Pará."
ato constante da Portaria n° 122, de 3 de abril de Ao Deputado GERSON GABRIELLI
2000, que autoriza a UNIÃO CAIXEIRAL DE LAJES a MENSAGEM N0 670/00 _ do Poder Executivo _
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na que, "submete à apreciação do Congresso Nacional o
cidade de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte." ato constante da Portaria nO 114, de 3 de abril de

2000, que autoriza A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
Ao Deputado EUR!PEDES MIRANDA DE DESENVOLVIMENTO ART!STICO E CULTURAL
MENSAGEM N° 596/00 - do Poder Executivo - DE NAVIRA! _ ACONAVI a executar, pelo prazo de

que, "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nO 78, de 21 de março de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO CRECHE LAR diodifusão comunitária na cidade de Naviraf, Estado
DA CRIANÇA FELIZ a executar, pelo prazo de três do Mato Grosso do Sul."
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio- Ao Deputado GESSIVALDO SAIAS
difusão comunitária na cidade de Paineiras, Estado MENSAGEM N°621/00 -do Poder Executivo -
de Minas Gerais." que, "submete à apreciação do Congresso Nacional o

MENSAGEM N° 658/00 - do Poder Executivo - ato constante da Portaria n° 97, de 22 de março de
que, "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO NOSSA
constante da Portaria nO 129, de 5 de abril de 2000, que SENHORA DAS CANDEIAS a executar, pelo prazo
autoriza A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL, de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
EDUCATIVA, ESPORTIVA DESCOBERTENSE DE radiodifusão comunitária na cidade de Jaguaribe,
RADIODIFUSÃO-FM a executar, pelo prazo de três Estado do Ceará."
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio- MENSAGEM N°669/00 - do Poder Executivo -
difusão comunitária na cidade de Descoberto, Estado que, "submete à apreciação do Congresso Nacional o
de Minas Gerais." ato constante da Portaria nO 117, de 3 de abril de

Ao Deputado EVANDRO MILHOMEN 2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
MENSAGEM N° 616/00 - do Poder Executivo - CULTURAL ITAPoA - ACCI a executar, pelo prazo

que, "submete à apreciação do Congresso Nacional o de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
ato constante da Portaria nO 105, de 22 de março de radiodifusão comunitária na cidade de Ivinhema,
2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA Estado do Mato Grosso do Sul."
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Ao Deputado JOSÉ DE ABREU
MENSAGEM N°595/00 - do Poder Executivo 

que, "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria n° 80, de 21 de março de
2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
E CULTURAL DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA
SIMÕES FILHO-FM a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Simões Filho, Esta
do da Bahia."

Ao Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA
MENSAGEM N°604/00 - do Poder Executivo 

que, "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nO 64, de 21 de março de
2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE DIAS
COELHO a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Dias Coelho - Morro do Chapéu,
Estado da Bahia."

Ao Deputado LÉO ALCÂNTARA
MENSAGEM N°612/00 -do Poder Executivo 

que, "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria n° 91, de 22 de março de
2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO
COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA D'ABADIA a
executar, pejo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comu-nitária na
cidade de Romaria, Estado de Minas Gerais."

Ao Deputado LUIZ MOREIRA

'10 C:LBERTO KASSAB sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cida-
MENSAGEM N°597100 -do Poder Executivo - de de Boa Esperança do Sul, Estado de São Paulo."

";:.Jb, "submG- .à apreciação do Congresso Nacional o Ao Deputado JOSE ALEKSANDRO
ato constante da Portaria n° 61, de 21 de março de MENSAGEM N°615/00 - do Poder Executivo _
2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO DOS que, "submete à apreciação do Congresso Nacional o
MORADORES DO BAIRRO ALVORADA a executar, ato constante da Portaria n° 108, de 22 de março de
pelo prazo de três_a~os, sem direito de exclusividade, ~que .autoriza.a ASSOCIAÇ.Ã,O COMUNITÁRIA
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de DOS MORADORES DO CANTAGALO - ACMC a
Belo Campo, Estado da Bahia." executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex-

Ao Deputado [RIS SIMÕES clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
MENSAGEM N0 605/00 _ do Poder Executivo _ cidade de Cantagalo, Estado do Paraná."

que, "submete à apreciação do Congresso Nacional o Ao Deputado JOSÉ CARLOS MARTINEZ
ato constante da Portaria nO 29, de 10 de fevereiro de MENSAGEM N° 590100 - do Poder Executivo -
2000, que outorga permissão à FUNDAÇÃO FAFIT que, "submete à apreciação do Congresso Nacional o
DE RÁDIO E TV EDUCATIVA para executar, pelo pra- ato constante da Portaria nO 86, de 21 de março de
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO A SERViÇO DA
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ESPERANÇA a executar, pelo prazo de três anos,
fins exclusivamente educativos, na cidade de Itararé, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
Estado de São Paulo." comunitária na cidade de indiana, Estado de São Pau

lo."
Ao Deputado JOÃO ALMEIDA
MENSAGEM N°611/00 -do Poder Executivo 

que, "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nO 104, de 22 de março de
2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO
COMUNITÁRIO CULTURAL DE IRACEMÁPOLlS a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Iracemápolis, Estado de São Paulo."

Ao Deputado JORGE BITIAR
MENSAGEM N°657100 - do Poder Executivo 

que, "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nO 124, de 3 de abril de
2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
DE RADIODIFUSÃO DE NEPOMUCENO a executar,
peJo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ne
pomuceno, Estado de Minas Gerais."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
513/00 - da CREDN - que "aprova o texto do Acordo so
bre Cooperação Cientrfica e Tecnológica celebrado en
tre o Govemo da República Federativa do Brasil e o Go
vemo da Ucrânia, em Kiev, em 15 de novembro de
1999".

Ao Deputado JORGE WILSON

MENSAGEM N° 588/00 - do Poder Executivo 
que, "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nO 69, de 21 de março de
2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
SÃO SEBASTIÃO DE BOA ESPERANÇA DO SUL a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu-



Ao Deputado LUIZ PIAUHYLlNO
MENSAGEM N° 593/2000 - do Poder Executi

vo - que, "submete à apreciação do Congresso Naci
onal o ato constante da Portaria nO 83, de 21 de março
de 2000, que autoriza A ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA E CULTURAL TERESENCE a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Santa Tereza, Estado do Espfrito Santo".

Ao Deputado MAGNO MALTA
MENSAGEM N° 61 0/2000 - do Poder Executi

vo - que, "submete à apreciação do Congresso Naci
onal o ato constante da Portaria nO 107, de 22 de mar
ço de 2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA ESTRELA DO NORTE a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tai
pú, Estado do Rio Grande do Norte".

Ao Deputado MALULY NETTO
MENSAGEM N°622/2000 - do Poder Executivo

- que, "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nO 118, de 3 de abril de
2000, que autoriza a FUNDAÇÃO ALlRIO GUERRA
DE MACEDO a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Curimatá, Estado do Piauf'.

Ao Deputado MARCUS VICENTE
MENSAGEM N°609/2000 - do Poder Executivo

- que, "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria n° 101, de 22 de março de
2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO ITAQUERÊ DE
COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA DE NOVA EUROPA
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex-
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MENSAGEM N°3a7/2000 - do Poder Executivo clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
- que, "submete à apreciação do Congresso Nacional cidade de Nova Europa, Estado de São Paulo".

o ato constante da portaria n038, de 17 de fevereiro de Ao Deputado MÁRIO ASSAD JÚNIOR
2000, que autoriza A ASSOCIAÇÃO DE MENSAGEM N°a01/2000 - do Poder Executivo
INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA NOVOS TEMPOS a - que, 'submete à apreciação do Congresso Nacional
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu- o ato constante da Portaria nO 70, de 21 de_mar.c.o de.
sividade, _serviço de radiodifusão comunitária, na cida- 2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO "CLAMOR DOS
de de AntOnio João, Estado de Mato Grosso do Sul", POBRES" a executar, pelo prazo de três anos, sem di-

MENSAGEM N° 598/2000 - do Poder Executi- reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
vo - que, "submete à apreciação do Congresso Naci- tária na cidade de Caiabu, Estado de São Paulo".

onal o ato constante da Portaria nO 81, de 21 de março Ao Deputado NARCIO RODRIGUES
de 2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO MENSAGEM N°a24/2000 - do Poder Executivo
COMAUNITÁRIA EDUCATIVA E CULTURAL DE - que, "submete à apreciação do Congresso Nacional
AFRANIO a executar, pelo prazo de três anos, sem o ato constante da Portaria n° 119, de 3 de abril de
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co- 2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
munitária na cidade de Afrânio, Estado de Pernambu- ELDORADO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL
co". CULTURAL E ARTrSTICO DE CASTRO ALVES ~

executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Castro Alves, Estado da Bahia".

Ao Deputado NEUTON LIMA
MENSAGEM N° a08/2000 - do Poder Executi

vo - que, "submete à apreciação do Congresso Naci
onal o ato constante da Portaria nO 98, de 22 de março
de 2000, que autoriza A ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA SEABRENSE DE COMUNICAÇÃO
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Seabra, Estado da Bahia".

Ao Deputado RAFAEL GUERRA
MENSAGEM N°aOO/2000 - do Poder Executivo

- que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nO 79, d~ 21 de março de
2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO RÁDIO
COMUNITÁRIA FM CIDADE a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Formosa do
Rio Preto, Estado da Bahia".

Ao Deputado REGINALDO GERMANO
MENSAGEM N°aOa/2000 - do Poder Executivo

- que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nO 111, de 22 de março de
2000, que autoriza a ASOCIAÇÃO NOSSA
SENHORA DAS DORES DE CÂNDIDO MOTA a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Cândido Mota, Estado de São Paulo".

Ao Deputado ROBÉRIO ARAÚJO
MENSAGEM N°607/2000 - do Poder Executivo

- que "submete à apreciação do Congresso Nacional



COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

O Deputado Luiz Antônio Fleury Filh.o,
Presidente desta Comissão, fez a seguinte:

Distribuição nO 11/2000

Em 21-6-2000
Ao Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE LEI N° 1.812/99 - do Sr. Roberto
Pessoa - que "dispõe sobre a proibição para adoção
do horário de verão".

Ao Deputado ANTÔNIO JORGE
PROJETO DE LEI N° 1.859/99 - do Senado Fe

deral (PLS na 245/96) - que "dispõe sobre a proteção
ao patrimônio fossilífero, em conformidade com o art.
216, inciso V, da Constituição Federal, e dá outras
providências" .

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - Leni
valda D. S. Lobo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICA

O Deputado Jovair Arantes, Presidente da Co
missão de Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico, fez a seguinte:

Distribuição nO 11/2000

Em 21-6-2000

Ao Deputado JAIR MENEGUELLI
REPRESENTAÇÃO N° 8/2000 - do Sr. Renato

Geraldo da Silva - que "representa perante a Comissão
COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

Ao Deputado SAMPAIO DÓRIA
MENSAGEM N°589/2000 - do Poder Executivo

- que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nO 85, de 21 de março de
2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO CULTURAL E
COMUNITÁRIA DOS MORADOR~S DO CENTRO
DA VITORIA D~ SANTO ANTÃO a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Santo
Antão, Estado de Pernambuco".

