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

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

(*) DECRETO LEGISLATIVO N" 63, DE 1999

Aprova o texto do Acordo de Cooperação para Impedir o Uso Ilegal de Pre
cursores e Substâncias Químicas Essenciais para o Processamento de Entorpecen
tes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Colômbia, em Cartagena de índias, em 7 de no
vembro de 1997.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 111 É aprovado o texto do Acordo de Cooperação para Impedir o Uso Ilegal de Precursores e
Substâncias Químicas Essenciais para o Processamento de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, cele
brado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia, em Carta
gena de Índias, em 7 de novembro de 1997.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio na
cional.

Art. 211 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de agosto de 1999. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

(*) o texto do Acordo acima citado está publicado no DSF de 7-4-99

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do
Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

(*) DECRETO LEGISLATIVO N" 64, DE 1999

Aprova o texto das Emendas aos arts. 62, 14, 15 e 22 do Acordo Operacional da
Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite (INTELSAT), aprovadas pela
XXVI Reunião dos Signatários, em 16 de abril de 1996.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 É aprovado o texto das Emendas aos arts. 611,14,15 e 22 do Acordo Operacional da Organi

zação Internacional de Telecomunicações por Satélite (INTELSAT), aprovadas pela XXVI Reunião dos Signa
tários, em 16 de abril de 1996.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, I,
da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 211 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de agosto de 1999. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

(*) o texto das Emendas acima citadas está publicado no DSF de 7-4-99.
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1 - ATA DA 1398 SESSÃO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, DA 18 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 518 LEGISLATURA, EM 23 DE
AGOSTO DE 1999.

I - Abertura da Sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da ses

são anterior
1\1 - Leitura do expediente

MENSAGENS
NlI. 1.138/99 - Do Poder Executivo, subme

tendo à apreciação dos Membros do Congresso
Nacional, o ato constante da Portaria nll. 90, de
30 de julho de 1999, que autoriza a Associação
Comunitária Cultural e Artistica de Pratinha a
executar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na localidade de
Pratinha, Estado de Minas Gerais. 36167

NlI. 1.139/99 - Do Poder Executivo, subme-
tendo à apreciação dos Membros do Congresso
Nacional, o ato constante da Portaria nll. 95, de
30 de julho de 1999, que autoriza a Associação
da Rádio Comunitária Alternativa FM a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária na lo
calidade de Guaratuba, Estado do Paraná. .......... 36168

N2 1.140/99 - Do Poder Executivo, subme
tendo à apreciação dos Membros do Congresso
Nacional, o ato constante da Portaria nll. 96, de
30-7-99, que autoriza a Rádio Associação de
Proteção à Maternidade e Infância de Iporã a
executar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na localidade de Ipo-
rã, Estado do Paraná............................................. 36169

NlI.1.141/99 - Do Poder Executivo, subme
tendo à apreciação dos Membros do Congresso
Nacional, o ato constante da Portaria nll. 98, de
30-7-99, que autoriza a Associação Comunitária
de Rádio de Pio XI a executar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na localidade de Pio XI, Estado do Piauí. 36170

NlI.1.142/99 - Do Poder Executivo, subme
tendo à apreciação dos Membros do Congresso
Nacional, o ato constante da Portaria n2 101, de
30-7-99, que autoriza a Associação de Comuni
cação e Cultura e Desporto do Municipio de
Elesbão Veloso a executar, sem direito de exclu-

sividade, serviço de radiodifusão comunitária na
localidade de Elesbão, Estado do Piauí. 36170

NlI. 1.143/99 - Do Poder Executivo, sub
metendo à apreciação dos Membros do Con
gresso Nacional, o ato constante da Portaria
nll. 103, de 30-7-99, que autoriza a Associa
ção Comunitária dos Trabalhadores de Boa
Saúde a executar, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na lo
calidade de Boa Saúde, Estado do Ri Grande
do Norte. 36171

NlI. 1.144/99 - Do Poder Executivo, subme
tendo à apreciação dos Membros do Congresso
Nacional, o ato constante da Portaria nll. 104, de
30-7-99, que autoriza a Comunidade Amiga de
Radiodifusão Florânia - CARFLOR a executar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na localidade de Florânia,
Estado do Rio Grande do Norte. .. 36172

N2 1.145/99 - Do Poder Executivo, sub
metendo à apreciação dos Membros do Con
gresso Nacional, o ato constante da Portaria nll.
105, de 30-7-99, que autoriza a Associação Co
munitária de Desenvolvimento Sócio-Cultural de
João Câmara a executar, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na
localidade de João Câmara, Estado do Rio
Grande do Norte. 36173

NlI.1.146/99 - Do Poder Executivo, subme
tendo à elevada consideração dos Membros do
Congresso Nacional, o texto do Acordo sobre a
Isenção Reciproca de Vistos, celebrado entre
Governo da Republica Federativa do Brasil e o
Governo da República da Polônia em Brasília,
em 14 de julho de 1999. 36174

OFíCIOS

NlI. 803/99 - Da Senhora Lana Maria Fontes
Regueira, Juiza Federal da aa Vara Civel do Rio de
Janeiro, encaminhando cópia da Ação Popular nll.
99.0018427-0, movida em face da União Federal,
despacho proferido na referida ação. 36176

NlI. 155/99 - Do Senhor Miguel Guskow
Subprocurador-Geral da República referente ao
processo Administrativo nll.08122.000081/99-86.. 36179

NlI. 849/99 - Do Senhor Deputado Michel
Temer, Presidente da Câmara dos Deputados,
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36183

36183

36183

36183

36183

36182

36182

NII 871/99 - Do Senhor Deputado Michel Te
mer, Presidente da Câmara dos Deputados, retor
nando ao Deputado Padre Roque, a PEC de sua
autoria que "acrescenta o § 11 ao art. 37 da Cons
tituição Federal, vedando nomeação de parente de
autoridades para cargos em comissão", por não
conter número mínimo de assinaturas indicado no
inciso I, artigo 201, do Regimento Interno .

NII 872/99 - Do Senhor Deputado Michel
Temer, Presidente da Câmara dos Deputados,
retornando ao Deputado Osvaldo Reis, a PEC de
sua autoria que dá nova redação ao § 62 do art.
14 da Constituição Federal", por não conter nú
mero mínimo de assinaturas indicado no inciso I,
artigo 201, do Regimento Interno .

NII 873/99 - Do Senhor Deputado Michel
Temer, Presidente da Câmara dos Deputados,
retornando ao Deputado Marcos Bittar, a PEC de
sua autoria que "acrescenta o § 711 ao art. 225 da
Constituição Federal, dispondo sobre a definição,
criação e demarcação de áreas protegidas por
um colégio de representantes da União, Estados
e Municípios", por não conter número mínimo de
assinaturas indicado no inciso I, artigo 201, do
Regimento Interno .

N2 874/99 - Do Senhor Deputado Michel
Temer, Presidente da Câmara dos Deputados,
retornando ao Deputado Nilton Capixaba, a PEC
de sua autoria que "dá nova redação ao art. 42
das Disposições Constitucionais Transitórias",
por não conter número mínimo de assinaturas in
dicado no inciso I, artigo 201, do Regimento
Interno ..

NII 875/99 - Do Senhor Deputado Michel
Temer, Presidente da Câmara dos Deputados,
retornando ao Deputado Wilson Santos, a PEC
de sua autoria que "dá nova redação ao caput
do art. 42, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal", por não
conter número mínimo de assinaturas indicado
no inciso I, artigo 201, do Regimento Interno........

N2 876/99 - Do Senhor Deputado Michel
Temer, Presidente da Câmara dos Deputados,
retornando ao Deputado Flávio Derzi, a PEC de
sua autoria que "dá nova redação ao art. 42 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitóri
as", por não conter número mínimo de assinatu
ras indicado no inciso I, artigo 201, do Regimento
Interno ..

36182

36182

36182

36182

36181

36181

N2 864/99 - Do Senhor Deputado Michel
Temer, Presidente da Câmara dos Deputados,
retornando ao Deputado Inaldo Leitão, a PEC de
sua autoria que "dá nova redação aos §§ 52 e 62

do art. 14 da Constituição Federal", por não con
ter número minimo de assinaturas indicado no in-
ciso I, artigo 201, do Regimento Interno ..

N2 865/99 - Do Senhor Deputado Michel
Temer, Presidente da Câmara dos Deputados,
retornando ao Deputado Enivaldo Ribeiro, a PEC
de sua autoria que "acrescenta ao Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias artigo pre
vendo alterações do mandato de Prefeitos e Ve
readores eleitos em 2000, para a coincidência to
tal das eleições", por não conter número minimo
de assinaturas indicado no inciso I, artigo 202, do
Regimento Interno .

N2 866/99 - Do Senhor Deputado Michel
Temer, Presidente da Câmara dos Deputados,
retornando ao Deputado Cabo Júlio, a PEC de
sua autoria que "dá nova redação aos incisos I e
11 do § 811 do art. 14 da Constituição Federal que
trata do alistamento eleitoral dos militares", por
não conter número mínimo de assinaturas indica
do no inciso I, artigo 201, do Regimento Interno...

N2 867/99 - Do Senhor Deputado Michel
Temer, Presidente da Câmara dos Deputados,
retornando ao Deputado Nelson Pellegrino, a
PEC de sua autoria que "dá nova redação ao §
111 do artigo 128 da Constituição Federal", por
não conter número mínimo de assinaturas indica
do no inciso I, artigo 201, do Regimento Interno...

N2 868/99 - Do Senhor Deputado Michel Te
mer, Presidente da Câmara dos Deputados, retor
nando ao Deputado Roberto Pessoa, a PEC de
sua autoria que "dá nova redação ao § 711 do art.
14 da Constituição Federal, instituindo inelegibilida
de para o cônjuge e os parentes dos membros dos
Tribunais e Conselhos de Contas", por não conter
número mínimo de assinaturas indicado no inciso I,
artigo 201, do Regimento Interno ..

N2 869/99 - Do Senhor Deputado Michel
Temer, Presidente da Câmara dos Deputados,
retornando ao Deputado Geraldo Magela, a PEC
de sua autoria que "acrescenta o inciso XXII ao
art. 37 e dá nova redação ao inciso XXV, do art.
84, da Constituição Federal, dispondo sobre elei
ção para cargo da administração pública", por
não conter número mínimo de assinaturas indica
do no inciso I, artigo 201, do Regimento Interno...

N2 870/99 - Do Senhor Deputado Michel
Temer, Presidente da Câmara dos Deputados,

referente ao Requerimento do Deputado Moreira retornando ao Deputado Marçal Filho, a PEC de
Ferreira que solicita o desarquivamento do PL n2 sua autoria que "dá nova redação ao artigo 228
2.259/96................................................................. 36180 da Constituição Federal", por não conter número

mínimo de assinaturas indicado no inciso I, artigo
201, do Regimento Interno .



36162 Terça-feira 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1999

36196

36196

36195

36193

36193

36194

36192

36188

36189

36187

36186

36185

Projeto de Lei n2 1.012, de 1999 (Do Sr.
Enio Bacci) - Dispõe sobre a obrigatoriedade
de leitos cativos e tratamento a pacientes porta
dores da Síndrome da Imunodeficiência Adquiri-
da - SIDA, e dá outras providências ..

Projeto de Lei n2 1.013, de 1999 (Do Sr.
Enio Bacci) - Dispõe sobre o acesso de pesso
as portadoras de deficiência fisica ao sistema de
transporte coletivo e dá outras providências.........

Projeto de Lei n2 1.014, de 1999 (Do Sr.
José Machado) - Estabelece ao Poder Executi
vo a obrigatoriedade de enviar formalmente ao
Congresso Nacional os Programas de Metas
Inflacionárias e de Emprego ..

Projeto de Lei n2 1.016, de 1999 (Da Co
missão de Economia, Indústria e Comércio) 
Institui o Programa Nacional de Renovação e
Reciclagem de Veículos Automotores e dá outras
providências .

Projeto de Lei n2 1.017, de 1999 (Da Sra.
Luci Choinacki e outros) - Determina a imposi
ção provisória de tetos tarifários sobre as impor
tações agropecuárias e dá outras providências....

Projeto de Lei n2 1.018, de 1999 (Do Sr.
Nelson Pellegrino) - Dispõe sobre a Política Na-
cional de Moradia Estudantil. .

Projeto de Lei n2 1.020, de 1999 (Do Sr.
Nelson Marchezan) - Acrescenta parágrafo ao

PROJETOS APRESENTADOS
Projeto de Lei n2 1.008, de 1999 (Do Sr. Dr.

Hélio) - Altera a redação do art. 105 da Lei n2

9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro ..

Projeto de Lei n2 1.010, de 1999 (Do Sr.
Enio Bacci) - Altera o inciso I do art. 12 da Lei n2

9.491, de 1997, estabelecendo a realização de
plebiscito para privatização de empresas estatais..

Projeto de Lei n2 1.011, de 1999 (Do Sr. Enio
Bacci) - Dispõe sobre o acesso dos consumido
res às instalações de manuseio e preparo de ali
mentação nos restaurantes, hotéis, motéis, bares,
lanchonetes e similares e dá outras providências....

- Do Senhor Deputado Nelson Pellegrino
requerendo a criação de Comissão Externa para
acompanhamento de plebiscito em Timor Leste...

- Do Senhor Deputado Enio Bacci solici
tando registrar nos Anais da Casa homenagem
ao Professor José Alfredo Schierholt. .

36185

36185

36184

36184

36184

36184

36184

N2 258/99 - Do Senhor Deputado Miro
Teixeira, Líder do PDT, indicando o Senhor
Deputado Luiz Salomão para reintegrar a Comis
são Permanente de Ciência, Tecnologia, Comu-
nicação e Informática ..

N2 720/99 - Do Senhor Deputado José
Carlos Aleluia, Presidente da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, encaminhando o
Projeto de Lei n244/99 ..

N2 723/99 - Do Senhor Deputado José
Carlos Aleluia, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, encami
nhando a Proposta de Emenda à Constituição
n2604/98 .

N2 259/99 - Da Senhora Deputada Yeda
Crusius, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, solicitando novo despacho e revisão
do PL n24.694/98 ..

N2 106/99 - Do Senhor Deputado Marcelo
Teixeira, Presidente da Comissão de Viação e
Transportes, comunicando que a referida Comis-
são rejeitou o Projeto de Lei n2548/99 .

N2 108/99 - Do Senhor Deputado Marcelo
Teixeira, Presidente da Comissão de Viação e
Transportes, comunicando que a referida Comis-
são rejeitou o Projeto de Lei n2699/99 ..

S/n2/98 - Do Senhor Deputado Elton Roh
nett e outros, referente à Questão de Ordem le
vantada pelo Senador Romero Jucá acerca da
interpretação do disposto no art. 20, inciso 11 da
Resolução n22 de 1995-CN .

N2 877/99 - Do Senhor Deputado Michel REQUERIMENTOS
Temer, Presidente da Câmara dos Deputados, - Do Senhor Deputado Domiciano Cabral
retornando ao Deputado Márcio Bittar, a PEC de requerendo a urgência para apreciação do Proje-
sua autoria que "dá nova redação ao art. 188 da to de Lei nl!2.084/96 ..
Constituição Federal", por não conter número mí-
nimo de assinaturas indicado no inciso I, artigo
201, do Regimento Interno. 36183

N2 878/99 - Do Senhor Deputado Michel
Temer, Presidente da Câmara dos Deputados,
retornando ao Deputado Enio Bacci, a PEC de
sua autoria que "altera o inciso XXVII do art. 22
da Constituição Federal", por não conter número
mínimo de assinaturas indicado no inciso I, artigo
201, do Regimento Interno. 36183

N2 879/99 - Do Senhor Deputado Michel
Temer, Presidente da Câmara dos Deputados,
retornando ao Deputado Max Rosenmann, a
PEC de sua autoria que "Dá nova redação ao art.
28, caput; 11 e 11I; 77, caput 82 da Constituição
Federal", por não conter número mínimo de assi
naturas indicado no inciso I, artigo 201, do Regi-
mento Interno. 36184
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art. 42 da Lei nll8.213, de 24 de julho de 1991, Projeto de Lei nll.1.043, de 1999 (Do Sr. Dr.
para garantir a concessão de aposentadoria por Hélio) - Obriga a rede hospitalar, pública e pri-
invalidez ao trabalhador rural incapaz de exercer vada, a realizar estatística de óbitos bem como
a sua atividade. 36197 apresentar relatório médico................................... 36213

Projeto de Lei nl! 1.022, de 1999 (Do Sr. Vi- Projeto de Lei nl! 1.045, de 1999 (Do Sr.
cente Caropreso) - Institui o Pró-Saúde, que dis- Marcelo Barbieri) - Dispõe sobre o pagamento
põe sobre dedução do Imposto de Renda por dos serviços fornecidos por empresas concessio-
contribuições para Hospitais Públicos e Institui- nárias de serviços públicos. 36214
ções sem fins lucrativos. 36198 Projeto de Lei nl! 1.049, de 1999 (Do Sr.

Projeto de Lei nl! 1.023, de 1999 (Do Sr. Deusdeth Pantoja) - Cria área de livre comércio
Eduardo Paes) - Dá nova redação ao § 1l! do art. no Município de Breves, no Estado do Pará e dá
6l! da Lei nl! 9.519, de 26 de novembro de 1997... 36199 outras providências. 36214

Projeto de Lei nl! 1.024, de 1999 (Do Sr. Projeto de Lei nll. 1.050, de 1999 (Do Sr.
Eduardo Paes) - Inclui novos dispositivos na Lei Domiciano Cabral) - Dispõe sobre prerrogativas
nl! 9.504, de 1997. 36199 aos portadores de Diabetes Mellitus. 36220

Projeto de Lei nl! 1.026, de 1999 (Do Sr. Projeto de Lei nl! 1.053, de 1999 (Do Sr.
Glycon Terra Pinto) - Dispõe sobre a realização Carlos Cury) - Dispõe sobre a concessão de be-
de vasectomia e ligadura de trompas pela rede nefício às famílias assentadas pelo programa de
pública hospitalar. 36200 reforma agrária e dá outras providências. 36221

Projeto de Lei nl! 1.029, de 1999 (Do Sr. Projeto de Lei nll. 1.054, de 1999 (Do Sr.
Marcos de jesus) - Dispõe sobre a criação da Maluly Netto) - Introduz alterações no Decre-
gratificação de risco de vida, a instituição de Sis- to-Lei nll. 221, de 28 de fevereiro de 1967, que
tema de Bolsa de Estudos e de seguro de vida e dispõe sobre proteção e estímulo à pesca. 36221
acidentes para os policiais civis e militares e para
os bombeiros militares, e dá outras providências. 36200 Projeto de Lei nl! 1.055, de 1999 (Do Sr.

Pauderney Avelino) - Altera a redação da Lei nl!
Projeto de Lei nll 1.031, de 1999 (Do Sr. 9.717, de 27 de novembro de 1998, e dá outras

Pompeo de Mattos) - Dispõe sobre a tributação fe- providências. 36222
deral do Jogo de Bingo e dá outras providências. ... 36202

Projeto de Lei nl! 1.056, de 1999 (Do Sr.
Projeto de Lei nl! 1.032, de 1999 (Do Sr. Bispo Rodrigues) _ Modifica a Lei nl! 9.294, de 15

Paulo Paim) - Dispõe sobre o salário mínimo e de julho de 1996, que "dispõe sobre as restrições
a manutenção do poder aquisitivo dos salários.... 36204 à propaganda de produtos fumígemos, bebidas

Projeto de Lei nl! 1.033, de 1999 (Do Sr. alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos
Paulo Paim) - Dispõe sobre a Política Nacional agrícolas, nos termos do § 4l! do art. 220 da
de Manutenção do Poder Aquisitivo dos Salários. 36205 Constituição Federal", tornando obrigatória a di

vulgação, nas embalagens de cigarro e de bebi-
Projeto de Lei nl! 1.034, de 1999 (Do Sr. das alcoólicas, as doenças provocadas por estes

Mussa Demes) Estabelece incidência de 36224
Imposto de Renda, exclusiva na fonte, sobre ren- produtos .

dimentos de participações societárias, e suprime Projeto de Lei nl! 1.057, de 1999 (Do Sr.
a dedutibilidade dos juros sobre capital próprio. ... 36207 Valdemar Costa Neto) - Reduz a lista das cate

gorias com direito à prisão especial, elimina privi-
Projeto de Lei nl! 1.037, de 1999 (Do Sr. légio da prisão especíal e dá outras providências. 36225

Wagner Salustiano) - Revoga os arts. 59, 60,
61,62,63,64,65,68,70,71, § 4l!, 72, 73 e 74, Projeto de Lei nl! 1.059, de 1999 (Do Sr.
da Lei nl! 9.615, de 24 de março de 1998.............. 36208 Luciano Pizzatto) - Proíbe a cobrança aos Muni-

Projeto de Lei nl! 1.038, de 1999 (Do Sr. cípios da energia elétrica destinada à iluminação
Luiz Salomão) - Proíbe a comercialização de pública e permite a inclusão do custo desta no 36230

d ~ rt ~ t bél" preço de fornecimento de energia ..armas brancas e e lOgO, a ela os ICOS, mUnI-
ções e acessórios, e dá outras providências......... 36209 Projeto de Lei nl! 1.060, de 1999 (Do Sr.

Projeto de Lei nl! 1.041, de 1999 (Do Sr. Geraldo Magela) - Proíbe a instalação de catra-
cas eletrônicas ou assemelhados nos veículosRubens Bueno) - Altera a Lei nl! 7.998, de 11

de janeiro de 1990, para estabelecer requisitos de transporte urbano. 36230

para a percepção do seguro-desemprego e insti- Projeto de Lei nll. 1.061, de 1999 (Do Sr.
tuir o Programa de Empregos Comunitários - Pastor Jorge) - Estabelece normas para identifi-
PEC, e determina outras providências. 36211 cação de armas de fogo fabricadas e comerciali-
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36259

36255

36254

36249

36249

36248

Projeto de Lei nll 1.075, de 1999 (Do Sr.
Ciro Nogueira) - Concede anistia aos Partidos
Políticos, candidatos e veículos de comunicação
quanto às multas eleitorais aplicadas nas elei-
ções de 1996 .

Projeto de Lei nll 1.076, de 1999 (Do Sr.
Valdir Ganzer) - Dispõe sobre a alocação da
Parcela de Preço Específica dos combustíveis,
na Amazônia Legal. ..

Projeto de Lei nll 1.077, de 1999 (Do Sr.
Euler Morais) - Cria a Área de Proteção Ambien-
tai Rio-Parque do Araguaia , .

Projeto de Lei nll 1.078, de 1999 (Do Sr.
Ronaldo Vasconcellos) - Acrescenta o inciso XIII
ao artigo 311 da Lei nll 9.472, de 16 de julho de
1997, prevendo o detalhamento de todas as cha-
madas nas contas telefônicas ..

Projeto de Lei nll 1.079, de 1999 (Do Sr.
José Chaves) - Dispõe sobre a obrigatoriedade
de inserção de cláusula em edital de privatiza
ção, cisão, fusão ou incorporação de companhi
as energéticas controladas pela União, ou em
contrato dele decorrente, que garanta investi
mentos em programas de eletrificação rural. ........

SESSÃO ORDINÁRIA DE 23-8-99

IV - Pequeno Expediente
ALBERTO FRAGA (PMDB - DF) - Ques

tionamento acerca da perplexidade do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso diante do
resultado do julgamento de policiais militares
acusados do assassinato de trabalhadores ru
rais no Município de Eldorado do Carajás,
Estado do Pará. Inexistência de política nacio
nal de segurança pública no País. Anúncio da
apresentação de requerimento à Comissão de
Direitos Humanos para providências, junto ao
Governo brasileiro, de atendimento a brasilei
ro na Suíça, vítima de espancamento policial. ..