Ao Deputado ROBERTO ROCHA

MENSAGEM N°620/2000 - do Poder Executivo
- que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nO 82, de 21 de março de
2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
DE RADIODIFUSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
ARTlsTICO E CULTURAL NOVA ONDA DE CARMO
DO RIO CLARO a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Carmo do Rio Claro, Estado
de Minas Gerais".

Ao Deputado SÉRGIO BARCELLOS
MENSAGEM N°602/2000 - do Poder Executivo

- que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante 'da Portaria nO 65, de 21 de março de
2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES DO BAIRRO RÚBJA a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova
Venécia, Estado do Espírito Santo".

Ao Deputado WALTER PINHEIRO
MENSAGEM N°591/2000 - do Poder Executivo

- que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria n° 57, de 21 de março de
2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
DE VIANÓPOLlS a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-

-difusão comunitária na cidade de Vianópolis, Estado
de Goiás".
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O ato constante da Portaria nO 95, de 22 de março de O Deputado Márcio Reinaldo Moreira,
2000, que autoriza a ASSOCIAÇAO COMUNITÁRIA Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira
ARTlsTICA E CULTURAL VALE DE AUTAZES a E Controle, fez a seguinte:

executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex- DISTRIBUiÇÃO N° 3/2000
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na Em 21-6-2000

-cidade de Autazes, Estado do Amazonas.
Ao Deputado DEUSDETH PANTOJA
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E

CONTROLE N° 30/2000 - do Senhor Confúc;o Mou
ra, que "propõe que a Comissão de Fiscalização Fi
nanceira e Controle solicite ho Tribunal de Contas da
União a realização de inspeção para demonstrar a si
tuação atual e histórica de desempenho do FINAM 
Fundo de Investimento da Amazônia, administrado
pela SUDAM - Superintendência de Desenvolvimen
to da Amazônia, e apurar denúncias de inúmeras irre
gularidades".

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000.- Maria
Helena Pinheiro Monteiro, Secretária.
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de Trabalho, de Administração e Serviço Público contra pública, de funções comissionadas, e de cargos efeti-
os atos da construtora Andrade Gutierrez, concemen- vos no âmbito do Ministério Público Federal e dá ou-
tes a direitos trabalhistas e a omissão de autoridades". tras providências".

Sala da Comissão, 21 dejunho de 2000. -Ana-- Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. -Ana-
mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária. mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

Distribuição nO 12/2000

Em 21-6-2000

ADeputada FÁTIMA PELAES
SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO

PROJETO DE LEI N° 4.556-C/94 - que "dispõe sobre
o piso salarial dos médicos e cirurgiões-dentistas, al
terando dispositivos da Lei nO 3.999, de 15 de dezem
bro de 1961".

Ao Deputado NILTON CAPIXABA
PROJETO DE LEI N° 2.303/2000 - do Sr. Márcio

Matos - que "acrescenta dispositivo à Lei nO 9.317, de
5 de dezembro de 1996, alterada pelas Leis nOs 9.528,
de 10 de dezembro de 1997, 9.732, de 11 de dezem
bro de 1998, 9.779, de 19 de janeiro de 1999 e pela
Medida Provisória nO 1.855-25, de 18 de novembro de
1999, que dispõe sobre o regime tributário das micro
empresas e das empresas de pequeno porte, institui
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Con
tribuições das Microempresas e das Empresas de Pe
queno Porte - SIMPLES e dá outras providências".

Ao Deputado PAULO ROCHA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°

46212000 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "susta
a aplicação do disposto no art. 10 da Resolução nO 64,
do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - CODEFAT, de 28 de julho de 1994, no
que concerne à fixação de prazo máximo de 120 dias
para requerimento do seguro-desemprego".

Ao Deputado PEDRO CORR~A

PROJETO LEI N° 4.572/98 - do Senado Fede
ral (PLS nO 142/95) - que "cria o Programa de Estrmu
lo ao Primeiro Emprego - PEPE e dá outras providên
cias·. (Apensados os PLS nOs 76/99, 98/99, 541/99,
618/99, 1.051/99, 799/99, 1.118/99, 67/99, 810/99,
1.771/99 e 2.841/2000).

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
468/2000 - dos Srs. José Genolno e Jacques Wagner
- que "susta os efeitos do Decreto nO 3.448, de 5 de
maio de 2000, que cria o Subsistema de Inteligência
de Segurança Pública, no âmbito do Sistema Brasilei
ro de Inteligência, e dá outras providências".

Ao Deputado WILSON BRAGA
PROJETO DE LEI N° 3.075/2000 - do Ministério

Público Federal (PGR nO 4/2000) - que "dispõe sobre
a criação de cargos de Subprocurador-Geral da Re-

Redistribuição de Projetos

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

O Deputado SANTOS FILHO, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

Redistribuição nO 4/2000

Em 21-6-2000

Ao Deputado AGNALDO MUNIZ
MENSAGEM N° 1.144/99 - do Poder Executivo

- que, "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nO 104, de 30 de julho de
1999, que autoriza a COMUNIDADE AMIGA DE
RADIODIFUSÃO FLORÂNIA - CARFLOR a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na localidade de
Florânia, Estado do Rio Grande do Norte".

Ao Deputado ALDIR CABRAL
MENSAGEM N° 1.118/1998 - do Poder Executi

vo - que "submete à apreciação do Congresso Nacio
nal o ato constante do Decreto de 4 de setembro de
1998, que renova a concessão da RÁDIO
EDUCADORA DE LIMEIRA LTDA, para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cida
de de Limeira, Estado de São Paulo".

Ao Deputado GESSIVALDO ISAIAS
MENSAGEM N° 368/00 - do Poder Executivo 

que, "submete à apreciação do Congresso Nacional,
o ato constante da Portaria nO 39, de 17 de fevereiro
de 2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DE SANTA
RITA DO SAPUCAI, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária, na cidade de Santa Rita do Sa
pucal, Estado de Minas Gerais".

Ao Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES
MENSAGEM N° 124/2000- do Poder Executivo

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nO 216, de 17 de dezembro de
1999, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
BONJARDINENSE DE RADIODIFUSÃO a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bom
Jardim de Minas, Estado de Minas Gerais".
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Ao Deputado JORGE BITIAR
MENSAGEM N° 1.227/99 - do Poder Executlvo

que, "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nO 121, de 11 de agosto de
1999, que autoriza a ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DO MUNIClplO
DE ANGICAL-PIAUI - ADECOMUNA, a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na localidade de Angical do
Piauí, Estado do Piauí",

Ao Deputado JOSÉ PRIANTE
MENSAGEM N° 565/00 - do Poder Executivo 

que, "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nO 92, de 22 de março de
2000, que autoriza a Associação dos Moradores da
Vila Mendes - AMOVI M a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Coronel Xavier
Chaves, Estado de Minas Gerais".

Ao Deputado LÉO ALCÂNTARA
MENSAGEM N° 241/97 - do Poder Executivo 

que, "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 14 de fevereiro de 1997,

que "Renova a concessão da Rádio Progresso de Ijuí
Ltda, , para_explorar serviço de radiodifusã-o sonora em
onda média, na cidade de Ijuí, Estado do Rio Grande do
Sul".

Maria Ivone do Espírito Santo, Secretária.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

O Deputado LUIZ ANTÓNIO FLEURY FILHO,
Presidente desta Comissão, fez a Seguinte:

Redistribuição n° 3/2000

Em 21·6·2000

Ao Deputado JUQUINHA .
PROJETO DE LEI N° 3.463/1997 - da sra Lídia

Quinan - que "dispõe sobre o ressarcimento, pela
União, dos custos decorrentes dos subsídios concedi
dos à EMPRESA ELETROINTENSIVA COMPANHIA
DE DESE'NVOLVIMENTO DE NIQUEL - CODEMIN,
que a partirda edição da Lei n08.631, de 4 de março de
1993, recaíram sobre a Centrais Elétricas de Goiás
S.A. - CELG, e dá outras providências".

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - Leni~

valda D. S. A. Lobo, Secretária.
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Amazonas
Arthur Virgílio PSDB
Átila Lins PFL
Euler Ribeiro PFL
Francisco Garcia PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
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João Castelo PSDB
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Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
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Sérgio Novais PSB
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Rubem Medina PFL
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Vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins PDT
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Alberto Goldman PSDB
Alberto Mourão PMDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio Mercadante PT
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Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
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Murilo Domingos PTB
Oswaldo Soler PSDB
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Ricarte de Freitas PSDB
Rogério Silva , .. PFL
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Wilson Santos PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Maria Abadia PSDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Wigberto Tartuce PPB

Goiás
Barbosa Neto PMDB
Euler Morais PMDB
Geovan Freitas PMDB
Jovair Arantes: , PSDB
Juquinha PSDB
Lidia Quinan PSDB
Lúcia Vânia PSDB
Luiz Bittencourt PMDB
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Norberto Teixeira PMDB
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Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado PFL
Vilmar Rocha PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira PT
Flávio Derzi '" PMDB
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMDB,

Paraná
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PFL
Airton Roveda PSDB
Alex Canziani PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns PSDB
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PT
Max Rosenmann PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho PSDB
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT
Rafael Greca PFL
Renato Silva PSDB
Ricardo Barros '" PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino '" '" PMDB
Eni Voltolini PPB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL

Luci Cholnacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso ~ PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Enio Bacci POT
Esther Grossi PT
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMOB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi PT
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMOB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença , PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PHS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Yeda Crusius PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Presidente: Gerson Péres (PPB)
1ºVice-Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
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Nelson Meurer
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Aldir Cabral
Átila Lira
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Léo Alcântara
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Rafael Guerra
Renato Silva

Romeu Queiroz
Sampaio Dória

Walfrido Mares Guia
1 vaga

Angela Guadagnin
Antonio Carlos Slscaia

Babá
Esther Grossi

João Grandão
Paulo Delgado

1 vaga

PT

PDT

PFL

PPB
Odelmo Leão
Oliveira Filho
Pauderney Avellno (PFL)
Robério Araújo (PL)
Wagner Salustiano

Dr. Hélio
Eurípedes Miranda

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Maluly Netto
Mário Assad Júnior
Reginaldo Germano
Santos Filho
Vic Pires Franco

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Francistônio Pinto Antônio José Mota
Gessivaldo Isaias Henrique Eduardo Alves
Hermes Parcianello José Priante
Jorge Pinheiro Mendes Ribeiro Filho
Jorge Wilson Zaire Rezende
José de Abreu 5 vagas
Marçal Rlho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença

Jorge Bittar
Marcos de Jesus (PSDB)
Paulo José Gouvêa (PL)
Pedro Irujo (PMDS)
Pinheiro Landim (PMDS)
Walter Pinheiro

PV

Albérico Cordeiro
Alberto Goldman
Augusto Franco
lris Simões
João Almeida
Julio Semeghinl
Luiz Moreira (S. Part.)
Luiz Piauhyllno
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Silas Câmara
1 vaga

Presidente: Santos Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PTN)
3º Vice-Presidente: Iris Simões (PTB)
Titulares

Roberto Balestra (PPB)
Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICASuplentes

Alberto Fraga
Armando Abflio

João Magalhães
João Matos

Jurandil Juarez
Milton Monb

Pinheiro Landim
3 vagas

Almir Sá
Ary Kara

Fetter Júnior
Júlio Redecker
Luiz Fernando
VadãoGomes

João Caldas (PL)
1 vaga

Betinho Rosado
Gervásio Silva

Joaquim Francisco
José Múcio Monteiro

José Rocha
Marcondes Gadelha

Nilmar Ruiz
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli

Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Waldomiro Fioravante
1 vaga

Antônio Jorge
Caio Riela

Chiquinho Feitosa
Félix Mendonça
Julio Semeghini

Lldia QUlnan
Luiz Ribeiro

Nilton Capixaba
Paulo Kobayashi

Roberto Pessoa (PFL)
Sérgio Carvalho

Sérgio Barros

PT

Lincoln Portela

Rubens Bueno
PPS

PPB

PDT

Aldo Rebelo
Paulo José Gouvêa (PL)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB, pedoB)
João Tota (PPB)
Romel Anizio (PPB)

Valdir Ganzer (PT)

Adelson Ribeiro (PSC)

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Jaime Femandes
Joel de Hollanda
KátiaAbreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado
Salomão Cruz (PPB)
Zila Bezerra

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Luis Carlos Heinze
Telmo Kirst

PFL

Carlos Dunga
Confúclo Moura
Gerson Péres (PPB)
Luiz Dantas
Moacir Micheletto
Osvaldo Reis
Ralnel Barbosa
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
Waldemir Moka

Giovanni Queiroz
Pompeu de Mattos

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Cholnacki
Nilson Mourão
Padre Roque

Anivaldo Vale
B.Sá
Carlos Batata
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nelson Meurer (PPB)
Odílio Balbinotti
Saulo Pedrosa
Valdeci Oliveira (PT)
XIco Graziano



Bloco (PMOB, PST, PTN)

Suplentes

Inácio Arruda

Alcione Athayde
Cunha Bueno

Fernando Ferro
João Paulo

Marcos Afonso

Fernando Coruja

Dr. EVilásio
Gonzaga Patriota

Aroldo Cedraz
Euler Ribeiro

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrosslan

Bispo Wanderval
Djalma Paes (PSB)

Teima de Souza

Cleonâncio Fonseca
Dr. Benedito Dias

Eurico Miranda
Jair Bolsonaro

Wagner Salustíano

José de Abreu
Paulo de Almeida (PPB)

Remi Trinta
Silas Brasileiro

Udson Bandeira

Aloízio Santos
Dullia Pisaneschl

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Xico Graziano

PT

POT

PFL

PPB

PPS

POT

PPB

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Waldir Pires

Ary Kara
Augusto Farias
Edmar Moreira
Ibrahim Abi-Ackel
1 vaga

Bloco (PSOB, PTB)

Fernando Coruja Alceu Collares
José Roberto Batochio Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

Ayrton Xerêz Rubens Furlan
Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922/6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Bispo-Rodrigues
Luciano Bivar

Presidente: Salatiel Carvalho (PMDB)
19 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
29 Vice-Presidente: Pedro Bittencourt (PFL)
39 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
Titulares

Arlindo Chinaglia
Ben-Hur Ferreira
1 vaga

Paulo Baltazar

Expedito Júnior
Luciano Plzzatto
Paes Landim
Pedro Blttencourt
Ronaldo Vasconcellos

Badu Picanço
João Colaço (PMDB)
Luiz Ribeiro
MárCIO Bittar (PPS)
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Flávio Derzi
José Borba
Luiz Bittencourt
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

Fernando Zuppo

Celso Russomanno
Fernando Gabelra (PV)

Suplentes

Átila Lins
Claudio Cajado

Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto
Paes Landim

Robson Tuma
Vic Pires Franco

Gustavo Fruet
João Henrique

Mauro Benevides
Nelo Rodolfo

Pedro Irujo
Pedro Novais

Ricardo Izar
Themístocles Sampaio

Udson Bandeira
1 vaga

PFL

Bispo Rodrigues
José Aleksandro

PPS

Paulo Baltazar
Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSDB, PTB)
Alexandre Cardoso (PSB)

Anivaldo Vale
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
João Almeida

João Leão
Luiz Antonio Fleury

Marcus Vicente
Max Rosenmann

Nelson Marquezelli
Niclas Ribeiro

Odílio Balbinotti
Sérgio Reis

Bloco (PSB, PCdoB)
Evandro Milhomen
Lulza Erundlna

Bispo Wanderval
1 vaga

Agnaldo Muniz João Herrmann Neto
Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo li, Sala 13-T
Telefones: 318-6906/6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTIÇA-E-OE-REDAQÃ0-

Presidente: Ronaldo Cesar Coelho (PSDB)
1Q Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
29 VIce-Presidente: lédlo Rosa (PMDB)
3Q Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares

André Benassi
Caio Riela
Eduardo Paes
Femando Gonçalves
Inaldo Leitão
Jutahy Junior
Léo Alcântara
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Geovan Freitas
Henrique Eduardo Alves
lédio Rosa
Júlio Delgado
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Nilmar Ruiz
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Roland Lavigne
VilmarRocha
1 vaga

Bloco (PL, PSL)
Pastor Valdeci Palva Valdemar Costa Neto

PPS
Geraldo Magela
João Paulo
José Dirceu
José Genolno
Marcelo Déda

PT

Dr. Rosinha
José Machado
Marcos Rolim

Nelson Pellegrino
Professor Luizlnho

Regis Cavalcante
Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo"

Edinha Araújo



Suplentes

Edison Andrino
Germano Rigotto
Nelson Proença

Zaire Rezende
1 vaga

Antonio Cambraia
Antonio Kandlr
Eduardo Paes

Lidla Quinan
Marisa Serrano
Xico Graziano

PFL

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSOB, PTB)

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Ana Catarina
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Jurandil Juarez
Múcio Sá

Rita Camata
1 vaga

PFL
Marcondes Gadelha Jaime Martins
Neuton Lima Laura Carneiro
Nice Lobão Moroni Torgan
Reginaldo Germano Roland Lavigne
1 vaga ZlIa Bezerra

PT
Marcos Rolim Femando Ferro
Nelson Pellegrino Pedro Wilson
Padre Roque 1 vaga

PPB
José Linhares Eurico Miranda
1 vaga Jair Bolsonaro

POT
Miriam Reid Eber Silva

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnelo Queiroz Paulo Baltazar

Bloco (PL, PSL)
Cabo Júlio Lincoln Portela

PPS
Regis Cavalcante Márcio Bittar
Secretáno: Mareio Marques de Araujo
Local: Anexo 11
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

Presidente: Enio Baccl (PDT)
1º Vice-Presidente: João Sampaio (PDT)
2º Vice-Presidente: João Pizzolattl (PPB)
3º Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares

AJex Canzlani
Emerson Kapaz (PPS)
Marcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

1 vaga

Suplentes

Dr. Evilásio

Fax: 318-2146

João Pizzolatti
Simão Sessim

Nilmário Miranda
Valdeci Oliveira

Valdir Ganzer

Cesar Bandeira
Jonival Lucas Junior
Mário Assad Júnior

Pedro Femandes
Zíla Bezerra

Ana Catarina
José Chaves

Waldir Schmidt
2 vagas

PFL

Bloco (PSOB, PTB)
Ademir Lucas

Albérico Cordeiro
Antonio Carlos Pannunzio

Carlos Mosconi
JuqUlnha

Manoel Salviano
Bloco (PMOB, PST, PTN)

PT

PPB

POT

Telefones: 318-6929/6935

Sérgio Novais (PSB)

Bloco (PSB, PCdoB)

Costa Ferreira
Francisco Garcia
Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Gustavo Fruet
João Mendes
José Índio
Norberto Teixeira
Zaire Rezende

Inácio Arruda

Adolfo Marinho
Dino Fernandes
João Castelo
João Leão
Marinha Raupp
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
1 vaga

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: José Índio (PMDB)
12 Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
22 Vice-Presidente: Marinha Raupp (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Titulares

Bloco (PL, PSL)
Wilson Santos (PMDB) João Sampaio (PDT)

PPS
Rubens Furlan Eliseu Moura (PPB)
Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo li, piso superior, sala 184-C
Telefones: 318-707217073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Iara Bernardi
Márcio Matos
Maria do Carmo Lara

Presidente: Marcos Rolim (PT)
1º Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
22 Vice-Presidente: Mlriam Reid (PDT)
32 Vice-Presidente: José Antonio Almeida (PSB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Celso Jacob

Augusto Nardes
1 vaga

Carhto Merss
Geraldo Simões
João Fassarella

Arolde de Oliveira
FranCISco Garcia

Ricardo Fiuza
Ronaldo Vasconcellos

1 vaga

PT

POT

PPB

Enio Bacci

João Plzzolatti
Júlio Redecker

Clementino Coelho (PPS)
José Machado
LUIZ Mainardi

Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Roberto Pessoa
Rubem Medina

Bloco (PSB, PCdoB)
João Sampaio (PDT) Veda Cruslus (PSDB)

Danilo de Castro
Fernando Gabeira (PV)

Marcos de Jesus
Nilmário Miranda (PT)

Walter Pinheiro (PT)
1 vaga

Alberto Fraga
Flávio Derzi
Júlio Delgado

Badu Plcanço
Eduardo Barbosa
Flávio Arns
José AntOniO Almeida (PSB)
Max Mauro
Sebastião Madeira

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Elcione Barbalho
Udson Bandeira

3 vagas



Anivaldo Vale
IrisSimões

Juquinha
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço

3 vagas

Antonio Palocci
Geraldo Magela

Henrique Fontana
Milton Temer

Ciro Nogueira
José Carlos Vieira

José Lourenço
Moreira Ferreira

Nice Lobão
Osvaldo Coelho

Paudemey Avelino
1 vaga

PT

PFL

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Antônio do Valle

Armando Monteiro
Coriolano Sales

Luiz Dantas
4 vagas

Antonio Kandir
Custódio Mattos
José Militão
Max Rosenmann
Rodrlgo Maia
Sampaio D6ria
Silvio Torres
Vêda Crusius
1 vaga

Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Lael Varella
Manoel Castro
Mussa Demes
Roberto Brant
1 vaga

Carlito Merss
João Paulo
José Pimentel
Ricardo Berzoini

Edinho Bez
Gastão Vieira
Germano Rigotto
José Aleksandro (PSL)
José Priante
Milton Monti
Pedro Novais
1 vaga

Suplentes

Marcos Cintra

Agnaldo Muniz

Alberto Mourão
Gastão Vieira

Luiz Bittencourt
Milton Monti

Osmar Serraglio
Rita Camata

Bloco (PL, PSL)

PPS

Clovis Volpi
Dino Fernandes

Fernando Gonçalves
Lidia Quinan

Nelson Marchezan
Paulo Mourão

Raimundo Gomes de Matos
Bloco (PMOB, PST, PTN)

João Caldas

João Matos
Maria Elvira
Nelo Rodolfo
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Zé Gomes da Rocha

Ademir Lucas
Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Eduardo Seabra
FlávioAms
Marisa Serrano
Nilson Pinto

Rubens Bueno
Secretário: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11
Telefones: 318-702417026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Pedro Wilson (PT)
12 Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
22 Vice-Presidente: Marlsa Serrano (PSDB)
"WViCã-Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)
Titulares

PFL PPB

Suplentes

Eujácio Simões

Herculano Anghinetti
Luis Carlos Heinze

2 vagas

POT

810c(\ (PL, PSL)