DR. BENEDITO DIAS (PFL - AP) - Reajus
te da tabela de procedimentos do Sistema Único
de Saúde - SUS. Precariedade do sistema de
atendimento médico-hospitar no País. Promoção,
pela Comissão de Seguridade Social e Família, de
manifesto nacional em defesa da saúde pública......36244

36244

36243

36241

36240

36240

36236

36237

36232

36233

Projeto de Lei nll .1.063, de 1999 (Do Sr.
Rubens Furlan) - Acrescenta parágrafos ao arti
go 129 do Decreto-Lei nll 2.848, de 7 de dezem
bro de 1940, dispondo sobre a responsabilidade
criminal dos organizadores de eventos, realiza
dos em recinto fechado, por danos à integridade
corporal ou morte dos presentes, em face da uti-
lização de armas no seu interior .

Projeto de Lei nll 1.064, de 1999 (Do Sr.
Nelo Rodolfo) - Dá nova redação ao § 211 do art.
280 da Lei nll 9.503, de 1997, que institui o Códi-
go de Trânsito Brasileiro .

Projeto de Lei nll 1.065, de 1999 (Do Sr.
Inácío Arruda) - Dispõe sobre a criação do Fun
do Nacional de Combate e Prevenção à Deserti-
ficação e dá outras providências ..

Projeto de Lei nll 1.066, de 1999 - (Do Sr.
Rubens Bueno) - Acrescenta parágrafo ao art.
179 da Lei nll 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
Código de Processo Civil - determinando a sus
pensão dos prazos judiciais iguais ou inferiores a
um qüinqüídio .

Projeto de Lei nIl 1.067, de 1999 (Do Sr. Dr.
Hélio) - Altera os arts. 165 e 276 da Lei n1l 9.503,
de 1997, com a finalidade de reduzir o índice de
alcoolemia acima do qual passa o condutor a fi-
car impedido de dirigir veículo automotor .

Projeto de Lei nll 1.068, de 1999 (Do Sr.
Celso Jacob) - Institui o Programa Especial de
Estágio Remunerado Suplementar ao Crédito
Educativo - PEERSCE e dá outras providências.

Projeto de Lei nll 1.069, de 1999 (Do Sr.
Almeida de Jesus) - Institui o Programa de Ga
rantia de Renda Familiar Mínima para famílias de
trabalhadores do Semi-Árido Brasileiro .

Projeto de Lei nll 1.070, de 1999 (Do Sr.
Almeida de Jesus) - Dispõe sobre a oferta de
condições de acesso e uso adequado aos porta
dores de deficiência física e idosos, quando da
construção de edificios com capacidade para
abrigar mais de cem pessoas .

Projeto de Lei nll 1.071, de 1999 (Do Sr.
Rafael Guerra e outros) - Dispõe sobre nor
mas gerais para celebração de consórcios públi
cos, nos termos da Emenda Constitucional
nll.19, de 1997 ..

Projeto de Lei nll 1.062, de 1999 (Do Sr.
Ronaldo Vasconcellos) - Altera a Lei nll 9.503, de
23 de setembro de 1997, que "institui o Código
de Trânsito Brasileiro", para proibir os condutores
de fazer uso de produtos fumígenos ao dirigir ve-
ículo automotor .
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zadas em território nacional e importação de si- Projeto de Lei nll 1.072, de 1999 (Do Sr.
milares. 36231 Nelson Pellegrino) - Caracteriza, no âmbito da

Lei nll 4.898, de 9 de dezembro de 1965, como
abuso de autoridade, a exposição, sem autoriza
ção judicial, em veículos de comunicação social,
daqueles submetidos à custódia policial. .. 36246

Projeto de Lei nll 1.074, de 1999 (Do Sr.
Eduardo Paes) - Inclui novo dispositivo na Lei nll

9.491, de 9 de setembro de 1997.......................... 36248
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36276

36275

36272

36270

36269

36269

36268

GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS) 
Transcurso do 9Qll aniversário de fundação do
jornal Correio Riograndense, de Caxias do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul. ..

SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE 
Como Líder) - Participação do orador e de outros
membros do Congresso Nacional no 111 Encontro de
Políticos e Legisladores da América a Favor da
Vida, em Buenos Aires, Argentina, no contexto das
celebrações dos 50 anos da Dedaração Universal
dos Direitos Humanos. Repúdio à Norma Técnica
do Ministério da Saúde sobre interrupção da gravi
dez em instituições de saúde pública no País. .........

V - Grande Expediente
RICARDO BERZOINI (PT - SP) - Entre

vista concedida pelo Presidente Fernando Henri
que Cardoso, desvirtuadora do sentido da Mar
cha dos Cem Mil sobre Brasília - mobilização po
pular em protesto contra a política econômica e
social em curso no País. Causas da baixa popu
laridade presidencial. Insistência governamental
na alteração da reforma previdenciária, com pre
juízos para aposentados e pensionistas. Imobilis
mo do Governo Federal diante dos problemas de
vários setores da economia .

ALBÉRICO CORDEIRO (PTB - AL 
Como Líder) - Participação do orador e do Depu
tado Renildo Leal em audiência concedida pelo
Ministro José Carlos Dias, da Justiça, a repre
sentantes de entidades de defesa do deficiente
físico. Nota da colunista Cristiana Lobo, do Jor
nal de Brasília, sobre intenção do Ministro da
Justiça de solicitar, na próxima reunião do Con
selho Nacional de Trânsito, envio de recomenda
ção aos Departamentos Estaduais de Trânsito
para facilitarem a concessão de carteira de habi
litação e a compra de equipamentos especiais
para portadores de deficiência física .

JOAQUIM FRANCISCO (PFL - PE) 
Reconhecimento do planejamento familiar
como direito humano básico. Estabelecimento,
pelo Ministério da Saúde, de prioridade na im
plementação do Programa de Assistência Inte-
grai à Saúde da Mulher. ..36267

36267

36265

36264

36263

36262

B. SÁ (PSDB - PI) - Responsabilidade das
Prefeituras Municipais para com os problemas
que afligem a população do semi-árido do Estado
do Piauí. Má gestão de Prefeitos da região. Finan
ciamento da safra de caju do interior do Estado
pelo Banco do Brasil SA e pelo Banco do Nor
deste do Brasil. Lançamento, em Teresina, Estado
do Piauí, do Programa de Arrendamento Habitaci
onal, pelo Presidente da Caixa Econômica Fede-
ral, Emílio Humberto Carazzai Sobrinho ..

CLEMENTINO COELHO (Sem Partido - PE)
- Contrariedade à pretendida privatização da Com
panhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF. ..

JORGE COSTA (PMDB - PA) - Desconsi
deração de Ministérios para com Deputados da
região Norte e membros da Frente Parlamentar
da Rádio Comunitária. Agravamento das desi
gualdades regionais. Resultado negativo da pri
vatização de estatais. Importância do Estatuto da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
como agente de desenvolvimento econômico.
Contrariedade à transferência do controle de ma
nanciais de água doce para a iniciativa privada... ,

PEDRO FERNANDES (PFL - MA) - Con
vite ao Presidente Fernando Henrique Cardoso
para efetiva participação nos debates acerca da
reforma tributária. Necessidade de providências
governamentais para recuperação de rodovias
federais e combate à malária no Estado do Mara
nhão. Maior empenho da Secretaria da Receita
Federal no combate à sonegação fiscal. ..

RENATO VIANNA (PMDB - SC) - Aprova
ção, pela Casa, do projeto de lei sobre instituição
do Estatuto da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte. Importância do Estatuto para o
aumento da base de arrecadação nacional com o
estímulo à produção de riquezas e geração de
mais empregos no País .

SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE) 
Distorções decorrentes da presença de profissio
nais desqualificados na intermediação de segu
ros. Oportuna manifestação da Presidência da Fe
deração Nacional dos Corretores de Seguros con
tra majoração nos preços do seguro de automó
veis. Protesto contra a participação da Caixa Eco
nômica Federal e do Banco do Brasil no setor......

BETINHO ROSADO (PFL - RN) - Consti- THEMlsTOCLES SAMPAIO (PMDB - PI) -
tucionalidade do Projeto de Lei nll 4.895, de Encaminhamento de indicação ao Ministério de
1999, sobre renegociação de dívidas dos produ- Minas e Energia para implantação de programas
tores rurais. 36260 de eletrificação em Municípios piauienses .

SALATIEL CARVALHO (PMDB - PE) - Re- PAULO PAIM (PT - RS) - Solicitação à
púdio às declarações prestadas à revista Veja Mesa de inserção na pauta da Ordem do Dia de
pelo Ministro José Carlos Dias, da Justiça, em projeto de autoria do orador sobre punição, como
defesa da descriminalização da maconha. 36261 crime imprescritível, de todo ato de racismo prati

cado via Internet. Mobilização de diversos seto
res da sociedade brasileira contra a política eco-
nômica governamental. .



36305

36301

36300

36296

BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ 
Como Líder) - Discordância da forma prevista para
a pretendida inspeção veicular anual no Pais ..

SALATIEL CARVALHO (PMDB - PE) 
Considerações acerca da Marcha dos Cem Mil
sobre Brasília. Criticas à posição do PT em rela
ção ao assunto. Defesa da democracia brasileira.

AGNELO QUEIROZ (BlocolPCdoB - DF) 
Apoio à Marcha dos Cem Mil sobre Brasília, mani
festação democrática de protesto contra a política
econômica. Apoio à criação de Comissões Parla
mentares de Inquérito sobre privatização do Siste
ma Telebrás e apuração de crime de responsabíli
dade do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Demissão de servidores do Serviço Social da Indús-
tria - SESI, de Taguatinga, Distrito FederaL ..

GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE - Como
Líder) - Problemática da seca e da fome no
Estado de Pernambuco. Lançamento, pelo Parti
do Socialista Brasileiro - PSB, da candidatura do
orador à Prefeitura do Município de Petrolina.......
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ANTONIO FEIJÃO (PSDB - AP) - Realiza- LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Preo-
ções do Governo Fernando Henrique Cardoso cupação com possíveis desdobramentos decorren-
para melhoria da condição socioeconômica do tes da impopularidade do Presidente Fernando
povo brasileiro. Conveniência da distinção entre Henrique Cardoso e do descrédito da sociedade
os verdadeiros produtores rurais e os oportunis- brasileira nas instituições. Conveniência de adoção
tas para encaminhamento, pelo Governo Fede- de medidas para reversão do quadro. 36305
ral, da solução da dívida do setor.. Repúdio à RENILDO LEAL (PTB _ PA) _ Conveniência
pos~ura .d.o ex-Governador ~eonel Bnzola favóra- da convocação do Ministro da Justiça, pela Comis-
vel a pratica de golpe no Pais. 36285 são Parlamentar de Inquérito sobre o avanço e a

WELLlNGTON DIAS (PT - PI - Como Lí- impunidade do narcotráfico, para prestar esclareci-
der) - Apoio do orador e do Partido dos Trabalha- mentos relativos às propostas de descriminalização
dores à Marcha dos Cem Mil sobre Brasília, movi- do uso da maconha. Importância social, econômica
mento de apoio à abertura de processo contra o e geopolitica da Rodovia Transamazônica. Dados
Presidente da República por prática de crime de sobre o abandono da citada rodovia de integração
responsabilidade e pela modificação das políticas regional e nacional. 36310
econômica e social do Governo. 36288 VI _ Homenagem

B. SÁ (PSDB - PI - Como Líder) - Reali- Homenagem ao Centro de Recuperação e
zações do Governo Fernando Henrique Cardoso. Reabilitação Vida Plena - CRER-VIP. 36314
Repúdio à atuação de partidos oposicionistas. ..... 36289

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) -
IVAN PAIXÃO (PPS - SE) - Contrariedade Convite ao Presidente do Centro de Recupera-

à privatização da Companhia Hidro Elétrica do ção e Reabilitação Vida Plena, Sr. José Gonzaga
São Francisco - CHESF. Conveniência de maior de Souza, e ao Presidente do Desafio Jovem de
aproveitamento do rio São Francisco para a aqüi- Brasília, Pastor Galdino Moreira Filho, para com-
cultura e a atividade pesqueira.............................. 36291 posição da Mesa Diretora...................................... 36314

PAES LANDIM (PFL - PI - Como Líder) Oradores: L1NCOLN PORTELA, RICARDO
- Aplausos à iniciativa do Governo Federal de NORONHA, RENILDO LEAL, DE VELASCO. ...... 36314
visita a Municípios piauienses para acompa- PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Ho-
nhamento de estudos dos chamados Eixos menagem ao Centro de Recuperação e Reabili-
Nacionais de Integração e Desenvolvimento, tação Vida Plena - CRER-VIP............................. 36319
com vistas à inclusão no chamado Plano Pluri-
anual - PPA. Indicação de obras de in- VII - Encerramento
fra-estrutura de relevante interesse para o de- 2 - ATOS DO PRESIDENTE
senvolvimento socioeconômico do Estado. ....... 36295 a) Exoneração: Fábio Chaves Holanda,

Giuliano Nogueira Feitosa, Henrique José Antão
de Carvalho, Pietro Lucchese Hawson. 36342

b) Nomeação - Tornar Sem Efeito: Rober-
to Giorchino. 36342

c) Nomeação: lanê Nogueira Feitosa, Mar-
cello Gonella de Andrade. ...... ...... .......... ...... ......... 36342

d) Designação Por Acesso: Edilberto
Carlos Pontes Lima, Fábio Chaves Holanda......... 36343

e) Designação: Daniel Menezes Duarte Fi-
lho. 36343

COMISSÕES
3 - ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Trabalho, de Administração

e Serviço Público, * 9ll Reunião (Audiência Públi
ca), em 27-4-99, 10a Reunião (Ordinária), em
28-4-99, 11A Reunião (Ordinária), em 5-5-99, 12A

Reunião (Ordinária), em 12-5-99, 131 Reunião
(Ordinária), em 19-5-99, 14A Reunião (Ordinária),
em 26-5-99, 15i1 Reunião (Ordinária), em 2-6-99,
16A Reunião (Ordinária), em 9-6-99, 17A Reunião
(Ordinária), em 16-6-99, 18A Reunião (Ordinária),
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em 17-6-99, * 19a Reunião (Audiência Pública), em * Atas com notas taquigráficas.
22-6-99, 2()i1 Reunião (Extraordinária), em 22-6-99 4 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETO
e 21 11 Reunião (Ordinária), em 23-6-99. 36343 a). Comissão de Finanças e Tributação, nll.

b) Comissão Parlamentar de Inquérito des- 23, em 23-8-99. 36597
tinada a Investigar o Avanço e a Impunidade do 5 - MESA
Narcotráfico, * 2611 Reunião, em 15-6-99, * 27íJ. 6 _ LíDERES E VICE-LíDERES
Reunião, em 16-6-99, * 2811 Reunião, em 7 _ DEPUTADOS EM EXERCíCIO
17-6-99, * 2ga Reunião, em 18-6-99 e * 3Dll Reu- 8 _ COMISSÕES
nião, em 23-6-99. 36394

Ata da 139ª Sessão de 23 de agosto de 1999
Presidência dos Srs.: Severino Cavalcanti, 2Q Vice-Presidente - Gonzaga Patriota,

4S2 Suplente de Secretário - Themístocles Sampaio - Renato Vianna 
Ben-Hur Ferreira - § 2S2 do art. 18 do Regimento Interno.

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 14 horas)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Havendo número regimental

Está aberta a sessão.

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

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

11 - LEITURA DA ATA

O Sr. Themístocles Sampaio, servindo como
22 Secretário, procede á leitura da ata da sessão an
tecedente, a qual, sem observações, é aprovada.

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

O Sr. B. Sá, servindo como 12. Secretário pro
cede á leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM N.!l1.138

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

com o § 3.!l do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto á apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nll 90, de 30 de julho de 1999, que autoriza a
Associação Comunitária Cultural e Artística de Prati
nha a executar, pelo prazo de três anos, sem direito

de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na localidade de Pratinha, Estado de Minas Gerais.

Brasília, 23 de agosto de 1999 - Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 108/MC

Brasília, 30 de julho de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

1. Submeto á apreciação de Vossa Excelência
a inclusa Portaria nll 90, de 30 de julho de 1999,
pela qual autorizei a Associação Comunitária Cultu
ral e Artística de Pratinha, a executar o serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Pratinha,
Estado de Minas Gerais.

2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídi
co, a mencionada entidade satisfaz as exigências
da Lei nll 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do re
gulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nll 2.615, de 3 de junho de
1998 e da norma complementar do mesmo serviço,
aprovada pela Portaria nll 191, de 6 de agosto de
1998, que regem a matéria, o que me levou a autori
zá-Ia, nos termos da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 311 do art.
223 da Constituição Federal, o ato de autorização
somente produzirá efeitos legais após deliberação
do Congresso Nacional, para onde solicito encami
nhado o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo nll 53710.000774/98, que lhe deu
origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.
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PORTARIA N2 90, DE 30 DE JULHO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n2 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n2 53710.000774/98, resolve,

Art. 19 Autorizar a Associação Comunitária Cul
tural e Artística de Pratinha, com sede na Rua Campo
Florido, 248, na cidade de Pratinha, Estado de Minas
Gerais, a executar, pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
tária naquela localidade.

Art. 22 Esta autorização reger-se-á pela Lei ng

9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 32 A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 19245'04"S longitude em
46222'41 "W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 42 Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 32do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 52 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

AVISO N2 1.304 - C. Civil

Em 23 de agosto de 1999

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria n2 90, de 30 de julho de
1999, que autoriza a Associação Comunitária Cultural
e Artística de Pratinha a executar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
localidade de Pratinha, Estado de Minas Gerais.

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

MENSAGEM N!l 1.139

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

com o § 3!! do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante de
Portaria nº 95, de 30 de julho de 1999, que autoriza a
Associação da Rádio Comunitária Alternativa FM a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex-

clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
localidade de Guaratuba, Estado do Paraná.

Brasília, 23 de agosto de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM NQ 113/99 - MC

Brasília, 30 de julho de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência a

inclusa Portaria n2 95, de 30 de julho de 1999, pela
qual autorizei a Associação da Rádio Comunitária
Alternativa FM, a executar o serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Guaratuba, Estado do
Paraná.

2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
n2 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto n2 2.615, de 3 de junho de 1998 e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria n2 191, de 6 de agosto de 1998, que re
gem a matéria, o que me levou a autorizá-Ia, nos ter
mos da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 32 do art.
223 da Constituição Federal, o ato de autorização so
mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encami
nhado o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo ng 53740.000899/98, que lhe deu ori
gem.

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

PORTARIA N2 95, DE 30 DE JULHO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53740.000899/98, resolve,

Art. 12 Autorizar a Associação da Rádio Comu
nitária Alternativa FM, com sede na Rua Antônio
Alves Corrêa, n2 665, Centro, na cidade de Guaratu
ba, Estado do Paraná, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária naquela localidade.

Art. 2g Esta autorização reger-se-á pela Lei n2

9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 32 A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-



Em 23 de agosto de 1999

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nQ96, de 30 de julho de

MENSAGEM Nº 1.140
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gráficas com latitude em 25º52'40"S e longitude em 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento do Serviço de
48234'26"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz. Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto n2

Art. 42 Este ato somente produzirá efeitos legais 2.615, de 3 de junho de 1998, e da norma complementar
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do mesmo serviço, aprovada pela Portaria nº 191, de 6
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade de agosto de 1998, que regem a matéria, o que me levou
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a a autorizá-Ia, nos termos da portaria inclusa.
contar da data de publicação do ato de deliberação. 3. Exclareço que, de acordo com o § 32 do ar-

Art. 52 Esta Portaria entra em vigor na data de tigo 223 da Constituição Federal, o ato de autoriza-
sua publicação. ção somente produzirá efeitos legais após delibe-

Pimenta da Veiga. ração do Congresso Nacional, para onde solicito
AVISO Nº 1.305 _ C. Civil seja encaminh~~oo r~ferido ato, acompanhado do

Processo Administrativo n2 53740.001 069/98, que
Em 23 de agosto de 1999 lhe deu origem.

Senhor Primeiro Secretário, Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis-
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do tro de Estado das Comunicações.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na PORTARIA Nº 96, DE 30 DE JULHO DE 1999
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria n2 95, de 30 de' julho de O Ministro de Estado das Comunicações, no
1999, que autoriza a Associação da Rádio Comunitá- uso das atribuições, considerando o disposto nos ar-
ria Alternativa FM a executar, sem direito de exclusivi- tigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
dade, serviço de radiodifusão comunitária na localida- 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
de de Guaratuba, Estado do Paraná. Administrativo nº 53740.001069/98, resolve:

Atenciosamente, _ Pedro Parente, Chefe da Art. 1º Fica a Associação de Proteção à Materni-
Casa Civil da Presidência da República. dade e Infância de Iporã, com sede na Rua Bela Vis

ta, 1240 na localidade de Iporã, Estado do Paraná,
autorizada a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária naquela localidade.

Art. 2!2 Esta autorização reger-se-á pela Lei n!2
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3!2 A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 24E05'24"S e longitude em
53!239'45"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do artigo 223 da Constituição, de
vendo a entidade iniciar a execução do serviço no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Pimenta da Veiga.

AVISO Nº 1.306-C.Civil

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

com o § 32 do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria n!2 96, de 30 de julho de 1999, que autoriza a
Associação de Proteção à Maternidade e Infância de
Iporã a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na localidade de Iporã, Estado do Paraná.

Brasília, 23 de agosto de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM. NQ 114/99-MC

Brasília, 30 de julho de 1999.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação da V. Exª a inclusa Por

taria n2 96, de 30 de julho de 1999, pela qual autorizei a
Associação de Proteção à Maternidade e Infância de
Iporã a executar o serviço de radiodifusão comunitária,
na localidade de Iporã, Estado do Paraná.

2. Submeto o assunto ao exame dos órgãos com
petentes deste Ministério, as conclusões feitas no senti
do de que, sob os aspectos técnico e jurídico, a mencio
nada entidade satisfaz as exigências da Lei nQ 9.612, de



MENSAGEM N21.142

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

com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de V. Ex.íi", acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante da Portaria n2

101, de 30 de julho de 1999, que autoriza a Associa
ção de Comunicação, Cultura e Desporto do Municí-

Brasília, 30 de julho de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à apreciação de V. Ex.íi a inclusa Por
taria n2 98, de 30 de julho de 1999, pela qual a
Associação Comunitária de Rádio de Pio IX a exe
cutar o serviço de radiodifusão comunitária, na loca
lidade de Pio IX, Estado do Piauí.

2 - Submetendo o assunto ao exame dos ór
gãos competentes deste ministério, as conclusões
foram no sentido de que, sob os aspectos técnicos e
jurídicos, a mencionada entidade satisfaz as exigên
cias da Lei n2 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá
ria, aprovada pelo Decreto n2 2.615, de 3 de junho
de 1998, e da norma complementar do mesmo ser
viço, aprovada pela Portaria n2 191, de 6 de agosto
de 1998, que regem a matéria, o que me levou a au
torizá-Ia, nos termos da portaria inclusa.

3 - Esclareço que, de acordo com o § 3.2 do ar
tigo 223 da Constituição Federal, o ato de autori
zação somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, para onde soli
cito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do
Processo Administrativo n2 53760.000406/98, que lhe
deu origem.

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

EM. N2 116/99 - MC
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1999, que autoriza a Associação de Proteção à Ma- PORTARIA N298, DE 30 DE JULHO DE 1999
ternidade e Infância de Iporã a executar, sem direito O Ministro de Estado das Comunicações, no
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá- uso das atribuições, considerando o disposto nos arti-
ria na localidade de Iporã, Estado do Paraná. gos 10 e 19 do Decreto n2 2.615, de 3 de junho de

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Casa Civil da Presidência da República. Administrativo n2 53760.000406/98, resolve:

Mensagem n21.141 Art. 12 Fica a Associação Comunitária de Rádio
de Pio IX, com sede na Rua Josias Antão de Carva-

Senhores membros do Congresso Nacional, lho, s/n2 , na localidade de Pio IX, Estado do Piauí, au-
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado torizada a executar, pelo prazo de três anos, sem di-

com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal, reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
submeto à apreciação de V. Ex.íi", acompanhado de nitária naquela localidade.
exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado Art. 22 Esta autorização reger-se-á pela Lei n2

das Comunicações, o ato constante da Portaria n2 98, 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
de 30 de julho de 1999, que autoriza a Associação seus regulamentos e normas complementares.
Comunitária de Rádio de Pio IX a executar, pelo pra- Art. 32 A entidade fica autorizada a operar com o
zo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
de radiodifusão comunitária na localidade de Pio IX, gráficas com latitude em 06250'06"S e longitude em
Estado do Piauí. 4ü236'50"W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.

Brasília, 23 de agosto de 1999. - Fernando Art. 42 Este ato somente produzirá efeitos legais
Henrique Cardoso. após deliberação do Congresso Nacional, nos termos

do § 32 do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do ato de delibera
ção.

Art. 52 Esta portaria entra em vigor na data de
sua pubicação.

Pimenta da Veiga.

AVISO N2 1.307 - C. CIVIL.

Em 23 de agosto de 1999

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria n2 98, de 30 de julho de
1999, que autoriza a Associação Comunitária de Rá
dio de Pio IX a executar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na localidade de
Pio IX, Estado do Piauí.

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



Brasília, 30 de julho de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetendo à apreciação de Vossa Excelência

a inclusa Portaria nº 103, de 30 de julho de 1999, pela
qual autorizei a Associação Comunitária dos Traba
lhadores de Boa Saúde, a executar o serviço de radi
odifusão comunitária na localidade de Boa Saúde,
Estado do Rio Grande do Norte.

23 de agosto de 1999

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nQ 101, de 30 de julho de
1999, que autoriza a Associação de Comunicação,
cultura e Desporto do Município de Elesbão a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na localida
de de Elesbão Veloso, Estado do Piauí.

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

MENSAGEM Nº 1.143

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

o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nQ 103, de 30
de julho de 1999, que autoriza a Associação Comunitária
dos Trabalhadores de Boa Saúde a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na localidade de Boa Saúde,
Estado do Rio Grande do Norte.

Brasília, 23 de agosto de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM N2 121/MC

PORTARIA Nº 101 DE 30 DE JULHO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso das atribuições, considerando o disposto nos arti
gos 10 e 19 do Decreto nQ 2.615, de 3 de julho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53760.000455/98, resolve:

Art. 112 Autorizar a Associação de Comunicação,
Cultura e Desporto do Município de Elesbão Veloso,
com sede na Av. Presidente Castelo Branco, nº 476,
centro, na cidade de Elesbão Veloso, Estado do Pia
uí, a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
naquela localidade.

Art. 290 Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Brasília, 30 de julho de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a

inclusa Portaria nº 101, de 30 de julho de 1999, pelo
qual autorizei a Associação de Comunicação, Cultura
e Desporto do Município de Elesbão Veloso, a execu
tar o serviço de radiodifusão comunitária, na localida
de de Elesbão Veloso, Estado do Piauí.

2 - Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998 e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998, que re
gem a matéria, o que me levou a autorizá-Ia, nos ter
mos da portaria inclusa.

Esclareço, de acordo com o § 390 do art. 223 da
Constituição Federal, o ato de autorização somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, para onde solicito seja encaminha
do o referido ato, acompanhado do Processo Admi
nistrativo nQ 53760.000455/98, que lhe deu origem.

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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pio de Elesbão Veloso a executar, pelo prazo de três Art. 390 A entidade fica autorizada a operar com o
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio- sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
difusão, comunitária na localidade de Elesbão Velo- gráficas com latitude em 069012'14''S e longitude em
so, Estado do Piauí. 429.ü8'09"W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.

Brasília, 23 de agosto de 1999. - Fernando Art. 490 Este ato somente produzirá efeitos legais
Henrique Cardoso. após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
EM. N2 119/MC ?~?390 do art. 2~3 da Con~tituição,devendo .a entidade

IniCiar a execuçao do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 590 Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Pimenta da Veiga.

AVISO N2 1.308 - C. CIVIL.



MENSAGEM Nº 1.144

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

com o § 3º 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 da
Portaria nº 104, de 30 de julho de 1999, que autoriza a
Comunidade Amiga de Radiodifusão Florânia - Car
flor a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
localidade de Florânia, Estado do Rio Grande do Nor
te.

Brasília, 23 de agosto de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM Ng 122/99-MC

Brasília, 30 de julho de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a

inclusa Portaria nº 104, de 30 de julho de 1999, pela
qual autorizei a Comunidade Amiga de Radiodifusão
Florânia - Carflor, a executar o serviço de radiodifu
são comunitária, na localidade de Florânia, Estado do
Rio Grande do Norte.

2 - Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram no
sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico, a
mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei n.2
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo De
creto nº 2.615, de 3 de julho de 1998 e da norma comple
mentar do mesmo serviço, aprovada pela Portaria n.2
191, de 6 de agosto de 1998, que regem a matéria, o que
me levou a autorizá-Ia, nos termos da Portaria inclusa.

3 - Esclareço que, de acordo com o § 3º do arti
go 223 da Constituição Federal, o ato de autorização
somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encami
nhado o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo nº 53780.000214/98, que lhe deu ori
gem.
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2 - Submetido o assunto ao exame dos órgãos Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
competentes deste ministério, as conclusões foram Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
no sentido de que, sob os aspectos técnicos e jurídi- qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
co, a mencionada entidade satisfaz as exigências da ato constante da Portaria nº 103, de 30 de julho de
Lei n2 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regula- 1999, que autoriza a Associação Comunitária dos
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro- Trabalhadores de Boa Saúde, Estado do Rio Grande
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998 e do Norte.
da norma complementar no mesmo serviço, aprova- Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
da pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998, que Casa Civil da Presidência da República.
rege, a matéria, o que me levou a autorizá-Ia, nos ter
mos da portaria inclusa.

3 - Esclareço que, de acordo com o § 3.2 do art.
223 da Constituição Federal, o ato de autorização so
mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encami
nhado o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo n.2 53780.000134/98, que lhe deu ori
gem.

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

PORTARIA Nº 103 DE 30 DE JULHO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53.780.000134/98, resolve

Art. 12 Autorizar a Associação Comunitária dos
Trabalhadores de Boa Saúde, com sede na Av. Dr.
Mário Câmara, s/n.2, Centro, na cidade de Boa Saúde,
Estado do Rio Grande do Norte, a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária naquela localidade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 06209'04"S e longitude em
35.236'06"W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.

Art. 4.2 Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3.2 do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 52 Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Pimenta da Veiga

AVISO Ng 1.309 - C. CIVIL

Brasília, 23 de agosto de 1999

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

PORTARIA N2 104 DE 30 DE JULHO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nQ 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53780.000214/98, resolve

Art. 12 Autorizar a Comunidade Amiga de Radio
difusão Florânia - Carflor, com sede na Praça Getúlio
Vargas, nº 67, na cidade de Florânia, Estado do Rio
Grande do Norte, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária naquela localidade.

Art. 22 Esta autorização reger-se-á pela Lei n2

9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 32 A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 04.!l()7'36"S e longitude em
36249'03"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 42 Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 32 do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do ato de delibera
ção.

Art. 52 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

AVISO N2 1.310 - C. CIVIL

Em, 23 de agosto de 1999

Senhor Primeiro o Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

ExceJentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria n2 104, de 30 de julho de
1999, que autoriza a Comunidade Amiga de Radiodifu
são Florânia - Carflor a executar, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na localida
de de Florânia, Estado do Rio Grande do do Norte.

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

MENSAGEM NS! 1.145

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

com o § 32 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 da

Portaria nº 105, de 30 de julho de 1999, que autoriza a
Associação Comunitária de Desenvolvimento Socio
cultural. de João Câmara a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na localidade de João Câma
ra, Estado do Rio Grande do Norte.

Brasília, 23 de agosto de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM N2 123/99 - MC

Brasília, 30 de julho de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto apreciação de Vossa Excelência a in
clusa Portaria n2 105, de 30 de julho de 1999, pela
qual autorizei a Associação Comunitária de Desen
volvimento Sociocultural de João Câmara, a executar
o serviço de radiodifusão comunitária, na localidade
de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte.

2 - Submeto o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
n2 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto n2 2.615, de 3 de junho de 1998 e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria n2 191, de 6 de agosto de 1998, que re
gem a matéria, o que me levou a autorizá-Ia, nos ter
mos da Portaria inclusa.

3 - Esclareço que, de acordo com o § 32 do artigo
223 da Constituição Federal, o ato de autorização so
mente produzirá efeitos' legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encami
nhado o referido ato, acompanhado do Processo Admi
nistrativo n2 53780.0oo275/98, que lhe deu origem.

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

PORTARIA N2 105, DE 30 DE JULHO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n22.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n2 53780.000275/98, resolve

Art. 12 Autorizar a Associação Comunitária de
Desenvolvimento Sociocltural de João Câmara, com
sede na Rua Jerônimo Câmara, s/nº, Conjunto Bela
Vista, na cidade de João Câmara, Estado do Rio
Grande do Norte, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária naquela localidade.
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Em, 23 de agosto de 1999

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria n2 105, de 30 de julho de
1999, que autoriza a Associação Comunitária de De
senvolvimento Sociocultural de João Câmara a exe
cutar, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na localidade de João Câmara,
Estado do Rio Grande do Norte.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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Art. 2Q Esta autorização reger-se-á pela Lei nQ verno da República Federativa do Brasil e o Governo
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, da República da Polônia.
seus regulamentos e normas complementares. 2 - A celebração do referido Acordo reflete o an-

Art. 3Q A entidade fica autorizada a operar com o seio dos dois países de intensificar as relações bilate-
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo- rais, incrementar o fluxo de intercâmbio comercial e
gráficas com latitude em 05Q32'04"S e longitude em turístico, bem como facilitar o desempenho das ativi-
35Q48'44"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz. dades diplomáticas por seus respectivos servidores

Art. 4Q Este ato somente produzirá efeitos legais no cumprimento de suas missões diplomáticas ou ofi-
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos ciais.
do § 3Q do art. 223 da Constituição, devendo a entida- 3 - Com vistas ao encaminhamento do assun-
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me- to à apreciação do Poder Legislativo, submeto a
ses a contar da data de publicação do ato de delibera- Vossa Excelência projeto de Mensagem ao Con-
ção. gresso Nacional, juntamente com cópias autênticas

Art. 5Q Esta Portaria entra em vigor na data de do Acordo.
sua publicação. - Pimenta da Veiga. Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampreia, Mi-

nistro de Estado das Relações Exteriores.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA

REPÚBLICA DA POLÔNIA SOBRE A
ISENÇÃO RECíPROCA DE VISTOS

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República da Polônia
(doravante denominados "Partes Contratantes'~,

Desejando intensificar as relações de amizade
existentes entre ambos os países;

Visando a simplificar e facilitar as viagens de ci
dadãos de um Estado ao território do outro,

Acordam o seguinte:

MENSAGEM Nº 1.146

Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no artigo 84,

inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à eleva
da consideração de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo
sobre a Isenção Recíproca de Vistos, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno n da República da Polônia, em Brasília, em 14
de julho de 1999.

Brasília, 23 de agosto de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM N2 280/MRE.

Brasília, 13 de agosto de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Elevo à consideração de Vossa Excelência o

anexo texto do Acordo sobre a Isenção Recíproca de
Vistos, firmado em 14 de julho de 1999, entre o Go-

Artigo 1

1 - Cidadãos do Estado de cada uma das
Partes Contratantes, independentemente do local
de sua residência permanente, que sejam titulares
de documentos de viagem válidos, poderão entrar,
sair, transitar e permanecer no território do Estado
da outra parte Contratante sem visto, por um perío
do máximo de 90 (noventa) dias, a partir da data de
entrada.

2 - Em casos justificados, esse período poderá ser
prolongado pelas autoridades competentes do Estado
receptor por um período de até 90 (noventa) dias.

Artigo 2

O disposto no Artigo 1 deste Acordo não se
aplicará aos cidadãos do Estado de uma das Partes
Contratantes que intencionam entrar no território do
Estado da outra Parte Contratante com o objetivo
de obter emprego ou exercer atividade remunera
da, ou ainda com o propósito de residência perma
nente.
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Artigo 3

Os documentos de viagem válidos menciona
dos no presente Acordo são:

1 - Para os cidadãos da República Federativa
do Brasil:

a) passaporte comum;
b) passaporte diplomático;
c) passaporte oficial;
d) autorização de retorno ao Brasil (ARB); e
e) carteira de marítimo.
2,- Para os cidadãos da República da Polônia:
a) passaporte;
b) passaporte diplomático;
c) passaporte de serviço expedido pelo Ministé

rio dos Negócios Estrangeiros;
d) passaporte temporário;
e) carteira de marítimo.

Artigo 4

1 - Cidadãos do Estado de uma das Partes
Contratantes, portadores de passaporte diplomáti
co, oficial ou de serviço, que sejam designados
para trabalhar em Missões diplomáticas ou consúla
res, ou organismos internacionais situados no territó
rio do Estado da outra Parte Contratante, terão per
missão de entrada, permanência e partida sem ne
cessidade de visto durante o período de suas mis
sões.

2 - As facilidades decorrentes do disposto no
parágráfo 1 são extensivas aos familiares diretos dos
beneficiários referidos, independentemente do tipo
de passaporte de que sejam portadores.

Artigo 5

Os cidadãos do Estado de uma das Partes Con
tratantes que entrem no território do Estado da outra
Parte Contratante estarão obrigados a observar as
leis e regulamentos vigentes nesse território.

Artigo 6

Um cidadão do Estado de uma das Partes Con
tratantes que se veja privado de seu documento de vi
agem no território do Estado da outra Parte Contra
tante está obrigado a relatar o ocorrido, imediatamen
te, às autoridades competentes e a solicitar à Missão
Diplomática ou Repartição Consular de seu país novo
documento de viagem.

Artigo 7

As disposições deste Acordo não limitam o direito
de cada Parte Contratante de impedir a entrada ou per-

manência de cidadão do Estado da outra Parte Con
tratante que venha a ser considerado indesejável.

Artigo 8

1 - Cada Parte Contratante poderá, por razões
de segurança pública, proteção da ordem ou saúde
pública, ou por outra razão relevante, suspender a
aplicação deste Acordo, de forma total ou parcial.

2 - A outra Parte Contratante deverá ser imedia
tamente notificada, por via diplomática, de que o
Acordo foi suspenso ou restabelecido.

Artigo 9

Comunicações sobre quaisquer alterações rela
tivas às normas de entrada, permanência ou partida
de cidadãos de qualquer dos Estados de cada Parte
Contratante serão transmitidas imediatamente, por
via diplomática.

Artigo 10

1 - As Partes Contratantes intercambiarão, por
via diplomática, exemplares de seus documentos de
viagem válidos, no mínimo 30 (trinta) dias antes da
entrada em vigor deste Acordo.

2 - Caso uma das Partes Contratantes modifi
que ou substitua seus documentos de viagem deve
rá ela encaminhar à outra Parte Contratante os res
pectivos espécimes modificados ou novos, no prazo
mínimo de 30 (trinta) dias antes de sua entrada em
vigor.

Artigo 11

Este Acordo entrará em vigor no trigésimo dia
após as Partes Contratantes, por troca de Notas, co
municarem uma à outra o cumprimento das formali
dades internas necessárias à sua vigência.

Artigo 12

Este Acordo será válido por prazo indetermina
do e poderá ser denunciado mediante notificação de
uma Parte Contratante à outra. Nesse caso, a denún
cia terá efeito no prazo de 90 (noventa) dias após a
data do recebimento da referida notificação.

Artigo 13

No dia de sua entrada em vigor, este Acordo
substituirá o Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Po
lônia sobre Isenção de Vistos para Portadores de
Passaportes Diplomático e de Serviço, concluído por
troca de Notas, em 29 de julho de 1991.

Feito em Brasília, em 14 de julho de 1999, em
dois exemplares originais, nos idiomas português, po-
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lonês e inglês, sendo todos os textos igualmente au
tênticos. Em caso de divergência de interpretação,
prevalecerá o texto em inglês.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil
- Luiz Felipe de Seixas Corrêa.

Pelo Governo da República da Polônia - Rads
law Sikorski.

AVISO N2 1.312 - C. CIVIL.

Em 23 de agosto de 1999

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao texto do Acordo sobre a Isenção Recíproca de
Vistos, celebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República da Polô
nia.

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

Da Sri! Lana Maria Fontes Regueira, Juíza Fe
deral da ai! Vara Civil do Rio de Janeiro, nos se
guintes termos:

OFíCIO N2 803/99-G

Rio de Janeiro, 6 de agosto de 1999.

Senhor Presidente,
Atendendo ao requerido por FRANCISCO

JOSÉ PIO BORGES DE CASTRO nos autos da Ação
Popular n2 99.0018427-0, movida em face da UNIÃO
FEDERAL, tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência para ciência, cópia da inicial e despacho
proferido na referida ação.

Aproveito a oportunidade para apresentar a
Vossa Excelência protestos de elevado apreço e con
sideração. - Lana Maria Fontes Regueira, Juíza Fe
deral da 8ª Vara Cível.

À Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (RICD, art. 253).
Oficie-se ao requerente.

Em 23-8-99. - Michel Temer Presi
dente.

Conclusão

Nesta data, faço os presentes autos
conclusos à MM. Juíza Federal Drã Lana
Maria Fontes Regueira

Rio, 3-8-99.

Ação Popular n.Q 99.0018427-0
Autor: Francisco José Pio Borges de Castro
Ré: União Federal

Oficie-se conforme requerido no item 3 da inicial,
remetendo-se cópia da mesma.

Decorrido o prazo do § 22 do art. 64 da Constitui
ção Federal, voltem.

Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1999. - Lana
Maria Fontes Regueira, Juíza Federal da 8ª Vara Cí
vel.

Exmo. Sr. Doutor Juiz Federal da vara da Seção Ju
diciária do Rio de Janeiro.

Francisco José Pio Borges de Castro, brasileiro,
casado, advogado, inscrito no CPFIMF sob o n2

040.820.797-34, na OABIRJ sob o n2 17.786, porta
dor da carteira de identidade n2 1.922.118 do IFP,
com endereço na Travessa do Paço 23/301, Centro,
CEP n2 20.010-170, nesta cidade, vem, em causa
própria, com fundamento nos artigos 52, LXXIII e 37,
ambos da CF/88 e artigos 12 , 32 , 42 , 52 e seguintes da
Lei n2 4.717 de 29-6-65, propor a presente

AÇÃO POPULAR

Em face da União Federal, dando-se ciência,
por via postal, para, querendo, ingressarem no paio
passivo, como litisconsortes, a TV Manchete Ltda.
com endereço na Rua do Russel, n2 766/804, Glória,
CEP n2 22.210-010, nesta cidade, e a TV Ômega
Ltda. situada na Av. Cidade Jardim n.Q 377 - S!! andar,
Itaim-Bibi, São Paulo, Capital, CEP n2 01453-000.

Os Fatos e O Direito

1 - O Governo Federal, através do Decreto de
22 de julho de 1999, assinado pelo Presidente da Re
pública em exercício, em conjunto com o Ministro das
Comunicações, publicado no 0.0 de 23 p.p., (xerox
anexa) determinou:

"Renova a concessão outorgada à TV
Ômega Ltda. para explorar serviço de radio
difusão de sons e imagens, nas cidades do
Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, For
taleza e São Paulo, nos Estados do Rio de
Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará
e São Paulo, respectivamente.

O Vice-Presidente da República, no
exercício do cargo de Presidente da Repú
blica, no uso das atribuições que lhe con
ferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 62 , inci
so I, do Decreto n.Q 88.066, de 26 de janei
ro de 1983, e tendo em vista o que consta
do Processo Administrativo n2

53770.000094/96, decreta:



Agosto de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 24 36177

Art. 1Q Fica renovada, de acordo com o sidentes do Senado e da Câmara Federal, para que
art. 33, § 32, da Lei n2 4.117, de 27 de agos- tenham ciência desta ação popular, como também à
to de 1962, por quinze anos, a partir de 20 Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
de agosto de 1996, a concessão para explo- Informática para os fins do art. 32 do RICO, antes
rar, sem direito de exclusividade, serviço de da deliberação dos senhores senadores e deputa-
radiodifusão de sons e imagens, nas cida- dos, face ao interesse público a ser tutelado pelos
des do Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizon- Poderes Legislativo e Judiciário. Assim, a interferên-
te, Fortaleza e São Paulo, nos Estados do cia do Poder Legislativo, tornaria dispensável a Limi-
Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, nar solicitada em defesa do patrimônio público.
Ce~rá e São Paulo, re,spectivamente, origi- 4 _ O interesse público é difuso, açambarcando
nanamente outorgada a TV Manchete Ltda. os princípios enunciados no art. 37 da CF os rincí-
pejo Decreto n2 85.842, de 25 de março de. .. . '. P
1981 t'f' d I O t o 87 226 d piOS da legalidade, Impessoalidade, moralidade, pu-

, re I Ica o pe o ecre o n- . ,e bl" .d d f .A • t di' I d
31 de maio de 1982, e transferida para a TV ICI a e e e IClenCla, o os e es VIO a os.
Ômega Ltda. pelo Decreto de 14 de maio de 5 - É relevante ressaltar que tanto o Senhor
1999. Presidente da República quanto o Sr. Ministro das

Parágrafo Único. A exploração do ser- Comunicações, certamente foram ludibriados por
viço de radiodifusão, cuja outorga é renova- assessores incompetentes, alguns subservientes e
da por este decreto, reger-se-á pelo Código outros motivados por interesses subalternos, para
Brasileiro de Telecomunicações, leis subse- que ingenuamente praticassem tantas ilegalidades e
qüentes e seus regulamentos. injustiças.