PPS

Dr. Helena João Almeida
Eliseu Moura (PPB) João Leão
Manoel Salviano Josué Bengtson
Max Mauro Mário Negromonte
Rommel Feijó Sebastião Madeira
Wigberto Tartuce (PPB) Zenaldo Coutinho

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Damião Fellciano

Gastão Vieira
João Hennque

Bloco (PSOB, PT8)

Wanderley Martins 2 vagas
1 vaga

Bloco (P~B. PC do B)
Dr. Evilásio Eduardo Campos

Pedro Eugênio Emerson Kapaz
Secretána: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11 Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Marcos Clntra

Aníbal Gomes
Delfim Netto (PPB)
Hélio Costa

Eni Voltolini
Fetter Júnior
Iberê Ferreira
1 vaga

Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
1º Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
22 Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
32 Vice-Presidente: Manoel Salviano (PSDB)
Titulares

1 vaga

Suplentes

Luciano Bivar

Adolfo Marinho

Miriam Reid

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Nllmar RUlz
Raimundo Santos

Santos Filho

Iara Bernardi
Professor Luizinho

Walter Pinheiro

Antonio Joaquim AraúJo
Clementlno Coelho (PPS)

José Linhares

PT

POT

PPB

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PL, PSL)
Jonival Lucas Junior (PFL)

Walfrido Mares Guia (PPS) Agnaldo Muniz
Secretáno(a): Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefone: 31 8-6900/ 6905/7011/ 7012

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Presidente: Manoel Castro (PFL)
12 Vice-Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Ibere Ferreira (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
Titulares

Agnelo Queiroz

Antonio Cambraia

PPS

Bloco (PSB, PC do B)
Eber Silva

Eurico Miranda
Rafael Greca (PFL)
Renato Silva (PSDB)