. Art.. 22
E~te ato. some~te produzirá efe- 6 - Esta operação de "renovação" de conces-

ItOS .legais apos dellberaçao
o

do Congresso são à TV Ômega, da concessão originalmente ou-
Naclo~a~, ~os termos do § 3- do art. 223 da torgada à TV Manchete, e cujo prazo de validade
ConstftUlça~. . há muito já expirara, é uma "operação de salva-

Art. 3- Est~ De~reto entra em vigor na mento" análoga às intervenções do Banco Central,
data de su,~ publlcaç~o. . o com base no Proer, salvando banqueiros falidos

Brasl'la~ 22 de JUJh~ de 1999, 1~8-. da sob o manto protetor da "liquidação extrajudicial",
Independencl~ e 111- da Repubhca. encobrindo fraudes e desvio no patrimônio das
M.ARCO ANTO~IO DE OLIVEIRA MACIEL, empresas, sem que seus responsáveis fiquem su-
Pimenta da Veiga. jeitos ao processo falimentar a que estão sujeitos

2 - Apesar do ato somente produzir todos os todos os empresários brasileiros, com exceção
efeitos legais após a deliberação do Congresso dos empresários do ramo financeiro e, agora, os
Nacional, nos termos do art. 223, § 32 da CF, e o § do ramo da comunicação.
1-2 ~stabelecer o prazo de 45 dias, contados d? re- 7 _ Com efeito, o prazo da concessão ou per-
ceblme~to da mensagem, o ,Congresso !'Jaclonal missão para a exploração de serviço de radiodifusão
necesslt~ ser. alertad?, atrav~s desta aça? pop~- é de 10 anos para as emissoras de rádio e de 15
lar, das Ilegalidades, Irregulandade e desvIo de fl- anos para as de televisão conforme reza o § 52 do
nalidade ~o. :?der Público no caso e~ t~la, antes art. 223 da Carta Magna. '
que o Judlclano exerça a sua competencla de con-
trole jurisdicional do ato administrativo do Poder 8 - O próprio decreto inquinado de irregulari-
Executivo, inclusive, com fundamento no § 42 do dades e ilegalidade, afirma que a concessão à TV
art. 52 da lei n2 4.717/65, através de Liminar, na Manchete foi originalmente outorgada pelo Decreto
defesa do patrimônio público, para suspender o n2 85.842, de 25-3-81, retificado pejo Dec~eto nQ

ato lesivo é impugnado: e transferência irregular 87.226, de 31-5-82, e transferida para a TV Omega
da concessão para explorar serviço de radiodifu- Ltda. pelo Decreto de 14 de maio de 1999.

são ~~ sons e imagens entre as TV apontadas 9 - Ora, tendo expirado a concessão dada à
com litisconsortes. TV Manchete no dia 25-3-96, cabia ao Poder Execu-

3 - Por este motivo, antes da apreciação do tivo declarar extinta a concessão e - querendo -
pedido de liminar, para que haja harmonia, e não conceder uma nova à sua protegida, a TV Ômega,
conflito, entre os Poderes da República, pede seja porque jamais poderia transferir uma concessão ex-
oficiado o Congresso Nacional, na pessoa dos Pre- tinta de pleno direito.
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10 - Assim, tanto, o Decreto de 14 de maio bilidade conjunta das pessoas físicas, como ocorre
quanto o de 22 de julho de 1999, que "Renova a habitualmente no processo falimentar e não acontece
concessão outorgada à TV Ômega Ltda., são nu- nas liquidações (falências) de grupos financeiros e de
los ou anuláveis, porque à TV Ômega jamais foi comunicação, protegidos que estão por legislação ex-
outorgada a concessão, não sendo possível sua travagante e não equitativa.
'renovação'". 19 - A legitimidade do autor para propor esta

11 - Se válida for a transferência de uma con- ação popular decorre do art. 1Q da lei 4.717, e o re-
cessão já extinta, esta transferência tem que incluir o querente faz prova do exercício pleno da sua cidada-
passivo do Grupo Bloch, e qual seria este? O que se nia, bem como declara que a atribuição dos advo-
tem hoje, é que somente o ativo, as benesses, foram gados, nos termos do art. 2Q da Lei nS1. 8.906/94
absorvidas pela TV Ômegal (Estatuto da OAB) - o advogado presta serviço pú-

12 - Está em tramitação, perante o Juízo da 8S! blico e exerce função social- além de ser a colabo-
Vara de Falências e Concordatas da Comarca da Ca- ração com os poderes públicos, sugestões e críti-
pital do Estado do Rio de Janeiro, o requerimento de cas a legislação existente e às práticas jurídi-
falência (Proc. nS1. 99.001.029589-7) da TV Manchete co-administrativas, finalidade estatutária do Institu-
Ltda., formulado pela Televisão Exclusiva Ltda., em 4 to dos Advogados Brasileiros, e, conseqüentemen-
de março de 1999 (Doc. anexo), em que não houve o te, dever dos seus membros.
depósito elisivo, o que implica na decretação da que-
bra se a defesa for julgada improcedente, o que fatal- 20 - Como membro do IAB e seguindo a sua fi-
mente irá ocorrer. nalidade estatutária, sugere ao réu que examine a

possibilidade - já que a outorga de concessão faz
13 - O mesmo patrono da TV Manchete Ltda., parte do poder discricionário do Poder Executivo - de

no dia 22 de julho de 1999, distribui para o Juízo da 5s! uma Cooperativa dos (ex) empregados do Grupo
Vara de Falências e Concordatas, pedido de concor- Bloch ter participação no controle acionário da suces-
data preventiva da Bloch Editores S/A. sora da TV Manchete, o que seria factível com a tran-

14 - Assim, no mesmo dia em que o ativo da TV sação de direitos sociais que, neste processo, estão
Manchete (concessão) era transferido para a TV sendo implodidos.
Ômega, neste mesmo dia a Bloch Editores S/A pede
concordata. 21 - A proposta ou sugestão atenderia às finali-

15 - Tanto o requerimento de falência quanto o dades educativas, artísticas, culturais e informativas
pedido de concordata demonstram que não é admis- previstas como prioritárias pelo art. 221 da CF, ao re-
sívellegitimar qualquer transferência ou processo de vés do interesse voltado exclusivamente para o con-
esvaziamento de ativos do Grupo Bloch, que eviden- sumo, como as emissoras destinadas à venda de pro-
temente deve incluir, também, os ativos transferidos dutos ou serviços, como as emissoras de Te-
para o patrimônio dos seus administradores, as pes- le-Vendas, o que parece ser o objetivo prioritário da
soas físicas. TV Ômega Ltda..

16 - A existência do Grupo Bloch está evidencia- 22 - Em suma, o objetivo do autor é difuso, no
da nos termos da inicial do pedido de concordata pre- interesse público, porque como espectador não pode
ventiva, na qual o mesmo patrono da TV Manchete faz deixar de prestar homenagens à memória de Adolpho
amplas referências à Rede Manchete de Televisão, não Bloch, a quem dedica o êxito ou o fracasso desta
havendo qualquer dúvida da simbiose entre o patrimô- ação, que tem por escopo, também, uma melhoria do
nio de todas as empresas. padrão cultural das TV brasileiras.

17- Esta simbiose não é somente entre as pessoas À vista do exposto, requer a citação do réu e a
jurídicas, porque a "relação dos imóveis da empresacon- ciência, por via postal, das litisconsortes, para -
cordatária" (anexada aos autos) demonstra que vários querendo - contestarem a presente ação, a qual es-
imóveis são residenciais, o que revela e comprova que o pera seja julgada procedente para que seja decre-
Grupo Bloch é composto das pessoas jurídicas acima no- tada a anulação ou declarada a nulidade dos atos
meadas e as pessoas físicas dos seus dirigentes, sócios, lesivos ao patrimônio da União, acima menciona-
inclusive sócios ocultos ( sociedades em conta de partici- dos, sob o aspecto material e econômico e, ainda,
pação) e administradores. dos atos lesivos ao patrimônio imaterial: o patrimô-

18 - É relevante o reconhecimento judicial da nio cultural, artístico e histórico de que é detentora
existência do Grupo Bloch para a desconsideração a TV Manchete de Adolpho Bloch, por parecer de
da personalidade jurídica e declaração da responsa- Justiça.



(...)

ReI. 5/99/MELS
Processo Administrativo n2 8112-1.00081/99-86
Origem: MPF/PR/SC
Interessados: Ministério Público Federal
Relator: Dr. João Batista de Almeida

Voto-Vista

Cuidam os autos de procedimento administrati
vo instaurado de ofício, em 21 de janeiro de 1999, vi
sando apurar qual o procedimento adotado pela CEF,
para fins de liberação dos valores devidos a título de
FGTS, nos termos do inciso VIII, do art. 20 da Lei n.2
8.036/90, com redação dada pela Lei n.2 8.678, de
13-7-93, que dispõe, in verbis:

"Art. 20 - A conta vinculada do trabalhador no FGTS
poderá ser movimentada nas seguintes situações:

Ofício nQ 155/99/3~ Câmara
Brasília - DF, 28 de junho de 1999
ExmQ Sr. Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Sr. Deputado,
Tendo em vista deliberação tomada na reunião

realizada no dia 24 de junho do corrente ano informo
que a 3ã CCR/MPF, ao apreciar o Processo Adminis
trativo nQ 8122.000081/99-86, ref. (reI. 14/99/FPTD)
"CEF - procedimentos adotados para liberação dos
valores devidos a título de FGTS", deliberou pelo en
caminhamento de proposta no sentido de alteração
do art. 20 da Lei nQ 8.036/90, nos termos do voto in
cluso.

Reitero protestos de consideração e apreço. 
Miguel Guskow, Subprocurador-Geral da República.
- Coordenador -

À Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público (ref. PL nQ

1.139/99), nos termos do art. 254 do RICD.
Oficie-se ao requerente.

Em 23-8-99. - Michel Temer, Presi
dente.
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Rio de Janeiro, 29 de julho de 1999. - fran- VIII - quando o trabalhador permane-
cisco José Pio Borges de Castro. OAB/RJ nQ cer três anos ininterruptos, a partir de 112 de
17.786. junho de 1990, fora do regime do FGTS, po-

Do Sr. Miguel Guskow, Subprocurador-Geral den?o o saque, nest~ cas?,. ser ef~tuado a
da República, nos seguintes termos: partt,r ,?O mes de aniversario do titular da

con a.
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 2 - O presente procedimento administrativo

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA teve co~~ fu~~amento o ajuizamento de d?is pedidos

38 C ~ d C d - R' - de alvara Judicial perante a 311 Vara de JustIça Federal
- camara 'de °oor denaçEao e ~ e.vlsao de Blumenau em que os beneficiários informavam di-

onsuml or e r em conomlca . d b ~ I . t 'C· E ~. Fflculda es em o te- os Jun o a alxa conomlca e-
deral.

3 - Solicitou o Ministério Público Federal, às fls.
1 e 4/5, à CEF que informasse qual a interpretação
que tem dado à expressão "a partir do mês de aniver
sário do titular da conta", citando, para esclarecimen
tos, tais casos:

"a) se o titular da conta permanecer
três anos ininterruptos fora do regime do
FGTS e nesse ínterim completar aniversá
rio, deverá esperar o próximo ano para libe
ração dos valores que lhe são devidos, ou
não. Por exemplo, o titular completa três
anos desvinculado do regime do FGTS em
abril, mas aniversaria em fevereiro. Nessa
hipótese deverá esperar o próximo aniver
sário, ou poderá obter a liberação da conta
tão logo complete os três anos necessários
para estar desvinculado do FGTS;

b) se o titular da conta permanecer três anos
ininterruptos fora do regime do FGTS, poderá obter a
liberação dos valores que lhe são devidos fora do
mês de seu aniversário, ou não; Por exemplo o titular
completa três anos desvinculado do regime do FGTS
em abril e aniversaria em junho. Contudo requer a li
beração dos valores do FGTS somente em janeiro.
Nessa hipótese terá de esperar até o próximo aniver
sário em junho ou poderá retirar os valores do FGTS
no mês de janeiro."

4 - Em atenção à solicitação do MPF a CEF, às
fls. 6, informou que:

"1.1 Na hipótese prevista na letra a do
referido Ofício, esclarecemos que se o titu
lar da conta completar três anos fora do re
gime do FGTS em abril, mas somente ani
versaria no mês de fevereiro do próximo
ano, deverá aguardar a data de seu aniver
sário, para poder sacar o valor depositado.

1.2 E com relação ao exemplo apresentado na
letra b, se o titular completa o período de três anos
fora do regime do FGTS em Abril e aniversaria no



36180 Terça-feira24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1999

mês de junho sendo que somente requer a liberação
dos valores de sua conta em Janeiro do próximo ano,
poderá sacar imediatamente referida quantia, vez
que o inciso VIII, do art. 20, da Lei nQ 8.036/90 prevê
que o saque pode 'ser efetuado a partir do mês do
aniversário do titular da conta'."

5 - Em face de tais esclarecimentos, determi
nou a Procuradora da República no Município de Blu
menau (SC) o arquivamento do procedimento, con
cluindo que, ainda que possa haver discordância jurí
dica quanto à interpretação dada à parte final do inci
so VIII do art. 20 da Lei 8.036/90, esta não indica a
prática de irregularidade pela instituição Bancária no
pagamento dos valores devidos a título de FGTS. (fls.
8/12)

6 - Juntou também ao procedimento cópias dos
pareceres proferidos nos mencionados alvarás judici
ais (fls. 12/16), entendendo que, "...transcorridos os
três anos, pode o saque ser feito a partir do aniversá
rio do titular da conta naquele mesmo ano. Assim, se
o prazo para o saque completou-se após a data de
nascimento do requerente, este pode desde já efe
tuá-lo. Por outro lado, deve aguardar o aniversário
daquele mesmo ano se o prazo para saque comple
tou-se antes de tal data".

7 - Em vista do exposto, o Exm2 Sr. Relator vo
tou no sentido de homologar a promoção de arquiva
mento, adotando como razões de decidir o entendi
mento da Procuradora oficiante. (fls. 20/21)

8 - Concordo com a conclusão ofertada pelo
voto relator, com a ressalva de que o dispositivo legal
traduz profunda injustiça para com aqueles excluídos
do FGTS, que aniversariam em data tanto mais dis
tante do último dia do triênio, indispensável para a au
torização do saque. Bem verdade que, quanto mais
distante dos dies ad quem para levantamento do de
pósito, o interessado logrará maior correção do salto
da conta vinculada.

9 - Ocorre que, pelo que se observa da prática,
o interesse do sacado pelo depósito é menos pelo va
lor da correção e mais pelo saldo da conta que está
sendo corrigida.

10 - Talvez para eliminar essa injusta regra es
tabelecida, pudesse se estabelecer uma compatibili
zação entre os interesses do Fundo e os dos deposi
tantes, interessados sacadores, de modo a que se
estabelecesse um critério de proporcionalidade de
acordo com a data de aniversário dos interessados.

11 - No caso, sugiro que seja encaminhado ao
Poder Legislativo uma proposta no sentido de altera
ção legislativa para que os interessados, que aniver
sariem em data mais distante do último dia do triênio,

possam proceder ao saque do saldo das contas ime
diatamente após o triênio, ficando ali retido o valor
correspondente a 1/12 (um doze avos) do depósito
para cada mês que se demore até a data do seu pró
ximo aniversário.

Brasília, 27 de maio de 1999. - Moacir Guima
rães Morais Filho, Subprocurador-Geral da Repúbli
ca - Membro Titular -

ReI. 14/99/FPTD
Processo Administrativo n2 8122-100081/99-86
Origem: MPF/PR/SC
Interessado: MPF
Relator: Dr. João Batista de Almeida

Ementa
"CEF - Procedimentos adotados

para liberação dos valores devidos a títu
los de FGTS."

Decisão: Concluindo o julgamento, a Câmara,
à unanimidade, deliberou pela homologação da pro
moção de arquivamento, encaminhando sugestão ao
Poder Legislativo para alterar a lei em questão.

Brasília - DF, 24 de junho de 1999. - Miguel
Guskow, Subprocurador-Geral da República - Coor
denador - João Batista de Almeida, Subprocura
dor-Geral da República - Membro Titular - Moacir
Guimarães Morais Filho, Subprocurador-Geral da
República - Membro Titular -

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

SGMP nQ 849/99

Brasília, 23 de agosto de 1999.

Senhor Deputado,
Refiro-me ao seu Requerimento, de 29 de junho

de 1999, a respeito do desarquivamento do Projeto
de Lei n2 2.259/96.

Prevê o Regimento Interno, no art. 105, § 12 , a
possibilidade de desarquivamento, pelo autor ou au
tores, dos projetos arquivados ao final da legislatura.

Até recentemente, o entendimento prevalecen
te era no sentido de desarquivar-se apenas o projeto
específico solicitado pelo autor.

Ocorre que, posteriormente, proposições que
tramitavam conjuntamente eram também desarquiva
das e teriam que ser novamente apensados ao princi
pal ou vice-versa.

Nesse espaço de tempo, o projeto desarquiva
do separadamente poderia já ter tido outro despacho
e outro andamento.

Outra questão verificada é que os projetos
apensados recebem apenas um parecer das Comis-
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sões, O que também traria transtornos ao processo le- O Projeto de Lei nll 2.259/96, de autoria do
gislativo o seu desarquivamento separadamente. nobre Deputado Domingos Leonelli foi arquivado

Por estas razões e, entendendo ser regimental em 2-2-99 e posteriormente, em 24-2-99, "desar-
a posição de que os projetos uma vez apensados de- quivado nos termos do art. 105, parágrafo único
vem, em qualquer circunstância, permanecer nessa do RICD".
condição, é que a Presidência fixou critérios no senti- Proposições arquivadas nestas circunstâncias,
do de que os requerimentos de desarquivamento fei- somente poderão ser desarquivadas uma vez pre-
tos pelo autor ou autores, promovem o desarquiva- sentes as condições enunciadas no parágrafo único
mento da proposição solicitada e de todas as que do citado art. 105, indubitavelmente ausente, de vez
com ela tramitam. que o autor da proposição não foi reeleito e por con-

Assim sendo, com o desarquivamento do Proje- seqüência impedido de formular requerimento de de-
to n2 4.151/98, solicitado pelo autor, foi também de- sarquivamento.
sarquivado, dentre outros, o PL n2 2.259/96, que tra- Em assim sendo, reconhecida a procedência do
mitava conjuntamente. alegado, requeiro a V. Exª- seja o Projeto n1l 2.259/96,

Indefiro, pois, pelas razões expostas, o pedido arquivado definitivamente, face as razões invocadas.
de reconsideração formulado. Sala das Sessões, 29 de junho de 1999. -

Colho o ensejo para renovar a V. EXª protestos de Deputado Moreira Ferreira
estima e consideração. - Michel Temer, Presidente.

SGM/P n2 864/99
REQUERIMENTO

Sr. Presidente,
Nos termos do art. 114, IV do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exª, a re
consideração do despacho que autorizou o desarqui
vamento de proposição arquivada face ao encerra
mento de legislatura, com base no art. 105 e seu pa
rágrafo único, do mesmo RICD.

Diz o art. 105:

"Art. 105 - Finda a Legislatura, arqui
var-se-ão todas as proposições que no seu
decurso tenham sido submetidas à delibera
ção da Câmara e ainda se encontrem em
tramitação, bem como as que abram crédito
suplementar, com pareceres, ou sem eles,
salvo as:

I - com pareceres favoráveis de todas
as Comissões;

11 - já aprovadas em turno único, em
primeiro ou segundo turno;

111 - que tenham tramitado pelo Sena
do, ou dele originárias;

IV - de iniciativa popular;
V - de iniciativa de outro Poder ou do

Procurador-Geral da República.
Parágrafo único. A proposição poderá

ser desarquivada mediante requerimento do
Autor, ou Autores, dentro dos primeiros cen
to e oitenta dias da primeira sessão legislati
va ordinária da legislatura subseqüente, re
tornando a tramitação desde o estágio em
que se encontrava."

Brasília, 23 de agosto de 1999.

Exmll Sr.
Deputado Inaldo Leitão
Gabinete 938 - Anexo IV
Nesta

Brasília, 23 de agosto de 1999.

Sr. Deputado,
Faço retornar às mãos do eminente colega a

Proposta de Emenda à Constituição de autoria de V.
Exil, que "Dá nova redação aos §§ 52 e 62 do art. 14 da
Constituição Federal", por não conter número mínimo
de assinaturas indicado no inciso I, art. 201, do Regi
mento Interno.

No caso de complementação do número das as
sinaturas, a proposta deverá ser reapresentada dire
tamente em sessão plenária.

Aproveito a oportunidade para renovar manifes
tação de apreço. - Michel Temer, Presidente.

SGM/P N2 865/99
Brasília, 23 de agosto de 1999.
Exm2 Sr. Deputado Enivaldo Ribeiro
Gabinete 840 - Anexo IV
Nesta

Sr. Deputado,
Faço retornar às mãos do eminente colega a

Proposta de Emenda à Constituição de Autoria de
Vossa Excelência, que "Acrescenta ao Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias artigo prevendo
alterações do mandato de Prefeitos e Vereadores
eleitos em 2000, para a coincidência total das elei-
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ções", por não conter número mínimo de assinaturas No caso de complementação do número das as-
indicado no inciso I, art. 201, do Regimento Interno. sinaturas, a proposta deverá ser reapresentada dire-

No caso de complementação do número das as- tamente em sessão plenária.
sinaturas, a proposta deverá ser reapresentada dire- Aproveito à oportunidade para renovar manifes-
tamente em sessão plenária. tação de apreço. - Michel Temer, Presidente.

Aproveito a oportunidade para renovar mani- SGM/P n2 869/99
festação de apreço. - Michel Temer, Presidente.

SGM/P n2 866/99

Brasília, 23 de agosto de 1999.

Sr. Deputado,
Faço retornar às mãos do eminente colega a

Proposta de Emenda à Constituição de autoria de V.
ExA, que "Dá nova redação aos incisos I e II do § 8Q do
art. 14 da Constituição Federal, que trata do alista
mento eleitoral dos militares", por não conter número
mínimo de assinaturas indicado no inciso I, art. 201,
do Regimento Interno.

No caso de complementação do número das as
sinaturas, a proposta deverá ser reapresentada dire
tamente em sessão plenária.

Aproveito a oportunidade para renovar manifes
tação de apreço. - Michel Temer, Presidente.

SGM/P n2 867/99

Brasília, 23 de agosto de 1999.

Sr. Deputado,
Faço retornar às mãos do eminente colega a

Proposta de emenda à Constituição de autoria de V.
ExA, que "Dá nova redação ao § 12 do art. 128 da
Constituição Federal", por não conter número mínimo
de assinaturas indicado no inciso I, art. 201, do Regi
mento Interno.

No caso de complementação do número das as
sinaturas, a proposta deverá ser reapresentada dire
tamente em sessão plenária.

Aproveito a oportunidade para renovar manifes
tação de apreço. - Michel Temer, Presidente.

SGM/P n2 868/99

Brasília, 23 de agosto de 1999.

Sr. Deputado,
Faço retomar às mãos do eminente colega a Pro

posta de Emenda à Constituição de autoria de V. EXª,
que "Dá nova redação ao § ?2 do art. 14 da Constituição
Federal, instituindo inelegibilidade para o cônjuge e os
parentes dos membros dos Tribunais e Conselhos de
Contas", por não conter número mínimo de assinaturas
indicado no inciso I, art. 201, do Regimento Interno.

Sr. Deputado,

Faço retornar às mãos do eminente colega a
Proposta de Emenda à Constituição de autoria de V.
Exª, que "Acrescenta o inciso XXII ao art. 37 e dá
nova redação ao inciso XXV, do art. 84, da Constitu
ição Federal, dispondo sobre eleição para cargos da
administração pública", por não conter número míni
mo de assinaturas indicado no inciso I, art. 201, do
Regimento Interno.

No caso de complementação do número das
assinaturas, a proposta deverá ser reapresentada
diretamente em sessão plenária.

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

SGM/P n2 870/99

Brasília, 23 de agosto de 1999.

Sr. Deputado,

Faço retornar às mãos do eminente colega a
Proposta de Emenda à Constituição de autoria de V.
Ex!!., que "Dá nova redação ao art. 228 da Constitui
ção Federal", por não conter número mínimo de as
sinaturas indicado no inciso I, art. 201, do Regimen
to Interno.

No caso de complementação do número das
assinaturas, a proposta deverá ser reapresentada
diretamente em sessão plenária.

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

SGM/P n2 871/99

Brasília, 23 de agosto de 1999.

Sr. Deputado,

Faço retornar às mãos do eminente colega a
Proposta de Emenda à Constituição de autoria de V.
Exª, que "Acrescenta o § 11 ao art. 37 da Constitui
ção Federal, vedando nomeação de parentes de au
toridades para cargos em comissão", por não conter
número mínimo de assinaturas indicado no inciso I,
art. 201, do Regimento Interno.
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Brasília, 23 de agosto de 1999

Brasília, 23 de agosto de 1999

Sr. Deputado,
Faço retornar às mãos do eminente colega a

Proposta de Emenda à Constituição de autoria de V.
Exª-, que "dá nova redação ao caput do art. 42, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, da
Constituição Federal", por não conter número mínimo
de assinaturas indicado no inciso I, art. 201, do Regi
mento Interno.

No caso de complementação do número das as
sinaturas, a proposta deverá ser reapresentada dire
tamente em sessão plenária.

Aproveito a oportunidade para renovar manifes
tação de apreço. - Michel Temer, Presidente.

SGM/P N2 876/99

Brasília, 23 de agosto de 1999

Senhor Deputado,
Faço retornar às mãos do eminente colega a

Proposta de Emenda à Constituição de autoria de
Vossa Excelência, que "dá nova redação ao art. 42 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias",
por não conter número mínimo de assinaturas indica
do no inciso I, artigo 201, do Regimento Interno.

No caso de complementação do número das as
sinaturas, a proposta deverá ser reapresentada dire
tamente em sessão plenária.

Aproveito a oportunidade para renovar manifes
tação de apreço. - Michel Temer, Presidente.

SGM/P N2 877/99

Brasília, 23 de agosto de 1999

Senhor Deputado,
Faço retornar às mãos do eminente colega a Pro

posta de Emenda à Constituição de autoria de V. EXª,

Sr. Deputado,
Faço retornar às mãos do eminente colega a

Proposta de Emenda à Constituição de autoria de V.
Exª, que "dá nova redação ao art. 188 da Constituição
Federal", por não conter número mínimo de assinatu
ras indicado no inciso I, art. 201, do Regimento Inter
no.

No caso de com plementação do número das as
sinaturas, a proposta deverá ser reapresentada dire
tamente em sessão plenária.

Aproveito a oportunidade para renovar manifes
tação de apreço. - Michel Temer, Presidente.

SGM/P n2 878/99

Brasília, 23 de agosto de 1999.

Brasília, 23 de agosto de 1999.

Brasília, 18 de agosto de 1999.

No caso de complementação do número das SGM/P n2 875/99
assinaturas, a proposta deverá ser reapresentada
diretamente em sessão plenária.

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

SGM/P n2 872/99

Sr. Deputado,
Faço retornar às mãos do eminente colega a

Proposta de Emenda à Constituição de autoria de V.
ExSl., que "Dá nova redação ao § 52 do art. 14 da Cons
tituição Federal", por não conter número mínimo de
assinaturas indicado no inciso I, art. 201, do Regi
mento Interno.

No caso de complementação do número das as
sinaturas, a proposta deverá ser reapresentada dire
tamente em sessão plenária.

Aproveito a oportunidade para renovar manifes
tação de apreço. - Michel Temer, Presidente.

SGM/P n2 873/99

Sr. Deputado,
Faço retornar às mãos do eminente colega a

Proposta de Emenda à Constituição de autoria de V.
ExSl., que "Acrescenta o § 79. ao art. 225 da Constitui
ção Federal, dispondo sobre a definição, criação e
demarcação de áreas protegidas por um colégio de
representantes da União, Estado e Município", por
não conter número mínimo de assinaturas indicado
no inciso I, art. 201, do Regimento Interno.

No caso de complementação do número das as
sinaturas, a proposta deverá ser reapresentada dire
tamente em sessão plenária.

Aproveito a oportunidade para renovar manifes
tação de apreço. - Michel Temer, Presidente

SGM/P n2 874/99

Sr. Deputado,
Faço retornar às mãos do eminente colega a

Proposta de Emenda à Constituição de autoria de V.
Ex!!, que "Dá nova redação ao art. 42 do Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias", por não con
ter número mínimo de assinaturas indicado no inciso
I, art. 201, do Regimento Interno.

No caso de complementação do número das as
sinaturas, a proposta deverá ser reapresentada dire
tamente em sessão plenária.

Aproveito a oportunidade para renovar manifes
tação de apreço. - Michel Temer, Presidente.
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Indefiro, por entender que a distribui
ção da proposição obedeceu aos ditames
regimentais. Oficie-se à requerente

Em: 23-8-99. - Michel Temer, Presi
dente.

Brasília, 11 de agosto de 1999.

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput,
do Regimento Interno, comunico a V. Ex.l!. que a Co
missão de Viação e Transportes, em reunião ordiná
ria realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 548/99
- do Sr. Rodrigo Maia - que "Acrescenta inciso ao
art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, e dá outras providências".

Atenciosamente, - Deputado Marcelo Teixeira,
Presidente.

Do Sr. Deputado Marcelo Teixeira, Presi
dente da Comissão de Viação e Transportes, nos
seguintes termos:

OF. P-10S/99

Brasília, 17 de agosto de 1999.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, solicito a V. Exª revi
são do despacho aposto ao PL nº 4.694/98, do Po
der Executivo, que "Acrescenta dispositivos à Con
solidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre as
Comissões de Conciliação Prévia", para que esta
Comissão também possa se manifestar quanto à
adequação e ao mérito da proposição.

Cordiais Saudações. - Deputada Veda Crusius,
Presidente.

Brasília, 12 de agosto de 1999.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis a Proposta de Emenda
à Constituição nº 604/98, apreciada por este Órgão
Técnico em 11 de agosto do corrente.

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

Da Sr.l!. Deputada Veda Crusius, Presidente
da Comissão de Finanças e Tributação, nos se
guintes termos:

OF. P-N2 259/99

Defiro.
Em 23-8-99. - Michel Temer, Presi

dente.
Do Sr. Deputado José Carlos Aleluia, Presi

dente da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, nos seguintes termos:

OF. Nº 720 - P/99 - CCJR

Brasília, 12 de agosto de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a V. Ex!!, para as providências regi

mentais cabíveis, o Projeto de Lei nQ 44/99, apreciado
por este Órgão Técnico em 11 de agosto do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex!! protes
tos de elevada estima e distinta consideração. 
Deputado José Carlos Aleluia, Presidente.

que "altera o inciso XXVII do art. 22 da Constituição Fe- OF. Nº 723-P/99 - CCJR
deral", por não conter número mínimo de assinaturas in
dicado no inciso I, artigo 201, do Regimento Interno.

No caso de complementação do número das as
sinaturas, a proposta deverá ser reapresentada dire
tamente em sessão plenária.

Aproveito a oportunidade para renovar manifes
tação de apreço. - Michel Temer, Presidente.

SGM/P n2 879/99

Brasília, 23 de agosto de 1999

Senhor Deputado,
Faço retornar às mãos do eminente colega a

Proposta de Emenda à Constituição de autoria de V.
Ex!!, que "dá nova redação ao art. 28, caput; 29, 11 e
111; 77, caput e 82 da Constituição Federal", por não
conter número mínimo de assinaturas indicado no in
ciso I, artigo 201, do Regimento interno.

No caso de complementação do número das as
sinaturas a proposta deverá ser reapresentada direta
mente em sessão plenária.

Aproveito a oportunidade para renovar manifes
tação de apreço. - Michel Temer, Presidente.

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

OFíCIO N2 258/99 - PDT

Brasília, 11 de agosto de 1999

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a V. Ex.l!. o Se

nhor Deputado Luiz Salomão para reintegrar, como
membro suplente, a Comissão Permanente de Ciên
cia, Tecnologia, Comunicação e Informática.

Ao ensejo, renovo a V. Ex.l!. protestos de consi
deração e apreço. - Deputado Miro Teixeira Líder do
PDT.
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OF. P-108/99

Brasília, 11 de agosto de 1999.

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput,
do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Co
missão de Viação e Transportes, em reunião ordiná
ria realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nQ 699/99
- do Sr. Enio Bacci - que "Altera para infração gra
ve a condução de crianças em veículos, sem a ob
servância das normas de segurança".

Atenciosamente, - Deputado Marcelo Teixeira,
Presidente.

Do Sr. Deputado Elton Rohnelt e outros,
nos seguintes termos:

OF. NE /98

Brasília, 20 de novembro de 1998.

O Senador Romero Jucá levantou questão
de ordem em Sessão do Senado Federal acerca
da interpretação do disposto do art. 20, inciso 11
da Resolução nE 2 de 1995-CN, no que tange ao
quorum necessário para apresentação de emen
da de bancada estadual ao projeto de lei orça
mentária anual.

O Senador Ronaldo Cunha Lima, na presidên
cia eventual dos trabalhos, decidiu a questão com
base nos arts. 43 e 14, parágrafo único do Regi
mento Comum, que estabelecem a tomada de votos
em separado dos membros do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados.

Preliminarmente, ressalte-se que a questão de
ordem deveria ter sido formulada em Sessão do
Congresso Nacional, já que diz respeito ao funcio
namento de uma Comissão Mista, conforme previsto
nos arts. 131 a 133 do Regimento Comum.

Cabe ao Presidente do Senado Federal, em
Sessão daquela Casa, ou a seu substituto eventual,
decidir questões de ordem acerca da interpretação
do Regimento Interno do Senado Federal, conforme
estabelecido no art. 403 daquele estatuto.

O art. 14 do Regimento Comum mencionado
na decisão em causa diz respeito, genericamente,
às Comissões Mistas do Congresso Nacional.

Ocorre que, no caso, trata-se da Comissão
Mista Permanente, prevista no § 1E do art. 166 da
Constituição Federal, que se rege por Resolução es
pecífica, a de n2 2, de 1995-CN, que é parte inte
grante do Regimento Comum.

Assim, seja por parte do Regimento Comum
promulgada posteriormente à Resolução nE 1, de

.1970-CN, seja por ser a regra específica para a es
pécie, deve prevalecer, no caso, o disposto no inci
so 11 do art. 20 da Resolução nE 2, de 1995-CN, que
prevê que as emendas das bancadas estaduais de
vem ser apresentadas por três quartos dos deputa
dos e senadores que compõe a bancada de cada
unidade da Federação.

Desse modo, o quorum necessário para a apre
sentação da emenda será obtido considerando-se o to
tal de deputados e senadores que integram a bancada
de determinada unidade da Federação e calculando-se,
sobre esse total, os três quartos exigidos.

Esse, aliás, tem sido o entendimento até aqui
prevalecente no âmbito da Comissão Mista e do
Congresso Nacional.

Pelas razões expostas, recorremos à decisão
proferida pelo Senador Ronaldo Cunha Lima, no
exercício da presidência do Senado Federal, em
resposta à Questão de Ordem suscitada pelo Sena
dor Romero Jucá.

Bancada de Roraima Sala das Comissões, 20
de novembro de 1998. - Elton Rohnelt - Luis Bar
bosa - Robério Araújo - Francisco Rodrigues 
Alceste Almeida.

Não recebo o Recurso, por não ser o
mesmo de competência da Câmara dos
Deputados. Oficie-se ao Requerente, su
gerindo-lhe a apresentação da Questão de
Ordem em sessão do Congresso Nacional,
ou no âmbito da Comissão Mista de Orça
mento.

Em 23-8-99. - Michel Temer, Presi
dente.

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

REQUERIMENTO
(Do Sr. Domiciano Cabral)

Senhor Presidente,

Representando um terço dos Membros da
Casa, requeremos a V. Exª, com base nos arts. 153
e seguintes do Regimento Interno, urgência para
apreciação do Projeto de Lei nE 2.084/96 de junho
de 1996, do Senado Federal (PLS NE 138/95), que
cria a área de Livre Comércio no Município de Ca
bedelo, no Estado da Paraíba.

Sala das Sessões, 17 de março de 1999. 
Domiciano Cabral, Deputado Federal.



Atividades profissionais: a) - Jornalista Profissi
onal n2 1375: - noticiarista, no Diário da Manhã, Pas
so Fundo, de 1-1-1959 a 28-1-1963; - repórter e edi
tor no Jornal de Lajeado, de 13-7-1973 a 30-4-1975;
- editor na Folha do Mate, de 1-5-1975 a 31-5-1976;
- editorialista, em O Informativo do Vale, de
1-6-1978 a 1-3-1991. - Fundador e diretor do jornal O
Universitário, Universidade de Passo Fundo, em
1959. - Fundador e diretor do Jornal da Fates, órgão
da Fundação Alto Taquari de Ensino Superior de
1992 a 1994. b) - Magistério: - Professor de solfejo e
dirigente de canto coral, em Maravilha - SC
(1954-1955) e Passo Fundo (1957-1961). - Professor
de Sociologia no Colégio Bom Conselho, Passo Fun
do (1963). - Professor de História no Colégio Comer
ciai "General Osório", Rolante (1965-1967). - Profes
sor e diretor do Ginásio Estadual de David Canabarro
(1960-1971). - Professor de História na Escola Esta
dual Presidente Castelo Branco, Lajeado
(1971-1994). - Professor de História do Brasil e Rio
Grande do Sul, no Centro Educacional Estrela da Ma
nhã, extensão da Universidade de Passo Fundo
(1975). - Ensino, Pesquisa e Extensão na Fundação
Alto Taquari de Ensino Superior, Lajeado
(1976-1994). - Professor de Filosofia e História da
Educação na Escola Madre Bárbara, Lajeado
(1981-1984). - Professor de Introdução ao Estudo da
História e História do Rio Grande do Sul em Regime
de Férias, na Universidade de Caxias do Sul
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Deixo de submeter ao Plenário por não mica do Jornalismo Moderno - PUC - RS üulho de
estarem atendidos os requisitos do art. 154, 1961). - Didática Geral- Universidade de Passo Fun-
do RICD. Arquive-se. do (setembro de 1962). - Rádio, Imprensa e Televi-

Em 23-8-99. - Michel Temer, Presi- são - PUC - RS (25 a 29-7-1966). - I Seminário de
dente. Bem-Estar Social - Secretaria do Trabalho e Habita-

Do Sr. Deputado Enio Bacci, nos seguintes ção (29-10-1967). - Sociologia da Comunicação -
temos: PUC - RS (27 a 30-5-1968). - Aperfeiçoamento para

Diretores de Escolas Estaduais de Grau Médio - SEC
(13 a 21-10-1969). - Treinamento para Professores
de 22 Grau - SEC (4 a 6-4-1974). - Pedagogia na Ha
bilitação de Orientação Educacional, 1 semestre 
Universidade de Passo Fundo (1970). - Educação
Moral e Cívica: 45h - Universidade Passo Fundo (6 a
11-7-1970). - Reciclagem sobre Currículo de 1Q

Grau: 40h - SEC (25 a 29-9-1972). - Treinamento
para Professores de 22 Grau - SEC (4 a 6-4-1974). 
História da Arte: 40h - SEC (19 a 23-8-1974). - Ciclo
de Estudos sobre a Doutrina de Segurança e Desen
volvimento Nacional: 100h - Adesg (14-7-1975 a
16-10-1975). - Administração Integrada e Planeja
mento Universitário: 40h - Universidade de Caxias do
Sul (13 a 16-9-1976).

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,

Srillf e Srs. Deputados,
Ocupo hoje esta tribuna para prestar uma ho

menagem ao meu amigo e professor lajeadense José
Alfredo SchierhoJt, que teve a sua indicação aprovada
por unanimidade para compor o Quadro de Membros
Correspondentes do Instituto Histórico e Geográfico
do Rio Grande do Sul, na sessão de assembléia geral
realizada no dia 7 de junho de 1999.

Segue em anexo relação de todas as obras pu
blicadas pelo mesmo, pois trata-se de um historiador
que finalmente recebe o reconhecimento do seu
povo. Requeiro portanto, que fique registrada nos
Anais desta Casa, essa minha humilde mas sincera
homenagem ao conterrâneo, amigo e professor José
Alfredo Schierholt.

Sala das Sessões, 10 de agosto de 1999. 
Deputado Enio Bacci, PDT - RS.

Defiro.
Em: 23-8-99. - Michel Temer, Presi

dente.

JOSÉ ALFREDO SCHIERHOLT

Professor, jornalista e escritor em Lajeado.
Nasceu em 23-11-34, em Hulha Negra, na época
distrito de Bagé, filho de Francisco Guilherme Schi
erholt e Anna Ignez Schierholt. Casou-se em
8-12-71 com Renê Alievi, nascida em 8-4-46, filha
de Ermelindo Alievi e Gema Seganfredo, tendo os fi
lhos Leandro, Saionara e Andréia. Concluído o pri
mário em Rolante, o ginásio em Pelotas e Santo
Ângelo e o clássico em Passo Fundo e Maravilha,
SC (1954-1956), colou grau como Bacharel em Fi
losofia (1959) e Licenciatura em Teologia (1962) no
Escolasticado São José, Passo Fundo, e Especiali
zação em Metodologia do Ensino Superior em nível
de Pós-Graduação (1977) na Unisinos.

Realizou os seguintes cursos de aperfeiçoa
mento e extensão: - Noções de Serviço Social e de
Psicologia - Sesi - Passo Fundo (agosto de 1958). 
Psicologia da Escrita - Universidade de Passo Fundo
(setembro de 1958). - Jornalismo na Escola Superior
"Casper Libero" - São Paulo (2 a 23-7-1960). - Dinâ-
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(1984-1985). - t-'roautor cultural na TVE, desde abril
de 1999, até a presente data.

Atividades comunitárias: - Recebeu o Presbite
rato em 10-12-1961, em Passo Fundo, com atuação
ministerial em Santo Ângelo, Rolante e David Cana
barro, retornando ao estado laical em 5-9-1970. Foi
vice-presidente e provedor da SAIDAN - Sociedade
de Assistência à Infância Desamparada e Auxílio aos
Necessitados (1973); - chefe da Seção de Ação Social
na Prefeitura Municipal de Lajeado (1973); - presi
dente da Comunidade do Sagrado Coração, Flores
tal, Lajeado (1986-1987); - co-fundador, conselheiro
e secretário do Conselho Municipal de Educação e
Cultura, instalado em Lajeado, em 16-12-1987, até
1993; - fundador e presidente da Associação dos Mo
radores do Bairro Florestal, Lajeado, de 1-12-1993
até a presente data; - fundador e presidente do Insti
tuto Histórico e Geográfico do Vale do Taquari, Lajea
do, em 18-4-1986 até a presente data. Na sessão de
assembléia geral de 7-6-1999 o Instituto Histórico e
Geográfico do Rio Grande do Sul aprovou, por unani
midade, a indicação do nome de José Alfredo Schier
holt para compor o seu Quadro de Membros Corres
pondentes.

Obras publicadas: a) - Revistas e apostilas: 
Rolante homenageia seus imigrantes - revista ilus
trada e de pesquisa - 1974. - Cidade de Lajeado
Série de reportagens no Jornal de Lajeado, 12 lu
gar em concurso municipal, em 1975. - História de
Lajeado, página semanal de pesquisa no Jornal de
Lajeado, 1974-1976. - História de Lajeado - Aposti
la de 25 páginas de pesquisa - 1977. - Geografia
de Lajeado - Apostila de 28 páginas de pesquisa 
1977. - Subsídios para a História de Santa Cruz do
Sul - publicação em série na Gazeta do Sul - 12 lu
gar no Concurso do Centenário, em 1978. - Monu
mentos da Cidade de Lajeado - Apostila de 27 pági
nas ilustradas, 1978. - A Revolução Federalista no
Vale do Taquari, in IV Simpósio de História da Imi
gração e Colonização Alemã no Rio Grande do Sul,
pp. 135-210, São Leopoldo, Anais, 1987. - Ações
militares da Revolução Federalista no Vale do Ta
quari, in A Revolução Federalista e os Teu
to-Brasileiros, pp. 83-96, Ufrgs-Unisinos, 1995. b) 
Livros: Revolução Federalista no Vale do Taquari,
livro que conta a revolta dos maragatos em
1893-1895, com 348 páginas e 34 fotos, com duas
edições, 1989. - Lajeado I - História Política, livro
com 360 páginas e 80 fotos, com duas edições, em
1992 e 1993. - Lajeado 11 - Apeuat - Raízes do
Ensino Superior, livro com 124 páginas e 45 fotos,
em 1995. - 100 Anos de Madre Bárbara, livro com

140 páginas e 50 fotos, com 2 edições, em 1997.
À Sombra de Plátanos - História da Saúde no Vale
do Taquari, livro com 234 páginas e 41 fotos, com
2 edições, em 1997. - Grão de Mostarda - Cami
nhada da Paróquia de Santo Inácio, livro com 178
páginas e 34 fotos, edição de 1997. - Frei Boaven
tura Kloppenburg, OFM - 80 anos por Cristo em
Sua Igreja, livro de luxo com 448 páginas e 64 fo
tos, em 1999.

Do Sr. Deputado Nelson Pellegrino, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Nelson Pellegrino)

Requer criação de Comissão Exter
na para acompanhamento de Plebiscito
em Timor Leste.

Senhor Presidente,

Requeiro nos termos do art. 38 e art. 117 inciso
I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a
criação de Comissão Externa para acompanhamento
de Plebiscito a realizar-se no mês de agosto próximo,
na ex-colônia portuguesa de Timor Leste, ocupada e
anexada pela Indonésia no ano de 1975.

Justificação

O Timor Leste foi invadido por tropas da Indoné
sia, em dezembro de 1975 com o apoio do governo
dos EUA.

Cerca de um terço de sua população, segundo es
timativa aceita pela ONU e por inúmeras organizações
internacionais, foi dizimada em virtude dos conflitos ar
mados entre os que querem a independência e os que
defendem a integração definitiva com a Indonésia.

A luta pela independência de Timor Leste perma
neceu desconhecida em todo o mundo por muitos anos.
Após a premiação de José Ramos Horta e do bispo Dom
Ximenes Belo, laureados com o Nobel da Paz, o mundo
passou a conhecer a situação desta ilha, situada no oce
ano pacífico que fala a língua portuguesa.

Agora a população timorense é chamada a deci
dir em plebiscito, a realizar-se em agosto deste ano,
se aceitam a autonomia ampla que lhes é acenada ou
a independência total da Indonésia.

A comunidade internacional apóia a conquista do
povo timorense que tem agora a oportunidade de decidir
sobre o seu próprio destino, posição externada pelo pró
prio Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

Neste sentido, requeiro a V. Exa. a constituição de
uma Comissão Externa com o fulcro de acompanhar a
realização deste referendo popular em Timor Leste, face
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a importância política do evento que poderá pôr fim avin- Devolva-se ao autor, nos termos da
te e cinco anos de guerra naquela região. Questão de Ordem decidida em 25-5-99,

Sala das sessões, em 17 de junho de 1999. - cuja cópia segue anexa. Oficie-se ao Re-
Nelson Pellegrino, Deputado Federal, PT - BA. querente.

Em 23-8-99. - Michel Temer, Presi-
dente.

PROJETO DE LEI N!! 1.008, DE 1999
(Do Sr. Dr. Hélio)

Altera a redação do art. 105 da Lei n Q 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

(ÀS COMISSõES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10. Acrescente-se ao art. 105 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de
1997, o inciso VII, com a seguinte redação:

"Art. 105 .
1 - .
Vll - airbag frontal e lateral:"

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

Art. 30. Ficam revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de mecanismo dos mais importantes para preservar a
integridade fisica dos ocupantes de veículo automotor, que constava do inciso V
do art. 105 do Código de Trânsito Brasileiro, vetado pelo Presidente da
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República, que ora subemetemos a exame deste Plenário com o objetivo de
reintroduzí-Io na Lei.

Sua vedação pelo Presidente da República sob a argumentação ~
que o dispositivo "tem demonstrado ser uma Taco de dots gumes': pode
defender mas também pode matar" é frágil, demonstrando haver, também por
parte da assessoria da Presidência, desconhecimento sobre a matéria.