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

Esther Grossi
Gilmar Machado
Pedro Wilson



POT

PPS

Márcio Reinaldo Moreira Dilceu Sperafico
~~~~ 1~~

Celso Jacob 1 vaga
Bloco (PSB,PC do B)

Luiz Fernando (PPB) Sérgio Novais
Bloco (PL, PSL)

Valdemar Costa Neto 1 vaga
Suplentes

Airton Dipp

Romel Anizio

Haroldo Lima

Arnon Bezerra
Custódio Mattos
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Jovalr Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel Feijó
Saulo Pedrosa

1 vaga

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Confúcio Moura

G/ycon Terra Pinto
Laire Rosado

6 vagas

POT

Yvomlton Gonçalves

Bloco (PSB,PC do B)
Alexandre Cardoso

Olimpio Pires

Bloco (PL, PSL)
Lincoln Portela Eduardo Campos (PSB)
Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo li. Sala T·56 - Reunião: 4ªs feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMílIA

Presidente: Cleuber Cameiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2º Vice-Presidente: Remi Trinta (PST)
3º Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Alclone Athayde (PPB)
Carlos Mosconi
Celso Giglio
Eduardo Barbosa
Lidia Quinan
LúCIa Vâma
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Darcísio Perondl
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Remi Trinta
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Suplentes

Renildo Leal
Ricardo Rique

Ricarte de Freitas
Sérgio Barros
Sérgio Guerra

Sérgio Reis

Jorge Tadeu Mudalen
1 vaga

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

José Carlos Coutinho
Medeiros

Ursicino Queiroz

Gilmar Machado
Pedro Celso

1 vaga

PT

PFL

PPB

Antônio Geraldo
Jairo Azi
Paulo Marinho
Robson Tuma
1 vaga

João Magalhães
Mauro Benevides

Wellington Dias
2 vagas

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
1º Vice-Presidente: Moreira Ferreira (PFL)
211 Vice-Presidente: Nicias Ribeiro (PSDB)
311 Vlce·Presidente: Fernando Ferro (PT)
Titulares

Airton Roveda
Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Antonio Fleury
Nlcias Ribeiro
Paulo Feijó

Airton Cascavel Regls Cavalcanti
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Bloco (PMOB, PST, PTN) PFL

Alceste Almeida
Antonio Feijão
Betinho Rosado CPFL)
Félix Mendonça (PTB)
Marcos Uma

Gervásio Silva
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian

Femando Ferro
Luiz Sérgio
Professor Lulzinho

José Janene
VadãoGomes

PFL

PT

PPB

Edlnho Bez
Luiz Piauhylino (PSDB)

Salatiel Carvalho
2 vagas

Eliseu Resende
Lael Varella

Pedro Bittencourt
Rafael Greca

1 vaga

Adão Pretto
Iara Bernardi

Virgrno Guimarães

B. Sá (PSDB)
Ricardo Barros

Affonso Camargo
A1merinda de Carvalho
Cleuber Cameiro
Dr. Benedito Dias (PPB)
José Carlos Coutinho
Laura Cameiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Ursicino Queiroz

Antonio Palocci
Dr. Aosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana
João Fassarella

Antonio Joaquim Araújo
José Unhares
NUton Baiano
1 vaga

Alceu Collares

PT

PPB

POT

Antônio Geraldo
Celcita Pinheiro

Costa Ferreira
Ildefonço Cordeiro

José Mendonça Bezerra
Paulo Marinho

Ronaldo Calado
Wilson Braga

1 vaga

Arlindo Chinaglia
Luci Cholnacki

Paulo Paim
Ricardo Berzoiní

1 vaga

Eni Voltoliní
Euler Ribeiro (PFL)

Iberê Ferreira
Oliveira Rlho

Dr. Hélio



Suplentes

Airton Cascavel

Alceste Almeida
Anlbal Gomes
Carlos Dunga

FranC'istônio Pinto
Hermes Parcianello

3 vagas

Coronel Garcia
Dr. Heleno

Narcio Rodrigues
Pastor Valdeci Paiva (PSL)

Paulo Feij6
Silas Câmara
Silvio Torres

Vittorlo Medioli
3 vagas

PPS

Bloco PSDB,PTB

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Pedro Celso (PT)

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de AraúJo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/ 6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

PreSidente: Barbosa Neto (PMDB)
1º Vice-Presidente:Pedro Femandes (PFL)
2º Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
3º Vice-Presidente: João Ribeiro (PFL)
Titulares

Aloizio Santos
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschi
Feu Rosa
Mário Negromonte
Pedro Chaves (PMDB)
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Barros
Sergio Reis

PFL
Aracely De Paula Affonso Camargo
Eliseu Resende Antônio Carlos Konder Reis
IIdefonço Cordeiro JalroAzi
João Ribeiro Leur Lomanto
Neuton Lima Mussa Demes
Oscar Andrade Paulo Braga
Pedro Fernandes Rubem Medina
1 vaga 1 vaga

PT
Carlos Santana Luiz Sérgio
Damião Feliciano (PMDB) Márcio Matos
Fernando Marroni Maria Do Carmo Lara
João Coser Nilson Mourao
Marcos Afonso Pedro Celso
Teima De Souza Wellington Dias

PPB
Albérico Filho (PMDB) João Tota
Almir Sá Nilton Baiano
Glicon Terra Pinto (PMDB) Pedro Valadares (PSB)
Philemon Rodrigues (PL) Telmo Kirst
Raimundo Santos (PFL) 1 vaga

PDT
Luis Eduardo Mirlam Reid
1 vaga Olímpio Pires

Alberto Mourão
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Eunício Oliveira
João Henrique
José Chaves
Olavo Calheiros
Waldir Schmldt

Suplentes

Fax: 318-2156

1 vaga

Pedro Eugênio

Pedro Eugênio

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Hugo Biehl
João Tota

1 vaga

Edinho Be-í
Geovan.;:.féÍtas

-t€cJjo Rosa
Júl[o Delgado

Osvaldo Biolchi
1 vaga

Arthur Virgílio
José Militão
Lúcia Vânia

Narcio Rodrigues
Rodngo Mala

2 vagas

Carlos Santana
Fernando Marroni

José Pimentel

Eurípedes Miranda

Almerinda de Carvalho
Expedito Júnior

João Ribeiro
1 vaga

Roland Lavigne

PT

PFL

PDT

PPB

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Serafim Venzon

Bloco (PL, PSL)

Armando Abílío (PMDB)

PPS

Bloco (PSB,PC do B)
DjalmaPaes
Jandira Feghali

Angela Guadagnln (PT)

Secretário: E/ofzio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 318·7016 à 7021

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
19 Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
29 Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
32 Vice-Presidente:
Titulares

Laire Rosado
Paulo de Almeida (PPB)
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)
2 vagas

Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa
Ricardo Barros

Vivaldo Barbosa

José Carlos Vieira
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Medeiros
Wilson Braga

Alexandre Santos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Nilton Capixaba
Pedro Henry
Ricardo Rique

Avenzoar Arruda
Babá
Jair Meneguelli

Bloco (PSB, PCdoB)

Vanessa Grazzlontin

Bloco (PL, PSL)

Eduardo Campos (PSB)

1 vaga

Cabo Júlio

Gonzaga Patriota

Eujáclo Simões

Edlnho Araújo

Bloco (P5B,PCdoB)
Jandira Feghali

Bloco (PL,PSL)
De Velasco

PPS
Airton Cascavel



Bloco (PSB,PCdoB)
Evandro Milhomen José Antonio Almeida

Bloco (PL,PSL)

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo"
Telefones: 318-6973 à 6976

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Evandro Milhomen (PSB)
12 Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
32 Vice-Presidente: Jorge Costa (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSDB.PTB)

Suplentes

Celso Russomanno
Edmar Moreira

Pedro Corrêa
Roberto Balestra

1 vaga

Eduardo Jorge
José Dirceu

José Genuíno
Marcelo Déda
Pedro Wilson

Abelardo Luplon
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia

Luciano Castro
Luciano Pizzatto

Manoel Castro
Mário Assad Júnior

Vilmar Rocha

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada

Celso Giglio
Feu Rosa

João Castelo
José Carlos Elias

Ricardo Rique
Silvio Torres

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

AntOniO Feijão
Edson Andrino

Fernando Gabeira (PV)
Gessivaldo Isaias

Jorge Pinheiro
Mattos Nascimento

Moacir Micheletto
Paulo Uma

1 vaga

PT

PFL

PDT

PPB

PPS

Dr. Heleno (PSDB)

Ayrton Xerez

PHS

Fernando Zuppo
Wanderley Martins

Bloco (PSB,PCdoB)
Manoel Salviano (PSD8)
Ricardo Ferraço (PSD8)

Bloco (PL,PSL)
Cabo Júlio

João Herrmann Neto

Aldo Rebelo
Pedro Valadares

Titulares

Aldir Cabral (PSDB)
Cunha Bueno
Haroldo Lima (PCdoB)
Jair Bolsonaro
1 vaga

Airton Dlpp
Neiva Moreira

Milton Temer
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Virgílio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Aroldo Cedraz
Átila Lins
Claudio Cajado
FranCISco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
José Thomaz Nonó
Leur Lomanto
Werner Wanderer

Bloco (PSDB,PTB)
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Arthur Virgilio
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Carlos Martinez
José Teles
Luiz Carlos Hauly
Magno Malta
Paulo Mourão
Vittorio Medioli

Alberto Fraga
De Velasco (PSL)
Elcione Barbalho
Fernando Diniz
Lamartine Posella
Mário de Oliveira
Paulo Kobayashi (PSDB)
Synval Guazzelli
1 vaga

Agnaldo Muniz

José Pimentel
Valdir Ganzer

Wellington Dias

Badu Picanço
João Castelo

Marinha Raupp
Nilson Pinto
Pedro Henry
Sérgio Reis

Luiz Fernando
Salomão Cruz

Euler Ribeiro
João Ribeiro
Kátla Abreu

Sérgio Barcellos
1 vaga

José Aleksandro

Giovanni Queiroz

Confúcio Moura
Mário De Oliveira

Ralnel Barbosa
2 vagas

PPS

Robierio Araújo

Anivaldo Vale
Josué Bengtson
Nllton Capixaba
Renlldo Leal
Ricarte de Freitas
Sérgio Carvalho

PFL

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco
Zila Bezerra

PT
Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

Dr. Benedito Dias
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

PDT
Euripedes Miranda

Márcio Bittar

Secretário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo"
Telefones: 318-6998/6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

PPB

Elclone Barbalho
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Teté Bezerra
Udson Bandeira

Júlio Redeckek (PPB)Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
12 Vice-Presidente: Vittorio Medioli (PSDB)
22 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
32 Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDT)

Roberto Argenta

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/6992 à 6996 FAX: 318-2125



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N!! 618, DE 1998
QUE "ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS
BENS DA UNIÃO O PATRIMÔNIO GENÉTICO)

Proposião: PEC 618/98 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
12 Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdecl Oliveira (PT)
32 Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)
Titulares Suplentes COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

APRECIAR E PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
22 Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
32 Vice-Presidente: Romel AnlZIO (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Walfrido Mares Guia (PTB) 1 vaga
Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-7061 Fax: 318-21"40

Betinho Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
José Carlos Aleluia

Manoel Castro
Pauderney Avelino
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Pastor Valdeci Paiva

Fernando Gabelra (PV)

PPS

PHS

Bloco· PL • PSL

Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant
Ronaldo Caiado

Ayrton Xerêz

Paulo José Gouvêa

Félix Mendonça
Féu Rosa

Léo Alcântara
Marinha Raupp
Rafael Guerra

Renildo Leal
2 vagas

Elcione Barbalho
Moacir Micheletto

5 vagas

PFL

Carlos Dunga
Francistônio Pinto
Glycon Terra Pinto
Jorge Costa
Luiz Bittencourt
Remi Trinta
Saraiva Felipe

Bloco PSDB • PTB

Bico PMDB • PST • PTN

B.Sá
Fernando Gonçalves
Max Mauro
Nilson Pinto
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Cláudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Gervásio Silva
Jairo Azi

Joel Hollanda
José Carlos Coutinho

Medeiros
Paulo Mannho
Zezé Perrella

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima

PMDB
Barbosa Neto

Edinho Bez
Gastão Vieira
José Chaves

Waldemir Moka
2 vagas

Adão Pretto
Fernando Ferro
Padre Roque
Valdeci Oliveira

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biel

PT

João Grandão
Marcos Afonso

2 vagas

PPB

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PFL)

1 vaga

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Marcio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini
1 vaga

PSOB

PT

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Sílvio Torres

1 vaga

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgflio Guimarães

PDT

Pompeo de Mattos

Vanessa Grazzlotin

Fernando Coruja

Bloco· PSB • pedoB

1 vaga

Fetter JÚnior
João Plzzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

PPB

Eliseu Moura
Gerson Peres

2 vagas



Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

PTB

Celso Giglio
Eduardo Paes

Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo li, S/139-B
Telefone:318-7054

PSDB
Moroni Torgan (PFL) Coronel Garcia
Sebastião Madeira Pedro Canedo
1 vaga Sérgio Reis

PT
Fernando Ferro Márcio Matos
Nelson Pellegrino Padre Roque

PPB
Celso Russomanno Jonival Lucas JÚnior (PFL)
Nllton Baiano José Janene

PTB
Magno Malta Renildo Leal

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL

Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

(*)COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 1/99 Autor: Moroni Torgan e Outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
12 Vice-Presidente: Elclone Barbalho (PMOB)
22 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
Antônio Jorge (PTB)

Celcita Pinheiro
Silas Câmara (PTB)

1 vaga

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (PDT)
Waldemlr Moka
1 vaga

Babá
Paulo Rocha

João Tota
Salomão Cruz

Expedito Júnior
Sérgio Barcellos

Zila Bezerra
PT

POT

PPB

Jorge Costa
Marcos Afonso (PT)

Osvaldo Reis
PFL

Bloco PSDB • PTB
Sadu Picanço

Max Rosenmann
Nicias Ribeiro

Nllton Capixaba
Bloco PMDB - PST - PTN

Nilson Mourão
Valdir Ganzer

Robério Araújo José Aleksandro
PHS

Renildo Leal (PTB) Francisco Rodrigues (PFL)

Secretário: Erles Jannes Costa Gorini
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7066

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 REFEIDO ARTIGO,

QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
APENSADA ÀQUELA

Bloco PL - PSL

Josué Bengtson
Nilson Pinto
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Alceste Almeida
Antonio Feijão
Confúcio Moura

Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro

AlmrrSá
LUIZ Fernando

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNIA

Proposição: RCP 2/99 Autor: Sérgio Carvalho e Outros
Presidente: Lucino Castro (PFL)
19 Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMOB)
29 Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT,-- 
32 Vice-Presidente: Almir Carvalho (PSOB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSDB)
Titulares Suplentes

Giovanni Queiroz -Eurfpedes Miranda
Bloco PSB - PCdoB

Evandro Milhmen Vanessa Grazziotin

José Antonio

1 vaga

Confúcio Moura
3 vagas

Enio Bacc;
Femando Zuppo

_ Sérgio Miranda

PDT

PDT

PMDB

Bloco PSB - PCdoB

Bloco PSB - PCdoB

Wanderley Martins

Eduardo Campos

Paulo Baltazar

Eber Silva (POT)
Laura Cameiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Eurfpedes Miranda
1vaga

Bloco PL • PST· PMN - PSD - PSL

Cabo Júlio Pastor Valdeci Paiva
Proposição: PEC 203/95 Autor: LaprovltaVieira e Outros
Presidente: Ayrton Xerêz (PPS)



José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco PSB - PCdoB
Pedro Valadares Ojalma Paes

Bloco PL - PST • PMN - PSO - PSL
De Velasco Lincoln Portela

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, 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"

Proposição: PLP 9/99 Autor: Poder Executivo
Presidente:
1º Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSOB)
2º Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3º Vice-Presidente: Or. Aosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

12 Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
22 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3º Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PP8)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

SuplentesTitulares
PFL

Arolde de Oliveira José Mendonça Bezerra
Euler Ribeiro Lavoisier Maia
Francisco Garcia Luciano Plzzatto
Joel de Hollanda Maluly Netto
José Ronaldo Pedro Pedrossian
Santos Filho Ronaldo Caiado
Vlc Pires Franco Sérgio Barcellos

PMOB
Henrique Eduardo Alves 6 vagas
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

PSOB
Anivaldo Vale Alberto Goldman
Ayrton Xerêz (PPS) Fernando Gabeira (PV)
José Thomaz Nonô (PFL) Marisa Serrano
Lufs Eduardo (PDT) Zenaldo Couttnho
Roberto Brant (PFL) 2 vagas
Vittorio MedioU

PT
Or. Rosinha Regis Cavalcante (PPS)
Gilmar Machado 3 vagas
Pedro Celso
Walter Pinheiro

PPB
Antonio Joaquim Araújo José Janene
Oliveira Filho Robérlo Araújo (PL)
Wagner Salustiano 1 vaga

PTB
Albérico Cordeiro Iris Simões
José Carlos Martinez 1 vaga

POT
Nelva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)

Bloco PSB • PCdoB
Clementino Coelho (PPS) Jandira FeghaJi

Bloco PL • PST - PMN - PSO - PSL

Bispo Rodrigues Bispo Wanderval

Secretário: Valdlvino Tolentlno Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li. Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
12 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Professor Luizlnho (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)

Titulares

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
NUmar AUlz
Paes Landim

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Marcio Fortes
Nelson Marchezan
Zulalê Cobra

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Herculano Anghinetti
José Unhares
1 vaga

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Gilberto Kassab

PFL

PMOB

PSD8

PT

PPB

PTB

POT

Suplentes

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Ciro Nogueira
Luis Barbosa

Maluly Neto
Pedro Fernandes
SérgiO Barcellos

Glycon Terra Pinto
5 vagas

AéCIO Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

Gilmar Machado
José Genofno
Paulo Delgado

Virgílio Guimarães

3 vagas

Caio Aiela
Walfrido Mares Guia

Antônio Jorge (PTB)



Bloco PSB - PCdoB
Djalma Paes Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSI.
Marcos de Jesus (PSDB) Remi Trinta
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-7060

Manoel Castro
Paes Landim

Robson Tuma

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Sampaio Dória
Xico Graziano

1 vaga

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi
Milton Monti

1 vaga

João Grandão
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

Jorge Wilson
Olavo Calheiros

Cesar Bandeira
IIdefonço Cordeiro

Marcondes Gadelha
Medeiros

Nlce Lobão
Raimundo Santos

Robson Tuma

FernandO Gonçalves
José Carlos Elias

Delfim Netto
Herculano Anghinettl

Márcio Reinaldo Moreira

PFL

PT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

PMDB

Albérico Filho
Barbosa Neto

Almerinda de Carvalho
Âtila Lins
Courauci Sobrinho
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Uma

Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Rubem Medina

Antonio Cambraia
Antonio Candir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Eduardo Paes
Rodrigo Maia

PDT
Enio Bacci Pompeo de Mattos

Bloco Pl. • PST· PMN - PS[) • PSI.
Marcos Clntra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco PSB • PCdoB
Djalma Paes Sérgio Miranda
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"E" DO INCISO 11 DO § 52 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 374/96 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
12 Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
29 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
32 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)
Titulares Suplentes

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Coriolano Sales
Edinho Bez
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Suplentes

Corauci Sobrinho
João Ribeiro

José Carlos Coutinho
Luciano Pizzatto

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
12 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
22 Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)
Titulares

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pauderney Avelino

Paulo Braga Jaime Martins
Paulo Marinho João Ribeiro
Paulo Octávio Mauro Fecury
Robson Tuma Raimundo Santos
Ursicino Queiroz Vilmar Rocha
Wilson Braga 1 vaga

PMDB
Gustavo Fruet Albérico Rlho
Milton Montl João Colaço
Norberto Teixeira 4 vagas
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

PSDB
Anivaldo Vale José de Abreu (PTN)
Helenildo Ribeiro Mana Abadia
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PT
Antonio Palocci Ângela Guadagnin
Dr. Rosinha Jair Meneguelli
Fernando Ferro Márcio Matos
Gilmar Machado 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Robério Araújo (PL)
Nilton Baiano Vvonilton Gonçalves
1 vaga 1 vaga

PTB
Celso Giglio Chico da Princesa (PSDB)
Max Mauro Walfrido Mares GUIa

PDT
Alceu Collares Dr. Hélio



Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
2 vagas

Pinheiro Landim
3 vagas

PSOB

Nicias Ribeiro

Dr. Rosinha
Marcos Afonso

PT

Zenaldo Coutinho

João Grandão
Padre Roque

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas Almir Sá

Oliveira Filho

PPB

Airton Cascavel (PPS)
Yvonilton Gonçalves

Marcelo Déda
3 vagas

PT
4 vagas

Renildo Leal

PTB

Josué Bengtson

Bloco PL • PST • PMN • PSO • PSL

Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI

Proposição: RCP 13/95 Autor: Elton Rohnelt e Outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PST)

Titulares Suplentes

PFL

POT

Agnaldo Muniz (PPS) Fernando Zuppo

Bloco PSB - PCdoB

Vanessa Grazziotin Evandro Milhomen
Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Sala 151·B
Telefone: 318·7058

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO DE

INVESTIMENTO DO NORDESTE - FINOR
Proposição: RCP 16/95 Autor: Dep. José Pimentel e Outros

Presidente: José Thomaz Nonõ (PFL)
1º Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
22 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Múcio Sá (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco PMOB· PST· PTN

Ciro Nogueira
Costa Ferreira
Wilson Braga

Armando Ab!lio
Pinheiro Landim

1 vaga

Antonio Cambraia
Carlos Batata

Sérgio Reis
José Carlos Elias

PFL

Bloco PSOB • PTB

César Bandeira
José Khoury
José Thomaz Nonõ

Augusto Franco
Chiquinho Feitosa
João Almeida
Sérgio Guerra

Armando Monteiro
Múcio Sá
Olavo Calheiros

EUrico Miranda
2 vagas

Djalma Paes

Max Mauro
Nilton Capixaba

IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Luis Barbosa

Sérgio Barcellos

Coriolano Sales (PMDB)

POT

PTB

PPB

Bloco PSB· PCdoB

Enio Bacci

Francisco Garcia
Francisco Rodrigues
Luciano Castro
Raimundo Santos

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

José Antonio

Nelson Marquezelli
1 vaga

Alceste Almeida
Jorge Costa
1 vaga

PMOB
Jurandil Juarez

Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Avenzoar Arruda
José Pimentel

PT
Fernando Ferro
Wellington Dias

Antonio Feijão (PST)
B.Sá

PSOB

Badu Plcanço
Sebastião Madeira

Pedro Corrêa
Antonio Joaquim Araújo

PPB

Cleonâncio Fonseca
1 vaga



POT Bloco PL - PSL

Olfmplo Pires Nelva Moreira Robérlo Araújo Phllemon Rodrigues

PV

Pedro Eugênio (PPS) Regis Cavalcante (PPS)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo 11, sala 151-8
Telefone: 318-7061

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDÊNCIA DE

MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL
Proposição: RCP 22196 Autor: Fátima Pelaes e Outros
Presidente: Fátima Pelaes (PSOB)
111 Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
211 Vice-Presidente: Iara Benardi (PT)
311 Vice-Presidente: Or. Benedito Dias (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMOB)

Titulares Suplentes

Bloco PSOB - PTB

Bloco PMOB • PST • PTN

PFL
Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto

2 vagas

Hermes Parcianello
João Mendes

Rainel Barbosa
3 vagas

Francisco Rodrigues
Jaime Martins

Maluly Netto
Moreira Ferreira

Nllmar Ruiz
Paulo Marinho

Roland Lavigne

PFL

PSDB

PMOB

Ademir Lucas
Antonio Feijão (PST)
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra

PPS

Edlnho Araújo Regis Cavalcante

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-7066/318-7055

--COMISSÃO ESPECtAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N5! 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAçÃO)

Proposição: PEC 89/95 Autor: Nicias Ribeiro e Outros
Presidente: Rafael Guerra (PSOB)
12 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMOB)
29 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
32 Vice-Presidente: João Plzzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
TItulares Suplentes

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
VilmarRocha
Zezé Perrela
ZlIa Bezerra

Ana Catarina
Anfbal Gomes
João Magalhães
José rndio
Norberto Teixeira
1 vaga

Haroldo Lima

Eujáclo Simões

Celcita Pinheiro
Laura Camiro

1 vaga

Júlio Delgado
Marcelo Barbierl

1 vaga

Eduardo Barbosa
Flávio Arns

Marisa Serrano
Veda Crusius

Bloco - PL, PSL

Bloco PSB • PCdoB

Eduardo Campos

Ana Catarina
Elclone Barbalho
Geovan Freitas

João Caldas

A1merinda de Carvalho
KátiaAbreu
Nlce Lobão

Fátima Pelaes
UdiaQulnan
Maria Abadia
Marinha Raupp

Angela Guadagnin
Iara Bernardi

PT

Arlindo Chinaglia
Or. Roslnha

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

PT
4 vagas

PDT
Eber Silva Pompeo de Mattos

Bloco PSB • PCdoB
Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Aicione Athayde
Or. Benedito Dias

MlriamReld

Jandira Feghali

PPB

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

POT

Or. Hélio

Bloco PSB • PCdoB

Teima de Souza (PT)

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

Celso Giglio
Max Mauro

PPB

PTB

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

Renlldo Leal
1 vaga



Bloco PL • PST - PMN • PSO - PSL Simão Sessim

1 vaga Remi Trinta
Telmo Kirst

PV
Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS) POT

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Femando Zuppo EberSllva

Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140 Bloco PSB, PC do B

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A Haroldo Lima 1vaga

PROFERIR À PROPOSTA DE EMENDA À Bloco PL, P&..
CONSTITUIÇÃO-

N2 98, DE 1999, QUE "ALTERA O ART. 30 1 vaga Marcos Cintra

PARA ACRESCENTAR INCISO CONFERINDO PPS
COMPETÊNCIA AO MUNiCípIO PARA

DETERMINAR ATRIBUiÇÕES DE
Rubens Furlan Agnaldo Muniz

VICE-PREFEITO" PV
Proposição: PEC 98/99 Autor: Fernando Zuppo Or. Evilásio (PSB) 1 vagae Outros

AntOnio Geraldo
Cesar Bandeira

Francisco Garcia
Paes landlm

Pedro Blttencourt
Raimundo Santos
Werner Wanderer

PFL

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N!l634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"
Proposição: PL 634175 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSOB)
12 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMOB)
22 Vice-Presidente: Iara Bernardi (pn
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Titulares Suplentes

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

Suplentes

Alberto Mourão
Cezar Schirmer

Gessivaldo Isaias
3 vagas

Bloco PSDB, PTB

Antonio Carlos Pannunzio
Oanilo de Castro

lris Simões
José Carlos Elias

Jutahy Junior
Narclo Rodrigues

Saulo Pedrosa
Silvio Torres

Bloco PMOB, PST, PTN

AJex Canziani
Augusto Franco
CaioRlela
Celso Glgllo
José Teles
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Júlio Delgado
Mauro Benevides
Nair Xavier Lobo

Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
12 Vice-Presidente: Alex Canziani (PSDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)
Titulares

Aracely de Paula
Euler Ribeiro
Joaquim Francisco
Jonival Lucas Junior
Paulo Braga
Vlc Pires Franco

Avenzoar Arruda
José Machado
Márcio Matos
1 vaga

Antonio Joaquim araújo

PFL

PT

PPB

Adauto Pereira
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
Nllmar Ruiz

Pedro Pedrosslan
Zila Bezerra

4 vagas

3 vagas