CAPÍTIJLorx
Dos Veiculos

SEÇÃO II
Da Segurança dos Veículos

Desconhecem que todas as grandes companhias automobilísticas do
planeta têm-se preocupado em aperfeiçoar o dispositivo air bago A ÚIÚca
ressalva ao seu atuai estàgio reside no seu desenho e formato (inflamento vertical
em direção ao pára-brisa ou em direção ao passageiro) para adaptar-se,
principalmente, ás crianças, sendo inquestionável sua segurança. Tanto é assim
que a FORO, FlAT e General Motors já anuanciaram estudos para um "air bag
inteligente", isto é, capaz de reconhecer a altura do passageiro de modo a não
feri-lo.

Lembramos, além disso, que o Plenário da Câmara dos Deputados
manteve o dispositivo quando da tramitação do Projeto de Lei n' 3.710, de 1993,
que antecedeu a Lei n' 9.503, de 23 de setembro de 1997, no Plenário desta
Casa.

As razões a época para o veto são frágeis e inconsistentes, senão
vejamos:

'jf exigência constante do dispositivo em apreço poderá
ocasionar grandes e inexpltcáveis transtornos aos proprietárzos
dos veículos hOJe em circulação. que não poderão atender ao
requerido, haja vista que o atr bag " um eqUipamento de
engenharza do veículo e, ponanto, impossível de ser instalado
nos veículos Já fabrzcados. ou em uso. AdemaiS. o
estabelecimento de tal ex~gê(,cia em lei parece não
recomendável. uma vez que a próprza evolução tecnológica
poderá apresentar instrumentos mais adequados de proteção
dos passageIros".

A fraca argumentação esbarra em diversas impropriedades:

Art. 105. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a
serem estabelecidos pelo CONTRAN:

I - cinto de segurança, conforme regulamentação específica do
CONTRAN, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em
percursos em que seja permitido viajar em pé;

II - para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte
de passageiros com mais de dez lugares e os de carga com peso bruto total superior
a quatro mil quinhentos e trinta e seis quilogramas, equipamento registrador
instantâneo inalterável de velocidade e tempo;

IH - encosto de cabeça, para todos os tipos de veículos automotores,
segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN;

IV -(VETADO)
V - dispositívo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de

ruido, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN.
VI - para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna dianteira,

traseira, lateral e nos pedaís, e espelho retrovisor do lado esquerdo.
§ 1° O CONTRAN disciplinará o uso dos equipamentos obrigatórios dos

veículos e determinará suas especificações técnicas.
§ 2° Nenhum veículo poderá transitar com equipamento ou acessório

proibido, sendo o infrator sujeito ás penalidades e medídas administrativas
previstas neste Código,

§ 3° Os fabricantes, os Importadores, os montadores, os encarroçadores de
veículos e os revendedores devem comercializar os seus veiculos com os
equipamentos obrigatórios defmidos neste artigo, e com os demais estabelecidos
pelo CONTRAN.

§ 4° O CONTRAN estabelecerá o prazo para o atendimento do disposto
neste artigo.

, ção:

Art. 3°: Revogam-se as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI N~ 1.010, DE 1999
(Do Sr. Enio Bacci)

Altera o inciso I do art. 12 da Leí n2 9.491, de 1997,
estabelecendo a realização de plebiscito para privatização de
empresas estatais.

E DE

Art. 1°: Altera redação do inciso I do Art. I° da Lei n°

9.491. de 09/09/97, que passa a ter a seguinte redação:

Art.l o : O Programa Nacional de Desestatização (PND)

tem como objetivos fundamentais:

1:- reordenar a posição estratégica do Estado na econo
mia transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente explora
das pelo setor publico, somente após a realização de PLEBISCITO, de
acordo com o art. -1-9, XV da Constituição Federal. individualizando
empresa por empresa. ou em bloco, caso o resultado seja favorável à
privatização da(s) empresa(s) naquele Plebiscito:

Art. 2°: Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

(AS COMISSõES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E CO~RCIO:

CONSTITUIÇXO E JUSTIÇA E DE REDAçAO - ART. 24, 11)

i) por começar pela sustentação de que "o dISpOSItivo ocasIOnará
grandes e znexpltcávels transtornos aos proprietários dos veículos hoje em
Circulação, que não poderão atender ao requerzdo". Acontece que a exigência
não teria que ser atendida pelo proprietários dos veículos já em circulação, mas,
sim, pelas montadoras de veículos que, a partir da vigência do novo Código,
teriam que adicionar aos veículos que saíssem das suas linhas de montagem,
além dos demais dispositivos de segurança, a inclusão de mais um, o air bago A
transferência da responsabilidade ao proprietário de veículo, expressa nas razões
do veto, é deplorável, demonstrando total falta de discernimento ou pior,
escárnio para com o legislador.

ít) "f. ..) que a evolução tecnológica poderá apresentar
instrumentos mazs adequados de proteção dos passageiros". Ora, impedir que o
alr bag salve vidas sob a argumentação de que se trata de um dispositivo
tecnológico que poderá ser substituido por outro "mais adequado" de proteção
dos motoristas e passageiros dos veículos é pouco inteligente. E, mais, é
pressupor que todos os demais componentes dos veiculos nào são alterados ou
não acumulam valor agregado decorrente dos avanços tecnológicos
incorporados. Basta uma simples incursão nas fábricas das maiores marcas
automobilísticas para observar que essas estão se preocupando em aprimorar o
alr bag, não somente para proteção do motorista e passageiro do banco dianteiro
contra colisões frontais, mas, também, estão desenvolvendo air hag para
proteção dos motoristas e passageiros contra colísães laterais, de tal forma a
protegê-los de possíveis lesões medulares, próprias de choques laterais e
traseiros.

Sala das Sessões, 25 de maio de 1999.

D. tt:f!.~
~r;,~/SP

LEGISLAÇÃO crrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.

INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.

JUSTIFICATIVA

Segundo a Constituição FederaL em seu a:1igo 173, a

"exploração direta da atividade econômica pelo Estado só
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CAPÍTULOVU
Da Adrrúnístração PúbIíca

SEÇÃOl
Disposições Gerais

TÍWLOIlI
Da Organização do Estado

* Inc/so.\7 com redação dada pela Emenda ConstrtuclOnal n" 19. de 0~/0&1998 .

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder
Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

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

• /r/c/so.\.71I com redação dada pela Emenda ConstrtuclOnaln" 19. de 041061998 .

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não
serão computados nem acumulados para fms de concessão de acréscimos
ulteriores:

• Inc/so XIV com redação dada pela Emenda ConstrtuclOnal n" 19. de 04/0611998 .
XV - O subsidio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos

públicos são irredutiveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e
nos arts. 39, § 4°.150,11, 153.m, e 153, § 2°, L

• Inc/so xvcom redação doda pela Emenda ConstrtuclOnal n" 19. de 04/0611998 .

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos publicos, exceto
quando houver compatibilidade de horários. observado em qualquer caso o
disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor:
b} a de um cargo de professor com outro, técnico ou cientifico;
c) a de dois cargos privativos de médico:
* Inc/so AvI com redação dada pela Emenda Const/tuc/onaln" 19. de 04..-061998 .

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e
abrange autarquias. fundações. empresas públicas. sociedades de economia mista.
suas subsidiárias. e sociedades controladas. direta e indiretamente, pelo poder
público:

• Inc/so .\nI com redação dada pela Emenda Cons/lluclOnal n" 19. de 04.06·1998 .
XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro

de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores
administrativos. na forma da lei:

XIX - somente por lei especifica poderá ser criada autarquia e autorizada
a mstituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação,
cabendo á lei complementar, neste último caso, defrnir as áreas de sua atuação;

• Inc/soAIX com redação dada pela Emenda ConstlluclOnal n" 19. de O~ 06/1998 .

XX - depende de autorização legislativa. em cada caso, a criação de
subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a
participação de qualquer delas em empresa privada:

XXI - ressalvados os casos especificados na legIslação. as obras. serviços.
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta.
nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis á garantia do cumprimento das obrigações.

* InCISO rezulamentado pela LeI n° 8.666. de 21/06/1993.

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação,
aquele aprovado em concurso púbIíco de provas ou de provas e titulos será
convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou
emprego. na carreira:

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores
ocupantes de cargo efetivo. e os cargos em comissão. a serem preenchidos por
servidores de carreira nos casos. condições e percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se apenas ás atribuições de direção. chefia e assessoramento:

* InCISO r' com redtJy'ão dlldapela Emenda ('onstltUClOnaJ nO' 19. de 0-1 06/')1)·....

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre asSOCiação
sindical:

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites dcfimdos
em lei especifica:

* InCISO rI! com redação dada pela Emenda ConstztuclOnaI na 19. de O..; fI(, /'1')\ .

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as
pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.

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

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsidio de que trata () ~ 4°
do art.39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei especifica. observada a
iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual. sempre na
mesma data e sem distinção de índices;

* InCISO X com redação dada pela Emenda Consllluciona/ n° 19. de (J-I fJ(, /'JI),'-i .

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos. limçüc:i e
empregos públicos da administração direta. autárquica e fundacional. do> memhros
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito federal e dos
Municípios. dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes pOhtlelb e os
proventos. pensões ou outra espéCIe remuneratoria, percebidos cumulam amente
ou não. incluidas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. não poderão
exceder o subsidio mensal. em espécie. dos Ministros do Supremo Trihunal
Federal:

~o ~C-=-.....,......,.-~ CQ;?~;:;:",:-_-=-

ENIO BACCr
deputado federal- PDTIRS

será permitida quando necessana aos imperativos da seguran
ça nacional ou a relevante interesse coletivo"..•

Ora, se todas as empresas públicas foram criadas com
base nos preceitos constitucionais. em seus artigos 37 e 173, por
exemplo. é de se frisar que elas existem por necessidade imperativa
da segurança nacional e do relevante interesse coletivo.

Portanto. incontestável é a necessidade de se consultar
a coletividade, no momento de vender empresas públicas, já que en
tendo tratar-se de patrimônio da sociedade. Caso contrário. todas as
nossas estatais foram criadas sem amparo legal.

Se o patrimônio público conquistado pelos empreendi
mentos pertence ao povo, não poderemos deixar que cada governan
te decida o que fazer com o que é nosso. sem que tenhamos parte
decisiva no processo.

Esta proposta tem o principal objetivo de oportunizar
aos brasileiros, a participação nas decisões de privatizar ou não nos
sas empresas públicas. quando: como: quanto e para quem vender
nosso patrimônio.

O Plebiscito oportunizará também. o conhecimento in
tegral das intenções e metas de governos que decidem privatizar
empresas estatais.

Este instrumento democrático dará amplo respaldo ao
próprio governo, há quem cabe. inicialmente decidir privatizar ou
não e, muitos o fazem de acordo com suas necessidades momentâ
neas.

Art. 37 - A administração púbIíca direta. indireta de qualquer dos Poderes
da União. dos Estados. do Distrito Federal e dos Municipios obedecerá aos
principios de legalidade. impessoalidade. moralidade, publicidade e eficiência e,
também. ao seguinte:

* Artigo, "capUl fl r.:om radaçào dada pela Emenda Conslltuc/onal nO 19, de
04061998.

I - os cargos. empregos e funções públicas são acessiveis aos brasileiros
que preencham os requisitos estabeleCIdos em lei. assim como aos estrangeiros. na
forma da lei:

* InCISO I f..'om redação dada pela Emenda ConsllJuclOlluf n" 19, de 0-/ 06 1998.

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e titulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração:

* Inciso II com redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de
04/06/1998 .

m - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos,
prorrogável uma vez. por igual periodo:

LEGiSLAÇÃO crrADA ANEXADA PELA
COORDEX4.CÃO DE ESTl.:DOS LEGISLATIVOS - Cem

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
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§ 1° A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social,
dela não podendo constar nomes, simbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal di: autoridades eu-,servidores.públicos.

§ 2° A não-observância do disposto nos incisos 11 e III implicará a
nulidade do ato e a punição da autoridade responsáveL nos termos da lei.

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

* § 3'com redação dada pela Emenda Cons/lluclOnal n' 19. de 04/0611998 .
I - as reclamações relativas á prestação dos serviços públicos em geral,

asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação
periódica externa e interna, da qualidade dos serviços:

* InCISO I acrescIdo pela Emenda Cons/ltucJOnal nO 19. de 0-1-06'1998.
II - O acesso dos usuários a registros administrativos e a informações

sobre atos de governo, observado o disposto no art.5, X e XXXIII:
* InCISO /I acrescIdo pela Emenda ConstlluclOnal n' 19. de 04 06 1998 .
1lI - a disciplina da representação contra o exercicio negligente ou

abusivo de cargo, emprego ou ftmção na administração pública
* InCISO III acrescIdo pela Emenda C"nsll/uclOnal n° 19, de 04 061998 .

§ 4° Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos
direitos j1oliticos, a perda da ftmção pública a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação
penal cabiveL

§ 5° A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por
qualquer agente. servidor ou não. que causem prejuízos ao eráril'. ressalvadas as
respectivas ações de ressarcimento.

§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de a:reito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade. causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa. ..

§ 7° A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo
ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a
informações privilegiadas.

*§"'acrescIdo pela Emenda ('onsll/UClOnal nO 19. de ()4 06 199R .

§ 8° A autonomia gerencial. orçamentária e fmanceira dos órgãos e
entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato,
a ser fIrmado entre seus administradores e o poder público. que tenha por objeto a
fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade. cabendo á lei dispor
sobre:

• § 8'acrescIdo pela Emenda Consll/uclOnal n' 19. de U4 061998 .
1- O prazo de duração do contrato:
* InCiSO I acrescIdo pela Emenda Cons/lIucional n' 19. de 04,06 ·1998 .
II - os_ controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos,

obrigações e responsabilidade dos dirigentes;
* InCISO /I acrescIdo pela Emenda ConslI/uclOnal n' 19. de 0406 1998 .
1lI - a remuneração do pessoaL
* InCISO III acrescIdo pela Emenda ConstituclO/lal /l' 19. de 1)4 06 1998 .
§ 9° O disposto no inciso XI aplica-se ás empresas públicas e ás

sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que receberem recursos da
Uruão, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Murucipios para pagamento de
despesas de pessoal ou de custeio em geral.

*§ 9'acrescIdo pela Emenda ConstltUClOnal nO 19. de 04061998.

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria
decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego
ou ftmção pública ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição,
os cargos eletivo~ e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e
exoneração.

*§ IOacresoldo pela Emenda ConstItucIOnal nO 20, de 1512'1998.

TÍruLOIV
Da Organização dos Poderes

CAPÍruLO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO 11
Das Ainbuiçàes do Congresso Nacional

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver defmitivamente sobre tratados, acordos ou atos intemacionais

que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................................................................

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades
nucleares:

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI - autorizar. em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de

recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;
j , .

TÍruLOVll
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍruLOI
Dos Principios Gerais da Atividade Econômica

I Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição. a exploração
direta de atividade econômica pelo Estado só será penIÚtida quando necessaria aos
imperativos da segurança nacional .u a relevante interesse coleti\ o. ,onrorme
~efmidos em lei.

§ 1° A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa puhlica da
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade
econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços,
dispondo sobre:
: *§ l" com redaçãu dada pela Emenda Const;tuclonal nO/9. de fJ-I Q(j ")11.\

, I - sua ftmção social e formas de fiscalização pelo Estado e pela
~ociedade:
. * InCISO / acrescldo pela Emenda ('vnSll!UClOnaJ n" /9, de 0-1 06 I9r.J....

II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privada.,. mclusive
quanto aos direitos e obrigações civis. comerciais, trabalhistas e tributar!,,,.

• Inciso II acrescido pela Emenda Constitucional n019. de O·Hl/> \'NX
III - licitação e contratação de obras. serviços. eompras c ~hcna,úes.

observados os principios da administração pública:
* /nC1SO /1/ acrescldo pela Emenda ('unsClCuclonaln" 19. de (j-l O(J 11)1)"

IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e
tiscaL com a participação de aCIOnistas mmoritários:

• InCISO IV acrescido pela Emenda ConstltuclOnal n' 19. de 04 061998 .
V - os mandatos. a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos

administradores.
* InCISO V acrescIdo pela Emenda ConstltuclOnal nO 19, de 0406:1998.
§ 2° As empresas públicas e as sociedades de economia mista não

poderão gozar de privilégios ftscais não extensivos ás do setor privado.
§ 3° A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a

sociedade.
§ 4° A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise á dominação

dos mercados, á eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.
, § 5° A lei, sem prejuizo da responsabilidade individual dos dirigentes da
pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a ás punições
compativeis com sua natureza nos atos praticados contra a ordem econômica e
fmanceira e contra a economia popular.
I .
' .

LEI N° 9.491, DE 09 DE SETEMBRO DE 1997.

ALTERA PROCEDIMENTOS RELATIVOS
AO PROGRAMA NACIONAL DE
DESESTATIZAÇÃO. REVOGA A LEI N°
8.031. DE 12 DE ABRIL DE 1990. ALTERA A
LEI N" 8.036/90 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Lei:

Art. I". O Programa Nacional de Desestatízação - PND tem como
objetivos fundamentais:

I - reordenar a posição estratégica do Estado na economia transferindo á
iniciativa privada auvidades indevidamente exploradas pelo setor público:

II - contribuir para a reesnuturação econômica do setor público.
especialmente através da melhoria do perfil e da redução da divida pública liquida:
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III - permitir a retomada de investimentos nas empresas e atividades que
vierem a ser transferidas à iniciativa privada;

IV - contribuir para a reestruturação econômica do setor privado,
especialmente para a modernização da infra-estrutura e do parque industrial do País,
ampliando sua competitividade e reforçando a capacidade empresarial nos diversos
setores da economia inclusive através da concessão de crédito;

V - permitir que a Administração Pública concentre seus esforços nas
atividades em que a presença do Estado seja fundamental para a consecução das
prioridades nacionais;

VI - contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais, através do
acréscimo da oferta de valores mobiliàrios e da democratização da propriedade do
capital das empresas que integrarem o Programa

Art. 2°. Poderão ser objeto de desestatização, nos termos desta Lei:
I - empresas, inclusive instituições fmanceiras, controladas direta ou

indiretamente pela União, instituidas por lei ou ato do Poder Executivo;
II - empresas criadas pelo setor privado e que. por qualquer motivo,

passaram ao controle direto ou indireto da União;
III - serviços públicos objeto de concessão. permissão ou autorização:

IV - instituições fmanceiras públicas estaduais que tenham tido as ações de seu
capital social desapropriadas, na forma do Decreto-Lei nO 2.321, de 25 de fevereiro
de 1987.

PROJETO DE LEI N!! 1.011, DE 1999
(Do Sr. Enio Bacci)

Dispõe sobre o acesso dos consumidores às instalações de
manuseio e preparo de alimentação nos restaurantes, hotéis,
motéis, bares, lanchonetes e similares e dá outras providências.

(AS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54J - ART. 24,
lI)

Inclua-se onde couber:
Art 1° - Fica assegurado a qualquer consumidor,

quando da aquisição de alimento em restaurantes, hotéis,
motéis, bares, lanchonetes e similares, o acesso às
instalações de manuseio e preparo do produto, para fins de
verificação das condições de higiene do lugar e qualidade do
material utilizado.

Parágrafo único: o proprietário do estabelecimento
deverá informar ao usuário em local vislvel sobre a
vigência desta lei.

Art 2° - Verificada a falta de condições de higiene do
lugar, bem como desqualificação dos produtos utilizados, o
usuário do serviço poderá suspender o pedido, sem qualquer
ônus, podendo comunicar o fato à Secretaria de Saúde
Municipal, que adotará as medidas de sua competência.

§ 1" - para fins de registro de ocorrência, poderá o
usuário de imediato, denunciar a irregularidade aos
órgãos de Defesa do Consumidor.

§ 2° - para fins de efetivo exercício do direito criado
por esta lei, poderá o usuário acompanhar-se de
testemunhas quando da inspeção sobre as condições
das instalações referidas.

Art 3° - As comunicações das irregularidades tratadas
nesta lei não poderão ser anônimas.

Art 4° - O Executivo Federal fará com os estados~
municlpios, através dos órgãos competentes, convênios para o
cumprimento efiscalização da presente lei.

Art.5° - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição visa instituir um prática, já
regulamentada e utilizada em diversas cidades do país. O projeto é
bastante simples, e não traz nenhum ônus financeiro. Visa
simplesmente ampliar, com a participação dos maiores interessados
- os próprios consumidores - a fiscalização sobre as condições de
higiene, manuseio e preparo dos alimentos nos diversos
estabelecimentos comerciais das nossas cidades.

A Constituição Federal de 1988, nos lllovadores campos
do exercício da cidadania garantiu a defesa dos direitos do
consumidor, inclusive como princípio a ser observado no
desenvolvímento das atividades econômicas. Esta garantia
constitucional foi regulamentada pela Lei n° 8.078, de 11 de
dezembro de 1990, que "dispõe sobre a proteção do consumidor e
dá outras providências", sem exclusão de outros direitos, nos'termos
desta proposição.

É um fato incontestável que o Estado. que na esfera
estadual, ou na municipal, não dispõe dos recursos humanos e
materiais que permitam uma real fiscalização dos bens e serviços
oferecidos à comunidade. Fica assim. um vácuo entre o direito
legalmente constituído e a sua eficácia na realidade social. Na
medida em que não haja a promoção cotidiana de vistoria nas
condições de higiene dos estabelecimentos que comercializam
produtos alimentícios, mesmo com os cuidados tomados por muitos
deles, ficam latentes os riscos oferecidos à saúde do consumidor.

Este projeto de lei quer ampliar e garantir a possibilidade
do pleno exercício da cidadania, permitindo o direito ao acesso nos
locais de produção de alimentos. A ampliação da fiscalização,
seguida de denúncia aos órgãos de saúde pública e defesa do
consumidor. daqueles estabelecimentos que oferecem mais riscos,
tendem a produzir um cuidado maior nas condições de higiene das
cozinhas dos bares e restaurantes.

~. ~.;:"->( -=--~~ ~~;---==------- ,/ENIOBACCl
Deputado Federal PDTIRS

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.

DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DO
CONSUMIDOR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

TÍTIJLO I
DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

CAPÍTIJLOI
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1". O presente Código estabelece normas de proteção e defesa do
consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos artigos 5°, inciso
XXXTI. 170. inciso V. da Constituição Federal e artigo 48 de suas Disposições
Transitórias.

Art. 2°. Consumidor é toda pessoa flSica oujuridica que adquire ou utiliza
produtos ou serviço como destinatário fmal.

Paràgrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas,
ainda que indeterminàveis, que haja intervindo nas relações de consumo.
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Art, 30. Fornecedor é toda pessoa fisica ou jurídica, pública ou privada
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem
atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serv~ços.

§ 10. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imatenal.
§ 20

• Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de cons~mo,

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, fmanceira, de crédito e
securitária salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
.......................................................................................................................................
." , , , .

PROJETO DE LEI N!!. 1.012, DE 1999
(Do Sr. Enio Bacci)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de leitos cativos e tratamento a
pacientes portadores da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
SIDA, e dá outras providências.

(AS COMISSõES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E OE REOAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Inclua-se onde couber:

Ar/. r - Ficam obrigados a manter leitos cativos para
pacientes diagnosticados com a Síndrome da
Imunodejiciência Adquirida SIDA, as unidades
hospitalares vinculadas ao Sistema Único de Saúde - SUS,
elou conveniadas.

§ ]O - caberá ao Ministério da Saúde, ouvindo os
Conselhos Estaduais de Saúde e de acordo com 'as
normas técnicas, quantijicar o número de leitos
reservados em cada unidade hospitalar.

§ 2° - o número de leí10s poderá ser revisto, se
necessário, de acordo com a variação epidemiológica.

Ar/. 2° - A existência de leitos cativos não desobriga ao
pronto atendimento dos demais pacientes soropositivos,
quando estes ultrapassarem quantativamente o estipulado
para a unidade hospitalar.

Ar/. 3° - A unidade hospitalar deverá garantir aos
pacientes o acesso e a plena realização dos procedimentos
necessários ao tratamento da Síndrome da Imunodejiciência
Adquirida - SIDA.

Ar/. 4° - O Governo Federal regulamentará a presente
lei, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
publicação.

Art.5° - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA

Este projeto de lei visa garantir ao soropositivo o
atendimento na rede pública de saúde. É lastimável tennos que usar
de tal dispositivo, para que o cidadão tenha o direito ao atendimento
hospitalar.

O portador da Sindrome da lmunodeficiência
Adquirida tem o direito como cidadão de usar o Sistema Único de

Saúde, tantas e quantas forem as vezes que necessitar. É o pleno
exercicio da cidadania.

Os números são alarmantes, como cristãos, não
podemos fazer vistas grossas a esse que sem dúvida é o grande
desafio da medicina neste· final de século. Enquanto a cura não
chega, os governos precisam dar o minimo de assistência a estes
"homens, mulheres e crianças'", que infectados ficam à margem da
sociedade.

;10 (OS f91'
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PROJETO DE LEI N~ 1.013, DE 1999
(Do Sr. Enio Bacci)

Dispõe sobre o acesso de pessoas portadoras de deficiência
física ao sistema de transporte coletivo e dâ outras
providências.

(AS COMISSOES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, Ir)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Inclua-se onde couber:

Ar/. 1° - O Governo Federal assegurará a
implementação, no sistema de transporte coletivo, de
dispositivos que facilitem o acesso de pessoas portadoras de
deficiência fisica.

§ 1° - os dispositivos referidos poderão ser instalados
nos próprios veiculos ou nos pontos de embarque,
conforme conveniência técnica.

§ 2° - os veiculos com dispositivos instalados
circularão em horárioslLXos, divulgados à população e
em proporção definida pelos órgãos competentes.

§ 3 - os veículos adaptados não serão de uso exclusivo
dos portadores de deficiências e terão identificação
sensorial própria.

Ar/. 2° - Caberá às empresas concessionárias e/ou
permissionárias do transporte :coletivo, instalar nos seus
veiculos dispositivos que facilitem o acesso de pessoas
portadoras de deficiência, sob a supervisão dos órgãos
competentes.

Parágrafo único: o Governo Federal fará, convenzo
com os Estados e Municípios, visando a
implementação e aflScalização da presente lei.

Art 3° - O Executivo Federal, no prazo de 90 (noventa)
dias, regulamentará a presente lei.
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ArtAo
- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA

Este projeto de lei visa garantir a implementação de
dispositivos que facilitem o acesso de pessoas portadoras de
deficiência ao sistema de transporte coletivo.

Tal implementação é importante para preservar um
direito fundamental aos cidadãos portadores de deficiência física, a
saber: o direito de ir e vir. Com toda a certeza a condição destas
pessoas está a exigir do poder público medidas que possibilitem, aos
mesmos, o plenc. exercício da cidadania.

A arquitetura e os equipamentos públicos
desconhecem as especificidades e as dificuldades que os deficientes
fisicos enfrentam para executar tarefas, como o simples
deslocamentos pelas cidades.

A Constituição Federal em seu artigo 227,
parágrafo segundo, indica a necessidade de medidas especiais que
garantam o acesso dos deficientes físicos aos veículos de transporte
coletivo.

Este projeto de lei também visa proporcionar
maiores facilidades e conforto, inclusive para idosos, gestantes,
crianças e demais usuários.