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelll

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenlldo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos Rollm

PMOB

PSOB

PT

6 vagas

André Benassi
Feu Rosa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Plmental



1 vaga

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

PPB

PTB

PDT

Waldir Pires

Celso Russomanno
2 vagas

Calo Ríela
Fernando Gonçalves

Paulo Octávio
Rubem Medina
Vlc Pires Franco

Adão Pretto
Jorge Bittar
Professor Luizinho
Walter Pinheiro

Paulo Marinho
Pedro Blttencourt

Zezé Perrella

PT

4 vagas

Bloco PSB - PCdoB

José Antonio Aldo Rebelo

José Roberto Batochio Coriolano Sales (PMDB) Cunha Bueno
Eliseu Moura
Wlgberto Tartuce

PPB
Celso Russomanno

Yv()niltoll Gonçalves
1 vaga

PDT

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL Dr. Hélio Luís Eduardo

Lincoln Portela

Ayrton Xerêz
PPS

João Caldas

Airton Cascavel

Dr. Eviláslo
Bloco PSB, PC do B

1 vaga

Bloco PL, PSL
Secretario: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N2 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)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3º Vice-Presidente: Wigberto Tartude (PPB)
Relator: Julio Semeghlni (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSDB, PTB

PFL

Bloco PMDB, PST, PTN
Hermes Parcianello
Jorge Costa
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Nelson Proença
Pinheiro Landim

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"

Proposição: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros
Presidente: Rita Camata (PMDB)
12 Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
29 Vice-Presidente:
39 Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Custódio Mattos

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

4 vagas

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Pedro Eugênio

Marcos Rollm (PT)

Pastor Valdeci Paiva

PV

PPS

PSDB

PMDB

Marcos Cintra

Fernando Gabeira

Emerson Kapaz

Adolfo Marinho

Darcísio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Luiz Bittencourt
RitaCamara
Zaire Rezende

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
VilmarRocha

7 vagas

Iris Simões
Luiz Ribeiro

Mareio Fortes
Maria Abadia

Nelson Marquezelli
Paulo Kobayashi
Romeu Queiroz

Zenaldo Coutinho

Francisco Rodrigues
José Carlos Vieira

Moroni Torgan
Nilmar Ruiz

Arolde de Oliveira
Corauci Sobrinho
Gerson Gabrlelli
Luciano Pizzatto

Alex Canziani
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia
Salvador Zimbaldi
Walfrido Mares Guia



Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

João Paulo
José Genofno
Marcelo Déda
Milton Temer

Feu Rosa WelJlngton Dias
João Almeida PPB
Mareio Fortes Ary Kara João Tota

Ricardo Ferraço ,1 vaga 1 vaga
Saulo Pedrosa

PT PTB
Eduardo Jorge

Duilio Pisaneschl 1 vaga3 vagas
POT

Dr. Hélio Fernando Zuppo

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Duillo Pisaneschl
Eduardo Seabra

Neiva Moreira

PPB
Augusto Nardes
Júlio Redecker

Nelo Rodolfo (PMDB)

PTB
Fernando Gonçalves

Magno Malta

POT
1 vaga

Bloco PSB· PCdoB

Gonzaga Patriota 1 vaga

Bloco PL • PST • PMN • PSO· PSL
L1ncoln Portela João Caldas

Secretária: Edla Calhelro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165·B
Telefone: 318-7062/7061 Fax: 318-2140

PV

Bloco PL • PST • PMN • PSO· PSL
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

Osvaldo Blolchi
6 vagas

Celclta Pinheiro
Expedito Júnior

KátlaAbreu
Lavoisier Mala

Luis Barbosa
Nllmar Ruiz

Roland Lavlgne

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra

Flávio Arns
Saulo Pedrosa

4 vagas

PFL

Bloco PSOB, PTB

Almerinda de Carvalho
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Medeiros
Moroni Torgan
Nlce Lobão
Urslcino Queiroz

Coriolano Sales
Darcfslo Perondi
Euler Morais
João Matos
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Themfstocles Sampaio

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 (PSDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglla (PT)
32 Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
UdiaQulnan
Lúcia Vânia
Maria Abadia
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Bloco PMOB, PST, PTN

1 vaga

José Carlos Vieira
Oscar Andrade

Wilson Braga

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1 vaga

Pedro Valadares

PFL

PMOB

Bloco PSB· PCdoB

Haroldo Lima

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Fernando Gabeira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo"
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: Requerimento Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
22 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
39 Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

Pedro Wilson

PSOB

PT

Zulalê Cobra
2 vagas

2 vagas

PT

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Luiz Mainardi
Maria do Carmo Lara

Carllto Merss
Geraldo Magela

Paulo Paim
Wellington Dias



Celso Russomanno
José Llnhares
1 vaga

PPB

Antonio Joaquim Araújo
2 vagas

Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
Themístocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha

5 vagas

POT PFL

Femando Coruja

DjalmaPaes

Or. Hélio

Bloco PSB, PC do B

1 vaga

Bloco PL, PSL

Aroldo Cedraz
Gilberto Kassab
João Ribeiro
Lael Varella
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

Ciro Nogueira
José Carlos Coutinho

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Pedro Bittencourt
Pedro Pedrossian
Ursicino Queiroz

Lincoln Portela Robério Araújo PT

Rubens Bueno

PPS

1 vaga

Eduardo Jorge
Jair Meneguelli
João Paulo
Paulo Rocha

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha

Valdeci Oliveira
1 vaga

1 vaga

Rubens Furlan

Mlriam Reid

Alcione Athayde
Cleonâncio Fonseca

1 vaga
POT

PPB

PPS

PHS
Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - 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)1º Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
32 Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: OsvaldO Biolchi (PMDB)
Titulares Suplentes

Fernando Coruja

Bloco PSB, PC do B

Pedro Valadares 1 vaga

Bloco PL, PSL

Pastor Valdeci Paiva Marcos de Jesus (PSDB)

Roberto Balestra
Salomão Cruz
Yvonilton Gonçalves

Emerson Kapaz

1 vaga

Suplentes

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Fátima Pelaes
Lúcia Vânia

Paulo Mourão
Walfrido Mares Guia

2 vagas

Autor: Eduardo Jorge e
Femando

PHS

Bloco PSOB, PTB

ProlJosição: PL 2.186/96

Roberto Argentina

Secretário (a): Cily Montenegro
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-70576

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI
N!! 2.186, DE 1996, DOS SENHORES

DEPUTADOS EDUARDO JORGE, FERNANDO
GABEIRA E OUTROS, QUE "DISPÕE SOBRE A

SUBSTITUiÇÃO PROGRESSIVA DA
PRODUÇÃO E DA COMERCIALIZAÇÃO DE

PRODUTOS QUE CONTENHAM
ASBESTO/AMIANTO E DÁ OUTRAS

PROVID~NCIAS"

Gabeira
Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Lfdla Qulnan (PSDB)
2º Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3º Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: João Ribeiro (PFL)
Titulares

Airton Roveda
Jovair Arantes
Juqulnha
Lidia Quinan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo
Pedro Henry

Bloco PMOB, PST, PTN

Flávio Derzi
Marçal Rlho

Luiz Bittencourt
Udson Bandeira Gerson Gabrielli

PFL

Adauto Pereira



Lavoisier Mala
Mossa Demes
Paulo Magalhães

- - Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmldt

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

Arlindo Chlnaglia
Jair Meneguelli
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

Ary Kara
Ibrahim Abl-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Dullio Pisaneschl
1 vaga

Femando Coruja

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

Costa Ferreira
Expedito Júnior

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paula Marinho
Zezé Perrella

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira
3IJagas

Anivaldo Vale
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

2 vagas

José Machado
3 vagas

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

2 vagas

1vaga

Aldir Cabral (PSDB)
Gerváslo Silva
José Thomaz Nonõ
Laura Camelro
Lavoisier Mala
Wilson Braga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barblerl
Nair Xavier Lobo
1 vaga

Coronel Garcia
Marcus Vicente
Moron; Torgan (PFL)
Paulo Feij6
Zulalê Cobra
1 vaga

Geraldo Magera
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Francisco Coelho
Francisco Rodrigues

I1defonço Cordeiro
Reglnaldo Germano

Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

PMDB
Alberto Mourão

Mendes Ribeiro Filho
Synval Guazelli

3 vagas

PSDB

Antonio Feijão (PST)
Amon Bezerra
Badu Plcanço

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vaga

PT
Carlos Santana

Femando Marron!
Wellington Dias

1 vaga

PPB
Jair Bolsonaro

2 vagas

PTB

Bloco PSB - PCdoB

Clementino Coelho (PPS) 1 vaga

Luiz Antonio Fleury

Eurfpedes Miranda

Roberto Jefferson,

POT
Wanderley Martins

Bloco PL - PST· PMN • PSO • PSL

Paulo José Gouvêa
PPS

De Velasco
Gonzaga Patriota

Bloco PSB· PCdoB

Agnelo Queiroz

Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

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 7!! DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e Outros
Presidente: A/dir Cabral (PSDB)
111 Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
211 Vice-Presidente: Marcos Rollm (PT)
311 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Titulares Suplentes

Bloco PL • PST· PMN • PSD - PSL

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Secretária: Heloisa Pedrosa Dlniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone.: 318-6874

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 N!! 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5!! DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

Regls Cavalcante
PPS

Ayrton Xerêz

Adauto Ferreira

PFL

Abelardo Luplon



REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
12 Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
22 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Titulares Suplentes

PFL

PMOB
Gesslvaldo Isaias Hermes Parcianello
Jorge Alberto Josélndio
Júlio Delgado Osvaldo Reis
Mattos Nascimento (PST) 3 vagas
Norberto Teixeira
Paulo Lima

PSOB
Augusto Franco Alberto Goldman
Dr. Heleno Carlos Batata
João Almeida Léo Alcântra
Jovair Arantes Nelson Otoch
Silvio Torres Sérgio Carvalho
Vicente Arruda 1 vaga

PT
Fernando Ferro 4 vagas
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

PPB
Gerson Peres Dr. Benedito Dias
Ibrahim Abi-Ackel Roberto Balestra
Luiz Fernando VadãoGomes

PTB
Celso Gigllo Josué Bengtson

por
José Roberto Batochlo Fernando Coruja

Bloco PSB - PCdoB
Dr. Evllásio José Antonio

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI NR 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
32 Vice-Presidente:
f:\e)ator: Eliseu Resende {PFL}
Titulares Suplentes

Affonso Camargo
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Nilmar Ruiz
Paulo Octávio
Roberto Brant

Átila Lins
Gervásio Silva

IIdeforiço·Cordeiro
José Lourenço

José Mendonça Bezerra
Pauderney Avelino
Pedro Pedrossian

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Ellseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Pedro Chaves
1 vaga

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Máno Negromonte
Paulo Feljó
Romeu Queiroz
Sílvio Torres

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Alclone Athayde
Almir Sá
Ary Kara

Dumo Pisaneschi

Olrmpio Pires

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

Átila Lins
Ciro Nogueira

Francisco Rodrigues
João Ribeiro

Joaquim Francisco
Lurs Barbosa

1 vaga

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcrsio Perondi
Lamartine Posella

MúcioSá
Ricardo Izar

Alex Canziani
Alorzlo Santos

Feu Rosa
Mareio Fortes

Marcus Vicente
Nelson Marchezan

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Júlio Redecker
Telmo Kirst

1 vaga

Albérico Cordeiro

1 vaga

1 vaga
Bloco PL • PST • PMN - PSO • PSL

Cabo Júlio

PPS

Bloco PL • PST - PMN - PSO - PSL
Eujácio Simões

Bloco PSB· PCdoB
Jandira Feghali

PV

1 vaga

1 vaga

Márcio Bittar Regls Cavalcante Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)

Secretário: Francisco Lopes
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168·A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

Secretária: Lella Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8431



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 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"

Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Carlos Mosconi (PSOB)
1º Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMOB)
22 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
32 Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBSrDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMOB)
1º Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
22 Vice-Presidente: Fernando Marroni (PT)
32 Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PFL)
Relator: Vicente Arruda (PSOB)

Titulares Suplentes

PFL

João Caldas

Fernando Coruja

Bloco PL - PST • PMN - PSD • PSL

Eurlpedes Miranda Femando Coruja
Bloco PL • PST • PMN • PSD - PSL

1 vaga Paulo José Gouvêa

Bloco PSB • pedoB

josé-e-arlos Aleluia
Leur Lomanto
LuIs Barbosa
Medeiros
Mussa Oemes
Neuton Lima
Roland Lavigne

Armando Monteiro
Oarclsio Perondl
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira
Osmar Serraglio

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Cruslus

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Oéda

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

PFL

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

Cláudio Cajadc>
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Oscar Andrade
Pedro Fernandes

Werner Wanderer

Armando Abflio
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas

André Benassí
B.Sá

Fátima Pelaes
Mário Negromonte

Pedro Henry
Ronaldo Cezar Coelho

Or. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho

1 vaga

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Antônio Jorge
Nelson Marquezelll

1 vaga

1 vaga

Jaime Martins
João Ribeiro
José Carlos Aleluia
José Thomaz Nonô
Luciano Castro
Medeiros
Ni/marRuiz

Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Léo Alcântara
Raimundo Gomes de Matos
Saulo Pedrosa
Vicente Arruda

Femando Marroni
Geraldo Magera
Marcelo Oéda
1 vaga

Hugo Biel
Ibrahim Abi-Ackel
Jonival Lucas Júnior (PFL)

Celso Giglio
Walfrido Mares Guia

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

José Carlos Coutinho
Nice Lobão

Oscar Andrade
Paulo Braga

Robson Tuma
Wilson Braga

1 vaga

Marçal Alho
Osvaldo Biolchi

Osvaldo Reis
Philemon Rodrigues (PL)

2 vagas

Alexandre Santos
Or. Heleno

Jutahy Júnior
Marcus Vicente

Nlclas Ribeiro
1 vaga

Henrique Fontana
José Genofno

2 vagas

Gerson Peres
Romel Anlzlo

Yvonilton Gonçalves

Luiz Antonio Fleury
Si/as Câmara

Bloco PSB • pedoB Alexandra Cardoso Or. Evilásio

Jandira Feghall

Pedro Eugênio
PPS

José Antonio

Edinho Araújo 1 vaga

PPS

1 vaga

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165·B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168·A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
19 Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
29 Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
3g Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)

Titulares Suplentes
PFL

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo JI, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1!! DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
19 Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
29 Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
39 Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)

Titulares Suplentes

Aldir Cabral Abelardo Lupion
Ciro Nogueira Antônio Geraldo
José Thomaz Nonô Corauci Sobrinho
Laura Carneiro Gervásio Silva
Marcondes Gadelha Mário Assad Júnior
Moronl Torgan Reginaldo Germano
Robson Tuma Werner Wanderer

PMOB
Alberto Mourão Jorge Pinheiro
JoãoColaço Nair Xavier Lobo
João Magalhães Philemon Rodrigues (PL)
Jorge Tadeu Mudalen 3 vagas
Pinheiro Landim
1 vaga

PSOB
Coronel Garcia Mário Negromonte
Rafael Guerra Paulo Kobayashi
Roberto Rocha Sérgio Barros
Silvio Torres 3 vagas
Zulaiê Cobra
1 vaga

PT
Antonio Palocci José Pimentel
Marcos Afonso 3 vagas
Marcos Rolim
Welhngton Dias

PPB
Ary Kara Edmar Moreira
Gerson Peres Jair Bolsonaro
Ibrahim Abi-Ackel Oliveira Filho

PTB
Luiz Antonio Fleury Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson José Carlos Martinez

POT
Nelva Moreira Wanderley Martins

Bloco PSB - PCdoB
Dr. Evilásio Jandira Feghali

Bloco PL - PST - PMN • PSO - PSL
Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Cameiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

Alceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
1 vaga

Coronel Garcia
Dlno Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feijó
Sérgio Reis

Adão Pretto
Carlos Santana
Marcos Afonso
1 vaga

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

Neiva Moreira

Paulo Baltazar

PFL

Ciro Nogueira
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Uma
Paulo Marinho

Ronaldo Calado

PMDB
6 vagas

PSOB
Antonio Carlos Pannunzio

Bonifácio de Andrada
Saulo Pedrosa

3 vagas

PT
4 vagas

PPB
João Tota

2 vagas

PTB
Nelson Marquezelli

POT

Serafim Venzon
Bloco PSB - PCdoB

1 vaga

Emerson Kapaz

PPS

Ayrton Xerêz

Bloco PL - PST - PMN • PSO_- PSL

Eujácio Simões Cabo Júlio



1 vaga
PPS

Airton Cascavel
Bloco PSB, PC do B
José Antonio Almeida Sérgio Miranda

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N2 407-G, DE 1996, QUE
"ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 100 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" - PRECATÓRIOS
Proposição: PEC 407-G/96 Autor: Luciano Castro

e Outros

Bloco PSDB, PTB

Presidente: André Benassi (PSDB)
19 Vice-Presidente: Ricardo Ruza (PFL)
29 Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3e Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Milton Monti (PMDB)
Titulares

Bloco PMOB, PST, PTN

Suplentes

1 vaga

Rubens Furlan

Jorge Wilson
Júlio Delgado

Múclo Sá
Waldir Schmidt

2 vagas

Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão

João Almeida
João Castelo
Jutahy Junior

Luis Carlos Hauly

Almerinda de Carvalho
Átila Lins

Costa Ferreira
Gilberto Kassab

Lael Varella
Luis Barbosa

1 vaga

PPS

PSDB

PMDB

Bloco PL, PSL

Eujácio Simões

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzlo
Nelson Otoch
Ricardo Ferraço
Silvio Torres
Veda Crusius

PFL

Régis Cavalcante

Affonso Camargo
José Ronaldo
Paes Landim
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
19 Vice-Presidente: Anlvaldo Vale (PSOB)
29 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3e Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Roberto Brant (PFL)

Titulares

Armando Monteiro
Carlos Dunga
Francistônio Pinto
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Ricardo Izar

PHS
Antonio Carlos Pannunzlo Alberto Goldman (PSDB)

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo 11 - Sala 165 - B
Telefone: 318-7064 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N2472-D, DE 1997, DO

SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84 DA
CONSTITUiÇÕES FEDERAL E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" (REGULAMENTAÇÃO
MEDIDAS PROVISÓRIAS)

Proposição: PEC 472-D/97 Autor: Senado Federal
e Outros

Suplentes

João Pizzolatti
Luis Carlos Heinze

1 vaga

Antonio Palocci
Avenzoar Arruda

Iara Bernardi
1 vaga

Alberto Mourão
Nelo Rodolfo

4 vagas

Alorzio Santos
Dadu Picanço

Danllo de Castro
Eduardo Paes

José Carlos Elias
Luiz Antonio Fleury

Pedro Canedo
Vicente Caropreso

Claudio Cajado
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Mussa Demes
Ronaldo Vasconcellos

Zila Bezerra

PT

PFL

POT

PPB

Carllto Merss
Femando Marroni
João Coser
Professor Lulzinho

Cleonâncio Fonseca
Fetter Júnior
Nelson Meurer

André Benassí
Celso Giglio
Duillo Pisaneschl
Lúcia Vânia
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Paulo Kobayashi
Sérgio Guerra

João Henrique
Jorge Alberto
Jurandil Juarez
Milton Monti
Osvaldo Biolchi
Ricardo Izar

João Ribeiro
José Carlos Vieira
Luciano Castro
Paes Landim
Ricardo Fiuza
Roberto Brant

José Roberto Batochio Fernando Coruja Babá
PT

José Genorno



João Paulo Marcelo Déda Pedro Celso
José Machado Professor Luizinho
José Pimentel Waldir Pires

PPB
Enivaldo RibeiroGerson Peres Alcione Athayde

Nelson Meurer Antonio Joaquim Araújo Herculano Anghinetti

Romel Anizlo Wagner Salustlano Pedro Corrêa

PTB
Eduardo PaesEduardo Seabra Josué Bengtson

Femando Gonçalves Walfrido Mares Guia Magno Malta

POT
Alceu CollaresEberSllva Fernando Coruja

Waldomiro Fioravante

PPB

Almir Sá
João Tota

Ricardo Barros

PTB
Caio Riela

Silas Câmara

POT
Euripedes Miranda

Bloco PSB - PCdoB

José Antonio Sérgio Miranda

Bloco PSB - PCdoB

Djalma Paes Jandira Feghali

Bloco PL • PST· PMN • PSO - PSL
João Caldas De Velasco

1 vaga

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL

Cabo Júlio Pedro Eugênio (PPS)
PV

Airton Cascavel (PPS)

Femando Gabeira

PV

Marcos Rolim (PT)

Secretário: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, si 165-B
Telefone: 318-7056

Presidente: Paulo Lima (PMDB)
111 Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
2S! Vice-Presidente: Paulo Paim (PT)
311 Vice-Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)
Titulares Suplentes

Secretário: MarIo Drausio Coutinho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, si 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A

OFERECER ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DO SALÁRIO MíNIMO

PT

PFL

Suplentes

Luiz Piauhyllno
Marisa Serrano

Pedro Henry

Autor: Miro TeixeiraProposição:

Presidente: Reginaldo Germano (PFL)
1º Vice-Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
22 Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
32 Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Miro Teixeira (PDT)
Titulares

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

Bloco PSOB, PTB

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"

Reginaldo Germano Laura Carnero
Robson Tuma Sérgio Barcellos

Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

Bloco PMOB, PST, PTN

Marcos Rolim Nllmário Miranda

PPB
Luis Carlos Helnze 1 vaga

POT
Miro Teixeira Nelva Moreira

Bloco PSB, PC do B
De Velasco Cabo Júlio

Coriolano Jorge Pinheiro
Osvaldo Blochl Luiz Bittencourt

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hallly
Mareio Fortes

Marisa Serrano
Sérgio Carvalho

Babá
Carlos Santana

Paulo Rocha

Átila Lins
Costa Ferreira

IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro

Neuton Lima
Pedro Femandes

Wilson Braga

Ana Catarina
Francisco Silva (PST)

Luiz Bittencourt
Nela Rodolfo

2 vagas

PT

PFL

PSDB

PMDB
Barbosa Neto
Damião Feliciano
Júlio Delgado
Paulo Lima
Synval Guazzelli
Wilson Santos

Almerlnda de Carvalho
José Thomaz Nonô
Laura Cameiro
Medeiros
Nice Lobão
Paulo Magalhães
Ronaldo Vasconcellos

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim

Dino Fernandes
Feu Rosa
Inaldo Leitão
Luiz Ribeiro
Pedro Henry
Romeu Queiroz



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura DCD ou DSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF elo porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou OSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF cio porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ug=020002
g..tlo =02902

R$ 31,00
R$ 96,0

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 deveria ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento pelo Banco do Brasil,
Agencia 3602-1, coata na 170500-8, ou recibo de depósito via FAX (Ou61) 224-5450, a favor do FUNSEEP,
indicando a assinatura pretendida. conforme tabela de códigos identificadores abaixo discriminados:

02000202902001-3 - Subsec:retaria de Edições Térnicas
02000202902002-1 - Assinaturas de Diários
020OO202902003-X -- Venda de Editais
02000202902004-8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alienação de Bem; (leilão)
02000202902007-2 - Secretaria Espec:ial de Editoração e Publicações

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES SIN°· BRASíLIA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Nlo será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN

Maiores informações pelos telefones (Oxx61) 311-3812 e(Oxx61) 311-3803. Serviço de Administração
Econ6mica-Financeira/Conlrole de Assinaturas, com José Leite. lvanir Duarte Mourão ou Solange Viana
Cavalcante. .



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 199812000

RELATÓRIO DA 11 CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85·7365-{)4o-0

R$5,50

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
HOMOSSEXUAL

ISBN: 85-7365~88-5

R$2,20

RELATÓRIO DA 111 CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-055-9

R$9,55

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1997 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

R$ 3,30

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL:
UNIVERSALIZAÇAo DA CIDADANIA

ISBN: 85-7365-077·X

R$1,10

Locais de venda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Camara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647117271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E·mall: publlcacoes.cedl@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1999/2000

LEI DE IMPRENSA

ISBN: 85-7365-081-8

R$ 1,10

PARLAMENTARISMO AO ALCANCE DE
TODOS

ISBN: 85-7365-073-7

R$ 2,20

LEI DE PROTEÇÃO A VíTIMAS E A
TESTEMUNHAS

ISBN' 85-7365-075-3

R$1,10

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS (5. ED.)

ISBN: 85-7365-068-0

R$ 9,90

RELATÓRIO SíNTESE DA CONFERÊNCIA
NACIONAL DE SANEAMENTO

ISBN 85-7365-076-1

R$1,10

ESTATUTO DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ISBN. 85-7365-072-9

R$ 1,10

Locais de venda: Mídia Livrana. Ed. Principal e Anexo IV da Càmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477/7271.
Informações' Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maU' publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 199812000

IDOSOS: LEGISlAÇÃO (2.ED.)
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ISBN: 85-7365-007-2

R$ 3,54

COMBATENDO A CORRUPÇÃO ELEITORAL
: TRANSCRiÇÃO DO PRIMEIRO PROJETO

DE LEI DE INICIATIVA POPUlAR
APROVADO PELO CONGRESSO NACIONAL

R$ 2,67

RELATÓRIO DA COMISSÃO EXTERNA
AQUISiÇÃO DE MADEIREIRAS, SERRARIAS

000 POR GRUPOS ASIÁTICOS

ISBN: 85-7365~59-1

R$10.95

SECA: O HOMEM COMO PONTO DE
PARTIDA

ISBN: 85-7365~64-8

R$ 5,94

RETOMAR OS FINANCIAMENTOS DO FGTS
PARA O SANEAMENTO

ISBN: 85-7365~71~

R$ 1,10

RElATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1998
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-736~65-6

R$1,99

Locais de venda: Mídia livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865, E-mail: publlcacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇCES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/2000

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: 1948-1998

ISBN: 85-7365~57-5

R$ 2,20

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

ISBN. 85-7365~49-4

R$ 5,50

QUEM FOI QUEM NA ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE DE 1946

ISBN: 85-7365-029-X (v.1)
85-7365-030-3 (v.2)

R$18,92 (2v.)

DEPARTAMENTO MÉDICO: MANUAL DO
USUÁRIO

Distribuição gratuita

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECTUAIS

ISBN: 85-7365~43-5

R$ 3,30

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenalfio de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: publicacoes.cedi@camara.gov.br
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