A contribuição do executivo, e principalmente
desta Casa é de fundamental importância na promoção e garantia
dos direitos elementares da cidadania.

~~~~
ENIOBACCI

Deputado Federal PDTIRS

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTIJLo VIII
Da Ordem Social

CAPÍTIJLO VII
Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso

AI!. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar á
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito á vida, á saúde, á
alimentação, á educação, ao lazer, á profissionalização, á cultura, á dignidade, ao
respeito, á liberdade e á convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discrinúnação, exploração, violência,
crueldade e opressão.

§ 2° A lei dispora sobre normas de construção dos logradouros e dos
edificios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fm de
garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

PROJETO DE LEI N!! 1.014, DE 1999
(Do Sr. José Machado)

Estabelece ao Poder Executivo a obrigatoriedade de enviar
formalmente ao Congresso Nacional os Programas de Metas
Inflacionárias e de Emprego.

(AS COMISSõES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E CO~RCIO; E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O Poder Executivo Federal enviará às duas Casas do Congresso
Nacional, na mesma data do envio do projeto de lei orçamentária annal da
União, documento de contextualização macroeconômica do Pais, contendo os
compromissos governamentais de metas inflacionárias e de emprego.

AI!. 2° Os Ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e da
Fazenda, em documento conjunto, enviarão ao Presidente da República e aos
Presidentes das duas Casas do Congresso Nacional relatório trimestral sobre o
desempenho da economia no que conceme às metas inflacionárias e de
emprego

§ Único - A data do envio do relatório de que trata o "caput" deste
artigo coincidirá com a do envio do relatório a que se refere o inciso I do ar!.
7° da Lei n° 9069, de 29 de junho de 1995.

AI!. 3° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA

As autoridades econômicas do Pais vem anunciando, através da mídia. e em conferências e
audiências públicas que, a partir de junho do corrente ano, implementarão um programa de
metas inflacionárias, conhecIdo no jargão especializado como "inflation targeting". Tal
programa pretende seguir a experiência supostamente bem sucedida em vários países, como
a Inglaterra, Suécia.. Canadá, Espanha, entre outros. A vantagem vislumbrada por nossas

-n:utoridades é a de que o progmma de metas mflacionárias permite maior margem de
manobra para o Banco Central opernr a sua política monetária: enquanto a inflaçlio estiver
contida dentro das metas pré-estabelecidas, o BC penmte a flutuação da taxa de cãmbio,
favorecendo o declinio contínuo das taxas de juros.

Já surgem criticas sobre a eficácia dessa proposta.

o governo, porém. ao que consta, está determinado a implementá-la.

Temos um duplo propósito com o presente projeto de lei:

1) submeter a execução do Programa de Metas Inflacionárias anunciado pelo governo ao
controle do Congresso Nacional~

2) acrescentar ao Programa de Metas Inflacionárias a obrigatoriedade de o Poder
Executivo assumir também compromisso com Metas de Emprego ("employment
targeting~); neste particular, nossa preocupação é tomar imperativo no diSCUISO e na
prática oficial a idéia de que a questão do emprego tenha estatuto tão relevante quanto o
do combate á Infl~O.

Diante da enorme divida social do Pais, perseguir com perseverança, no âmbito da equaçio
macroeconômica, o binômio inOaçio baixa-mais empregos tem que ser um compromisso
inarredável das autoridades econômicas e se constitui na atitude correta a ser ado1lllla para
superar o falso dilema entte estabilidade monetária e crescimento econômico, objeto de
intenso debate recente entre os assim chamados "monetaristasn e "desenvolvimentistas".

Em audiência pública realizada no dia 25/03199 na Comissão de Economia, Indústria e
Comércio em conjunto com outms comissões, o Ministro Pedro Malan, ao ser inquirido
pelo autor deste projeto de lei sobre a pertinência e a viabilidade de o governo adotar metas
de emprego, assim se pronunciou: "O Deputado José Machado levantou uma questlo de
fundamenlll1 importância...a idéia do Deputado não é tuim. Qualquer economia.. qualquer
governo faz a sua estimativa quanto à evolução plausível, razoável do emprego ou
desemprego, compatível com os outros paIâmetros do sistema. Acho que a sugestio é bem
vinda e llI1vez devesse constar. por exemplo, de alguns documentos do Governo que tratam
de apresentar o contexto macroeconômico geral. A sugestão esta. dada...achei a sugestão
extremamente construnva, e vamos trabalhar nessa direção~ (notas taquigráfieas, pass. 89 e
90).
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Lei:

LEGISLAÇÁO CITADA ANEXADA PELA
COORDEliAÇÁO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CAPÍTULO 11
DA AUTORIDADE MONETÀRJA

Art. 7" - Criar-se-a.. por decreto do governo federal, o Conselho Gestor do Programa Nacional
de Renovação e Reciclagem de Veículos Automotores, a ser constituído de forma multipartite e
pantlria por representações de governo, de empresários e trabalhadores das cadeias produtivas do setor
automotivo e do setor sucroalcoolciro e de associações de consumidores, cujas atribuições são
definidas no art. 8D

•

An. 8' - São atribUições do Conselho Gestor do Proguuna Nacional de Renovação e Reciclagem
de Veiculas Automotores. entre outras:

I - definir as instituições pUblicas e privadas e os seus respectivos endereços, que setio
credenciadas para receber as inscrições dos consumidores interessados em aderir ao Programa,
procedendo-se à devida publicizaçio dessas informações;

II - definir os procedimentos administtatlvos para o recebImento e o encaminhamento dos
veiculos usados a serem substituídos aos Centros de Reciclagem credenciados, conforme o previsto no
art. 9 desta lei;

m- elaborar e rever. quando for o caso. a "Tabela de Valores para a Concessio dos Descontos
na Com"", do carro Zero Km";

IV - propor e definir os critcrios para o enquadramento dos consumidores do Prognuna,
levando em conta o tempo e as condições de uso do veiCulo, as condições ambientais e de ttàIIsito nas
grandes concentrações urbanas do pais e outr.ts considerações que julgar pertinentes pora se atingir os
objetivos COlimad05 nesta leí.

V - credenciar as coocessionârias de venda de veiculos que participanio do Programa.

Art. 9" ~ Fica definido que os veículos destinados ao sueateamento. por força desta lei, serão
entregues em Centros de Reciclagem, a serem cnados e devIdamente catalogados pelo governo federal
mediante licitação pública.

§ I'· Aos Centros de Reciclagem referidos no capU! deste artigo caberão a classificação dos
veiculas. com base no ano de fabricaçà.o e condições de reciclagem, e a imhca.ção do posicionamento
dos mesmos na ''Tabela de Valores pora a Concessão de Descontos na Compra do carro Zero KM'.

§ 2° • A classificação e o posicionamento dos veiculas na Tabela de VaJores, conforme o
referido no parâgratb anterior, constam de um laudo emItido pelo Centro de ReCIclagem.

Art. ]OD - O proprietário de veiculo com mais de quinze anos de uso, que se apresentar para
trocá-lo par outro novo e fõr qualificado pelo Programa.. recebera um bõnus cujo valor em reais
correspondeni. à classificação do veicuJo na. "Tabela de Valores para. a. Concessão dos Descontos na
Compra do Carro Zero KM·.

§ 1° ~ O bônus a que se refere o "caput" deste artigo podem se nominativo ou ao portador, a
critério das autondades monetàrias do pais, obedecida a legislação em VIgor.

§ 2° • O proprietário de veICulo movido pelo combustivel ãlcool hidratado receberá bônus que
especJfique essa SJtua:çàO, para efeito de cumprImento do que dispõe o art. 5" desta lei.

§ 3° ~ Constituí pre-requisito para. a emissão do bônus pelo agente autorizado (art. 8 , inciso l)
a emissão do laudo confonne prevê o an. go e seus paragrafos.

Como se vê, a presente proposição não é despropositada, motivo pelo qnal solicito dos
Nobres Pares a sua aprovação.

O Presidente da Republica:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Sala das Sessões, em

LEI N° 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995.

DISPÕE SOBRE O PLANO REAL. O
SISTEMA MONETÀRIO NACIONAL,
ESTABELECE AS REGRAS E
CONDiÇÕES DE EMISSÃO DO REAL E
OS cRITÉRIOS PARA CONVERSÃO
DAS OBRIGAÇÕES PARA O.REAL. E
DA OUTRAS PROVIDÉNCIAS

Art. 7°. O Presidente do Banco Central do Brasil envIara. através do
Mmistro da Fazenda, ao Presidente da República. e aos PreSidentes das duas Casas
do Congresso Nacional:

I ~ relatório trimestral sobre a execução da programação monetã.ria;
II - demonstrativo mensal das emissões de Real. as razões delas

determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas.
Art. 8'. O Conselho Monetário NacionaL cnado pela Lei n' 4.595. de 31

de dezembro de 1964. passa a ser mtegrado pelos seguintes membros:

PROJETO DE LEI
N2 1.016, DE 1999

(Da Comissão de Economia, Indústria e Comércio)

Art. 1l" - De posse do bônus referido no artigo anterior. o consumIdor se apresentani em
qualquer concessionaria de venda de veiculas do país, credenciada pelo Programa. e adquirirá o veiculo
de sua preferência. fazendo jus ao abatimento correspondente ao valor do bônus. nas condições
preVistas nesta. lei e nas regulamentações a ela atinentes.

Art. I2" ~ O Conselho Gestor previsto nesta lei será instalado pelo governo no prazo máximo de
trintl dias a conrar da data da publicação da presente lei.

In.titui o Proqrama Nacional de Renovação e Reciclagem de
Veiculos Automotores e dá outras providencias.
(AS COMISSOES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO
(MlI:RITO); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54))

O Congresso Nacional Decreta:

Art. jO - Institui·se por esta lei o Programa de Renovação e Recíclagcm de Veiculos
Automotores, que consiste num co~unto acordado de medidas governamentais e da iniciativa privada
destinado a estimular a substituição prognunada de veiculos automotores de fabricaçio llacíonal em
circulaçio no paIS e que tenham tempo de uso igual ou supenor a q= anos, objetivando-5e a geraçio
de n:nda, impostos e empregos e a melhoria das condições de vida da população, especialmente nas
grandes concentraÇÕeS UIbanas bmileiras.

An. 2" - Ao governo federal caberá implementar:
I - medidas fiscais referentes a renúocia fiscal de percentoa1 do unposto indireto 1Me<al em

visor que incida sobre a produção de bens industriais, aplicável à prodUção dos veiculos que se
enquadrem no progtama objeto desta lei;

lI· medida" creditíci.u referentes à definição de linhas especiais de finaociamcnto, com talW
de juros menores e pr2ZOS de pagamento maiores para aqueles conswmdores que se inscreverem e
vierem a ser eoquadrados no Prognuna

m· medidas reguladoras que, observada a legiSlação em VIgor, garantam a plena e adequada
em:uçio do Progn.ma;

§ Único - O Governo Federal celebrará convênios com governos emduais e governos
municipais que VIerem a porticipar da implementaÇão do Progrmna Nacional de~ e
Reciclagem de Veículos Automotores, com o objetivo de alcaoçar incentIvos fiscais que o viobilizem.

An. 3D
- Às empresas fabricantes de veiculos automotores, que VIerem a aderir 8:0' Programa

Nacional de Renovação e Reciclagem de Veiculas Automotores. caben\ reduzir o preço liquido de
comercializaçio (custo de produção mais lucros) do veiculo prodllZldo pora os fins do Programa. no
minimo na mesma proporção alcançada pela renuncia fiscal totll de tributos incidentes sobre o mesmo,
de modo a se obter urna redução do preço final ao conswnidor da ordem de 30%.

Art. 4"· Estabelece-se em 85% o índice de nacíonaHzação de componentes produzidos no pais
para os veículos novos que vierem a fazer parte do Programa Nacional de Renovação e Reciclagem de
Veiculas Automotores.

Art. 511
- Fica defInido que, com o intuito de se esnmular a necessária revitali7Ação do Programa

Nacional do Álcool, o veículo em circulação que utilize o â1cool hidratado como combustível, caso
venha .. ser substituído Z12S condições previstas nesta lei, se·lo-á obrigatoriamente por outro veículo
novo que utilize o mesmo combustivel.

§ Único - Como fonna de porticipar do esforço conjunto do Prognuna, a entidade que congrega
nacíonalmcme os produtores de álcool defInirá sua contraparttda. de incennvos.

Arl. 6" ~ Constitui meta do Programa Nacional de Renovação e Reciclagem de Veiculos
AU1OmOtores, durante OS pnrncrros cinco anos de sua VIgência, a substituição anual de 400.000 veiculos
que atenderem aos requisitos desta lei.

An. 13' - Os Ministerios da Fazenda e do DesenvolVImento. Indústria. Comércio e Turismo
terão um prazo maxuno de sessenta dias, a contar da data da publicação da presente lei, para definirem
e baixarem os atos que Vlabilizem o que dispõe o artigo 2° e seus íncisos desta lei.

§ Unico ~ Uma vez instalado, o Conselho Gestor tem um prazo maxuno de sessenta dias, a
contar da data da sua instalação, para cumprir o que lhe é atribuido pelo art. 8D da presente lei.

Art. l3D
- Esta lei entra em vígor na data da sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Realizou-se. no último dia 15 de abril. audiência pública na Comissão de Econonua, Indústria e
Comercio, com rqresentmtes de empresários e de trabalhadores dos setores automotivo e
sucroalcooleiro, pm. debater a proposta de renovação e reCIclagem da frota de veiculos.

O nivel de consenso observado nas intervenções dos expositores nos deixa muíto onmistas com
respeito a VIabilização dessa proposta., VItal para a reanvação de duas cadelas produtivas que têm
encIme poder direto e Indireto de criar pastas de trabalho. gera.r renda e tmpulsionar a arreeada.ção
fiscal. Sem contar os Impactos POSitivoS no meio ambiente c na vida urbana proporcionados pela troca
de veículos velhos por novos, melhor dizendo, pelo rejuvenescimento da frota atualmente CX15tente.

Obviamente, para Ter efeitos duradouros. o programa não poderá. se limitar a. um ou dois anos,
como, infelizmente, ocorreu com a Câmara Setonal do setor automotivo. cujos resultados positivos
foram cerceados peJa desistência do govemo em manter as negociações e acordos que dela se
originaram. Devem ser. pois, um proguuna de longa aplicação, para que possa prodU2ir todos os
beneficíos potenciais que contém. espalhando seus efeitos para. outros setores e regiões do pais.

A Comissio de Economia.. Indústria e Comercio submete o presente projeto de lei à apreciação
do Congresso Nacional e ao debate na sociedade. convicta de que a proposta. ê oportuna e alvissareira
aos maís altos interesses do pais, particularmente aos trabalhadores que se veem acossados diariamente
pelo fanlama do desemprego.

Opornmo dizer que a base do projeto de lei é o livro "Renovação e Reciclagem da Frotl de
Veículos: um. PropoS1ll dos Metalúrgicos do ABc", de 1998, de autoria do Sindicato dos
Metallirgicos do ABC.

Saladas Sessões. em 26 de maio de 1999.

:J.~~'~~~
DEroT1llXl : YUI0 MEHCl\llJlNJE

PBE5IDENl.'E
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PROJETO DE LEI N.21.017, DE 1999
(Da Sra. Luci Choinacki e outros)

Determina a imposição prov1sor1a de tetos tarifários sobre as
importações agropecuârias e dá outras providências.

(AS COMISSOES DE AGRICULTURA E POLíTICA RURAL; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (~RITO); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, Ir)

o Congresso Nacional Decreta:

Ar!. 1° Esta LEli dispõe sobre a aplicação dos tetos tarifários previstos
pelo Acordo Agrícola firmado pelo Brasil junto à OMC - Organização Mundial, do
Comércio, sobre as operações de importação de produtos de origem agropecuária

§ 1° A determinação fixada no caput perdurará até que o Conselho
do Agronegécio, instituído pelo Decreto Presídencial s/n, de 03 de setembro de
1998, pronuncie-se conclusivamente sobre a eventual favorabilidade, para a
economia agricola nacional, dos termos das a~erações nas regras do comércio
agricola internacional decorrentes da rodada do Milênío daquela instituição
mu~i1ateral.

§ 2" Excetuam-se do disposto neste artigo, as operações de
importações provenientes dos demais países do Mercosul, e de produtos com
redução da oferta em volume que implique em ameaça à regularidade do
abastecimento intemo, de acordo com parecer prévio emitido pelo CNPA 
Conselho Nacional de Política Agrícola.

Art. 2° Durante o período a que se refere o § 1° do artigo anterior,
serão adotados os procedimentos de vaioração aduaneira e licenciamento prévio,
e exigido o certificado de origem para todas as operações de importações de
produtos agropecuários, independente do país ou região de origem.

Art. 3' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Este projeto de lei visa saivaguardar os interesses da agricultura
nacional no contexto histórico atual do comércio agricoia internacional.

Com as recentes crises económicas que abalaram fortemente, em
especial, vários paises asiáticos e a Rússia, verificou-se a repentina infiexão do
quadro favorável do comércio agricola internacional, o que levou à redução
substancial da demanda agrícoia num momento de expansão da oferta mundial.

Diante de tais circunstâncias os países desenvolvidos, para garantir
as políticas de sustentação de renda dos seus produtores, passaram a lançar mão,
com mais intensidade ainda, de medidas protecionista e subvencionistas internas,
face os desdobramentos da crise sobre os preços e sobre a renda agricolas.

Enquanto isso, io governo brasileiro, indiferente aos vultosos prejuizos
sofridos pelos agricultores ,do pais, prosseguiu com a politica de liberalização
radical da economia agricoia nacional.

Mesmo com a desvalorização cambial, não se observa o incremento
das exportações agricolas t;>rasileiras face os efeitos da interação da redução da
demanda internacional comi as medidas de dificultação do acesso aos mercados
dos paises ricos.

I
Pela lado das importações, constata-se a ampliação das medidas de

dumping pelos paises exportadores agrícolas para o Brasil visando compensar o
encarecimento das importações decorrente da nova política cambial. Assim, o
menor desempenho das importações verificadas com o novo regime cambial deve
se, muito mais, à significativa redução do consumo doméstico derivado do
aprofundamento da crise ecpnómica brasileira.

Perpassando esses processos, observa-se a pouca disposição,
principalmente de países da UE e Japão, pela inclusão do tema agricultura na
pauta da revisão do Acordo Agricola da OMC previsto para a chamada Rodada do
Milênio daquela instituição.

Já, oS EUA, circunstancialmente, alinham·se aos países do Grupo de
Caims, muito mais para adensar a pressão política sobre os paises refratârios à
revisão do citado Acordo, na perspectiva de quebrar as barreiras européias sobre
as importações de vários dos seus produtos. A realidade daquele país, dada pela
intensificação recente das medidas protecionistas e pela sua posição histórica de
defesa da plena liberalização do comércio agricola apenas para os outros paises
(até o momento o Congresso americano sequer homologou o Acordo Agricola),
desautoriza qualquer possibilidade de ratificação, pelos EUA, de novas regras para
o comércio agrícola que efetivamente impliquem na liberalização do acesso ao seu
mercado.

Diante desse quadro. o Congresso Nacional não pode admitir a
posição de absoluta fragilidade política com que o govemo brasileiro se apresenta
para enfrentar as prováveis renegociações do Acordo Agrícola no bojo da
chamada Rodada do Milênio da OMC.

Com o intuito de materializar essa estratégia, apresentamos este
projeto de lei que, em nosso julgamento, fortaleceria o posicionamento brasileiro,
não ape~as para a inclusão do tema agricultura na Rodada do Milênio, como para
a conqUIsta de regras do comércio agricoia internacional que impliquem em
contrapartidas reais ao processo vigoroso e unilateral de abertura da economia
agricola promovida pelo atual governo.

Observe-se que a proposição de majoração das tarifas sobre as
importações agricolas, prevista peio projeto, mantém-se nos Iímites permitidos peia
OMC, e prevê a sua flexibilização ante situações de comprometimento do
abastecimento interno, assim atestadas pelo CNPA.

O projeto propõe a manutenção dos picos tarifários até que o
Conselho do Agronegócio emita parecer sobre os termos das novas regras
acordadas para a temática agricola eventualmente extraidas da Rodada do
Milênio, atestando a favorabiJidade das mesmas a partir dos interesses da
agricultura nacional.

A proposição salvaguarda o Mercosul na questão tarifária, mas o
inclui na proposta de definição de exigência do licenciamento prévio e certificado
de origem, com vistas não apenas a proteger o consumidor nacional mas, também,
de coibir operações de triangulação e de responder, minimamente, às recentes
medidas adotadas, principalmente pela Argentina, que vêm levando a importantes
distorções no comércio agricola intra·bloco, com sérios prejuízos para o Brasil.

Ante o exposto e, acreditando nos méritos da iniciativa para a defesa
da agricultura nacional, esperamos contar com o apoio dos ilustres membros deste
Poder.

Sala das Sessões, em,2b de Maio de 1999.AI! Deputados

~. Cki

J
' -Á~JGeraldosimões

~~ 1/1. ~~ /'"I '0 \AI ;;;.,,/;;:' f.,.,;. ,'';'(..U /:"":':'::'''-f.-

ãó rane;? Pa r .Valdeci Oliveira

~ Valdir Ganzer

PROJETO DE LEI N.2 1.018, DE 1999
(Do Sr. Nelson Pellegrino)

Dispõe sobre a Politica Nacional de Moradia Estudantil.

(AS COMISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 - Incumbe ao Ministério da Educação Cultura e do Desporto a implantação
da Poiítica Nacional de Moradia Estudantil

§ Único - O MEC deverá consultar a SENCE para implantação da Política
"acionai de Moradia Estudantil.

Art. 2° - São modalidades de Moradia Estudantil:

1~ as Casas elou Residências Estudantis:
I1- as Casas Autônomas de Estudantes:
lIl- as Repubiícas Estudantis

~ 1.0
- Denominam~se Casas elou residências estudantis a moradia estudantil de

propriedade de Instituição de Ensino Superior elou que com esta mantenha vinculo
gerencial administrativo.

~ 2.° - Denominam-se Casas Autônomas de Estudantes a moradia estudantil
admmistrada de torma autõnoma. segundo estatutos de associação civil com
personalídade jundica propria. sem vinculo com a administração de Instituição de Ensino
Supenor

*3.'" - Denommam-se "RepubJica Estudantil'" ao imóvel locado para fins de
moradia estudantil.
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Sala das sessões. em 26 de maio de 1999

Art. 3. o - o Ministério da Educaçào. Cultura e do Despono deverà destinar verbas
especificas para a aquisição. con!itruçào e manutenção de Casas e Residências Estudantis.

An. 4° - A administração das Instituições de Ensino Superior e Secundaristas
poderá firmar COntratos de gestão com entidades estudantis. para gerenciamento das
Moradias Estudantis.

An. 5.° - Fica o Ministério da Educação. Cultura e d(y. Desporto, obrigado a
prestar assistência financeira aos Estados. ao Distrito Federal e aos Municipios que
constituirem fundos para aplícação de recurSQS em moradia estudantil ou concederem
incentivos fiscais para sua aquisição. construção eJou manutenção

Art. 6.° - Para auferir os beneficios previstos nesta lei. as Casas e10u Residências
Estudantis e as Casas Autônomas deverão comprovar que procedem a seleção de
moradores a partir de critérios que considerem os estatutos das entidadcs onde deve se
primar a situação sócio-ccênomica,

Art. 7.0
- Os recursos financeiros para a execução da Política Nacional de Moradia

Estudantil, serão provenientes de doação pl'Opria do Ministerio da Educação. Cultura e do
Desporto.

Art. 8,0. O MEC deverà elaborar relatório anual de prestação de COntas e enviar a
SENCE contendo a descrição dos recursos aplicados na Política Nacional de Moradia
Estud2J1til.

Art, 9.0
- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 10_o • Revogam-se as disposições em contrário

JUSTIFICATIVA

Este projeto foi origínalmente apresentado à esta Casa no ano de 1994, recebeu
parecer pela aprovação unânime na Comissão de Educação. Cultura e Desporto no ano de
1996. Hoje encontra-se arquivado. nos termos do artigo lOS do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados

Conscientes da falta de uma política nacional referente a moradia estudantil.
aliado ao cone de verbas efetuado pelo Ministerío da Educação. Cultura e Despono.
destinadas a Assistência EstudantiL e que achamos necessario a reapresentação do
referido projeto.

Esta medida busca atender a um número significativo de estudantes que, na
contine.ência de serem obríszados g, se deslocar das localidades onde residem para estudar.
muitas-vezes em cidades diversas das de origem. e na impossibilidade de arcar com os
altos custos de moradia, muitas vezes são obrigados a abandonar seus cursos diante
destas dificuldades. por esta razão é que solicitamos aos nobres pares o maior empenho
possível para sua aprovação. , í)_L /~Nel~ ~-elIegri~ I

_=-------DepUla~ Fedeml P A
J

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

TíTULO IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capítulo I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 105. Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no
seu decurso tenham sido submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem
em tramitação, bem corno as que abram crédito suplementar, com pareceres ou sem
eles, salvo as:

I - com pareceres favoráveis de todas as Comissões;

II - já aprovadas em turno único, em primeiro ou segundo turno;
III - que tenham tramitado pelo Senado, ou dele originárias;
IV - de inicialíva popular;
V - de iniciativa de outro Poder ou do Procurador-Geral da República.
Parágrafo único. A proposição poderá ser desarquivada mediante

requerimento do Autor, ou Autores, dentro dos primeiros cento e oitenta dias da
primerra sessão legislativa ordinária da legislatura subseqüente, retornando a
tramitação desde o eslágio em que se encontrava

Art. 106. Quando. por extravio ou retenção indevida, não for possivel o
andamento de qualquer proposição, vencidos os prazos regimentais, a Mesa fará
reconstituir o respectivo processo pelos meios ao seu alcance para a tramitação
ulterior.

PROJETO DE LEI N2 1.020, DE 1999
(Do Sr. Nelson Marchezan)

Acrescenta parágrafo ao art. 42 da Lei n2 8.213, de 24 de julho
de 1991, para garantir a concessào de aposentadoria por
;~r~i~~~:. ao trabalhador rural incapaz de exercer a sua

(AS COMISSõES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMtLIA; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (ART, 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, Ir)

o Congresso Nacíonal decreta:

Art. l° O ar!. 42 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, fica
acre!:icjdo·de'§" 2"-A. com a seguinte redação;

"Ar!. 42 .

§ 2-A Seni devida aposentadoria por mvalidez, no valor de um

salário mínimo. ao segurado especial. de que trata o 3rt I I, inciso VII, desta lei.

considerado mcapaz e Insusceptivel de reabihtação para o exercício de atividade rural."
Art. 2° . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A aposentadoria por invalidez. conforme a legislação

prevIdenclana \'lgente. e concedida apenas quando o segurado e conSiderado Incapaz e

insusceptivel de reabilitação para o exercicio de uma atividade qualquer que lhe garanta a

subSIstêncIa.
Assim. mUItos trabalhadores rurais vêem·se atualmente

tmpossibilitados de terem acesso ao beneficio. pOiS. segundo a peneIa do INSS, poderiam

desempenhar outra attvidade qualquer. ainda que totalmente distinta da que exerciam.

mesmo que ISto possa implIcar mudança radIcal e. multas vezes mviavel de se concretizar,

como o caso de sua transferênCia para a cídade mais prÓXima, a tiro de passar a exercer

uma attvidade urbana.
Tendo em vista que a regra atual não abriga a especificidade da

condição do homem que trabalha no campo, propomos, neste projeto de lei, seja

concedida. aposentadoria por invalidez.. no vaIor de um salário mínimo. aos segurados

especiaiS (trabalhadores rurais que exercem sua atividade em regtme de economia

familiar) quando forem considerados incapazes para o exercicio de atividade rural.

Certos da Importância e elevado sentido de Justiça social dessa

nossa propoSição, esperamos contar com o apoio dos ilustres membros desta Casa para
garantIr a sua aprovação,



36198 Terça-feira 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1999

§ 10 A dedução a que se refere o caput deste artigo não

está sujeita a outros limites, nem exclui ou reduz outros benefícios legais.

I- 6% do imposto deVido, para os hospitais públicos;

11 - 3% do imposto devido, para as instituições sem fins

lucrativos relaCionadas ao atendimento médico hospitalar

e as Instituições relacionadas com o atendimento aos

portadores de deficiência física ou mental.PLANOS DE
PREVIDÊNCIA

DÁ OUTRAS

DISPÕE SOBRE OS
BENEFÍCIOS DA
SOCIAL, E
PROVIDÊNCIAS.

LEI N" 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
CooRDEl'iAÇÃO DE ESITDOS LEGISLATIVOS - CeDI

TITULOm
Do Regime Geral de Previdência Social

CAPÍTULO I
Dos Beneficiários

§ 2° As Instituições privadas beneficiárias das dDações

devem ser registradas no Conselho NaCional de Assistência Social e atender

aos requIsitos previstos no art. 14 da Lei nO 5172, de 25 de outubro de 1966

Código Tributário NaCional

SEÇÃO I
Dos Segurados

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes
pessoas fisicas:

• Artigo, "capUl", com redação dada pela Lei nO 8.647, de 13 04 1993.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do exercício

financeiro subsequente à sua publicação

JUSTIFICAÇÃO

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

LEGISLAÇÃO crrADA ANEXA1A PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLAmOS - CeDI

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

deSala das t~essões. em

A carênCia de recursos para o eficiente funCionamento

dos hospitaiS públicos e filantrópicos é fato notório no dla-a-dia da população

brasileira. Do mesmo modo. as instituições públicas e privadas de

atendimento aos portadores de deficiênCia estão a merecer o apoio financeiro

das pessoas fislcas ou Jurídicas que se disponham a fazê-lo

A presente proposição objetiva Incentivar as contribuições

e doações para essas entidades sem fins lucrativos. através de um Incentivo

fiscal. que é a dedução do imposto de renda, o valor das contribuições

realizadas durante o ano-calendário. até o limite de

a) 6% do Imposto deVido, para os hospitaiS públicos:

b) 3% do Imposto devido. para as instituições privadas

sem fins lucrativos que prestam atendimento de saúde

e as que prestam atendimento aos portadores de

deficiênCia física e mental.

Note-se que as doações destinar-se-âo à manutenção

dos hospitaiS públicos e privados sem fins lucrativos e filantrópicos, quase

sempre mal atendidos pelos minguados recursos oriundos do erário público.

Igualmente à instituições que prestam atendimento aos

portadores de deficiência que atinge milhões de brasileiros, necessitam da

solidariedade social, na' complementação das verbas escassas que lhes

chegam do setor público.

LEI N° 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966.

DISPÕE SOBRE O SISTEMA
TRIBUTÁRIO NACIONAL E INSTITUI
NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIo APLICÁVEIS À UNIÃO.
ESTADOS E MUNICÍPIOS.

Ofereço, assim. à douta conSideração de meus ilustres

pares. este projeto de lei. conscIente de que lhe darão. com o costumeíro

espírito público e ampla Visão dos problemas nacionais. a acolhida que

merece. dentro dos objetivos que nortearam sua formulação.

Institui o pró-Saúde, que dispõe sobre dedução do imposto de
renda por contribuições para Hospitais Públicos e Instituições
sem fins lucrativos.

Art. 10 As pessoas físicas e jurídicas poderão deduzir do

Imposto de Renda, o valor das contribuições realizadas durante o ano

calendário, até o limite de:

SUBSEÇÃO!
Da Aposentadoria por Invalidez

CAPÍTULO I!
Das Prestações em Geral.....................................................................................\J~.I

SEÇÃO V
Dos Beneficios

(AS COMISSõES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (M"'RITO E ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso NaCional decreta:

PROJETO DE LEI N2 1.022, DE 1999
(Do Sr. Vicente Caropreso)

.\rt. 42. A aposentadoria por invalidez. uma vez cumprida. quando for o
caso. a carência exigida. será devida ao segurado que. estando ou não em gozo de
auxilio-doença. tor considerado incapaz e insusceptivel de reabilitação para o
exercicio de atividade que lhe garanta a subsistência. e ser-lhe-á paga enquanto
permanecer nesta condição.

§ 10 A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação
da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da
Previdência Social. podendo o segurado. às suas expensas. fazer-se acompanhar de
médico de sua confiança.

§ 20 A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar se ao
Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito á aposentadoria por
invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou
agravamento dessa doença ou lesão.

VII - como segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e o
arrendatário rurais, o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que
exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar,
ainda que com o auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges
ou companheiros e filhos maiores de 14 (quatorze) anos ou a eles equiparados,
desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo.

• O garimpeirO eslá excluído parforça da Lei nO 8.398, de 07101/1992, que allerou a
redação do inciso VII do arl.12 da Lei n°8.212, de 24/0711991.
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LIVRO PRIMEIRO
Sistema Tributário Nacional

TÍTULO li
Competência Tributária

CAPÍTULO I!
Limitações da Competência TributárIa

SEÇÃO li
~lisposiçõesEspeciais

Art. 14. O disposto na O:illea "c" do inciso TV do art. 9° é subordinado à
observãncia dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I - não distribuirem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas,
a titulo de lucro ou participação no seu resultado;

I! - aplicarem integralmente, no País. os seus recursos na manutenção dos
seus objetivos institucionaís;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1°Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § lOdo art.
9°, a autoridade competente pode suspender a aplicação do beneficio.

§ 2° Os serviços a que se refere a alínea "c" do inciso IV do art. 9° são
exclusivamente os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previsto nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.

PROJETO DE LEI N2 1.023, DE 1999
(Do Sr. Eduardo Paes)

Dá nova redação ao § lQ do art. 69 da Lei n9 9.519, de 26 de
novembro de 1997.

(AS COMISSõES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PUBLICO;
DE RELAÇõES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

Art. l° Opanígrafo l° do art. 6° Õ4Lcino 9.519, de 26 dcnovcmbro de 1997.
passa a vígorar com a seguinte redação;

..An.6° .

§)O OS oficiais do Quadro de M6dícos são ordenados em uma escala
hicrírquica constituída pelos postos de Primeiro-Tenente à Vice-Almirante, os do
Quadro de Cirurgiões-Dentist&s, pelos ponos de Pnmeuo-Te:"~e á Contra:
Almiranto, e os do Quadro de apoio à Saúde, pelo< postos de I'rimeir<>-Tcnente a
Capitio-de-Mar-e-Gucrra.

Art. 2° O Poder Exocutívo baixará os demais atos necessários à implementação
desta alteração.

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçio

Art. 4°. Revogam-se 8S disposições em contrário,"

JUSTIFICAÇÃO

o presente projeto de Lei busca corrigir uma distorçio COMtante da Leí 9 519 de 26 de Novembro de
,1997, que dispõe sobre a roemuturaçio dos Corpos e Quadros de Oficiais e Praças da Marinha

,A :ef~da Lei .,0 dispor em~ artigo 6° sobre os oficias do Corpo de Saude da Marinha, equipara a
~a ~erarqulca dos CIrUrgIões dennstas aquela dos oficiais de Apoio i Saúde e alem disso mantem uma
diltincla de postos I serem ocupados entre o Quadro de Medicos e os Cinrrgiões..Dentistas

, Argumento!: não fà1tam parajwtificar a procedência do presente Projeto de Lei: o Oficial Cirurgião-
Denti!ill, tem as mesmas ongens univeBitinas do Oficial Medico; ambos não sio mais generalims.
exer~o suas profissões e habilidades em campol eadl vez mais especificos; ambos. I pmir de
det~nad?S Poltos, e mtrcê de, suas qualificações, são desígnados pna funções
adIll1,nlstrlbvu(no~m~e ,chefias) t ~ ,testados quanto i. qualidade de seus desempenhos Tais
cor1$1derações permrteTn Identüicar a ponibdIdade de que o OfiCiai cirurglào-Dennm possa., a exemplo do
Oficial Môdico. galgar a promoçio. Almirante,

• O present~ projeto de Lei penni,le, que os Cirurgiões Dentistas possam chegar la posto de COntra-
Abmran,te., um,abaixo do Qu,aaro de Midloos e um posto IClma dos ofiCiais de Apoio á Satide. dentro da
escala hierarquIC3 de nossa Marinha

Sala das Sessões,Em~ de Maio de 99

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

LEI N° 9.519, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1997

DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DOS CORPOS
E QUADROS DE OFICIAIS E DE PRAÇAS DA
MARINHA.

Art. 6° - Os Oficiaís do Corpo de Saúde da Marinha exercerão, primordialmente,
cargos técnicos relativos às atividades necessárias à manutenção, no maís alto grau,

da higidez do pessoal tuilitar da Marinha voltado para aplicação do Poder Naval e seu
preparo.

§ I° Os Oficiais do Quadro de Médicos são ordenados em uma escala
hierárquica constituida pelos postos de Primeiro-Tenente a Vice-Almirante, e os dos
Quadros de Cirurgiões-Dentistas e de Apoio à Saúde, pelos postos de Primeiro
Tenente a Capitão-de-Mar-e-Guerra

§ 2° Ingressarão nos Quadros do Corpo de Saúde da Marinha os candidatos civis
e militares graduados nas habilitações requeridas pelo Serviço Naval, aprovados em
processo seletivo, Curso de Formação e Estágio de Aplicação de Oficiais.

PROJETO DE LEI N~ 1.024, DE 1999
(Do Sr. Eduardo Paes)

Inclui novos dispositivos na Lei ng 9.504, de 1997.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI No 4.679, DE 1998)
O Congresso NaclOnal decreta:

Ar!. l° Os arts. 47, 49 e 51 da Lei No. 9.504, de 30 de setembro de 1997,
passam a vigorar com a seguinte redação:

..Art.47 .

§ 7" Na transmissão de F~~paganda eleItora! gratuita pelas emissOIas
de televisão e canais por assinatura menctonados no an. 57, será obrigatório o uso
de interpretes, que venerão pant a linguagem dos surdos-mudos todo o cometido da
propaganda veiculada.

Ar!. 49 .

§ 3' As emissoras de televisão e os ClllUlis por assinatura
mencionados no art. 57 observarão a regra do § 7" do art. 47."

Art. 51 .

V. As emissoras de televisão e os canaIs por assinatuIa mencionados
no ar!. 57 observarão a regra do § 7" do art. 47."

Ar!. 2°. Esta Lei ennem vigor na data de sua pubücaçio~

JUSTIFICAÇÃO

, O presente Projeto de Lei busca trazer um pouco malS de cidadania a wna parcela
51gruficanva de nossa população que sofre de defiCiência audItIva

Busca·se. no momento maIS lmponanle do exerclclD da cidadama que e o momento
de escolha de seus representantes, que esses defiCientes possam Ter acesso as infonnações
prestadas pelos candIdatos na. ,:"opaganda elel~oral gralUlta Consequentemente, poderão
escolher com as mesmas co~çoesdos outros cuJadãos. aqueles candidatos que apresentem
propostas que entendam POSIDvas para o futuro do pais

Sala das Sessões. Em Qb de Maio de 99

2b;~~~
PFLIRJ
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATNOS - CeDIfl

LEI N° 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

ESTABELECE NORMAS PARA AS ELEiÇÕES.

I - for civilmente capaz:
11 - possuir, no minimo, vinte e cinco anos de idade;
111 - ter pelo menos um filho;
IV - apresentar anuência do cônjuge, por escrito, quando casado.

Art. 2'. Esta Lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua
publicação.

Da Propaganda Eleitoral no Rádio e na Televisão
JUSTIFICAÇÃO

Art. 47 - As emissoras de rádio e de televisão e os canais de televisão por
assinatura mencionados no ar!. 57 reservarão, nos quarenta e cinco dias anteriores á
antevéspera das eleições, horário destinado á divulgação, em rede, da propaganda
eleitoral gratuita, na forma estabelecida neste artigo.

O projeto ora apresentado tem por objetivo corrigir uma séria injustiça

em nossa sociedade. Muitos casais. desejosos de fazer planejamento familiar, se vêem
impedidos por não terem condiçôes financeiras para tanto.

§ 6° Aos partidos e coligações que, após a aplicação dos critérios de distribuição
referidos no "caput", obtiverem direito a parcela do horário eleitoral inferior a trinta
segundos, será assegurado o direito de acumulá-lo para uso em tempo equivalente.

Art. 49 - Se houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão reservarão,
a partir de quarenta e oito horas da proclamação dos resultados do primeiro turno e
até a antevéspera da eleição, horário destinado à divulgação da propaganda eleitoral
gratuita, dividido em dois períodos diários de vinte minutos para cada eleição,

iniciando-se às sete e às doze horas. no rádio. e às treze e as vinte horas e trinta
minutos. na televisão.

§ I°Em circunscríção onde houver segundo turno para Presidente e Governador,
o horário reservado à propaganda deste iniciar-se-á imediatamente após o término do
horário reservado ao primeiro.

§ 2° O tempo de cada período diário será dividido igualitariamente entre os
candidatos.

o planejamento familiar, como é do conhecimento de todos, é
consagrado em nossa Constituição. Todavia, não há como fazê-Io se as partes interessadas
não dispõem dos recursos necessários.

Vários casais de classe mais abastada se submetem a cirurgias de
esterilização voluntária em clinicas particulares. Ocarente, todavia, se vê sem condiçôes de
fazê-Io e, pór conseqüência, com uma prole que não tem como sustentar.

Por esses motivos, somos de opinião de que a responsabilidade de tais
cirurgias devem caber ao SUS, desde que haja anuência expressa do cônjuge, já que tal
intervenção atinge em cheio tanto a um quanto ao outro.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 122, DE 1999)

Por este motivos, conto com o apoio dos ilustre Pares para aprovar

PROJETO DE LEI N~ 1.029, DE 1999
(Do Sr. Marcos de Jesus)

de 1999.

t?b'~r/q~
deSala das Sessôes, em

este projeto de lei.

Art. 2' Agratificação de risco de vida prevista no art. l' desta
lei corresponderá a um soldo do posto de pnmelro-tenente das Forças Auxiliares.

Parágrafo único. Agratificação de risco de vida será percebida
cumulativamente com as demais vantagens integrantes da remuneração dos policiais

CIVIS e militares e dos bombeiros militares.
Art. 3' A gratificação de nsco de Vida integrará a base de

cálculo do valor dos provenlos da inatividade e das pensões.

o Congresso NaCional decreta:

Art. l' Fica criada a gratificação de risco de vida a ser paga aos
policiais civis e militares e aos bombeiros militares.

Dispõe sobre a criaçao da gratificação de risco de vida, a
instituição de Sistema de Bolsa de Estudos e de seguro de vida e
acidentes para os policiais civis e militares e para os
bombeiros militares, e dá outras providéncias.

Dispõe sobre a realização de vasectomia e ligadura de trompas
pela rede pública hospitalar.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 597, DE 1999)

Art. 51 - Durante os períodos previstos nos arts. 47 e 49. as emissoras de rádio e
televisão e os canais por assinatura mencionados no art.57 reservarão, ainda. trinta
minutos diários para a propaganda eleitoral gratuita., a serem usados em inserções de
até sessenta segundos. a crítério do respectivo partido ou coligação, assinadas
obrigatoriamente pelo partido ou coligação, e distribuidas. ao longo da programação
veiculada entre as oito e as vinte e quatro horas, nos termos do § 2' do art.47.
obedecido o seguinte:

I - o tempo será dividido em partes iguais para a utilização nas campanhas dos
candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, bem como de suas legendas
partidárias ou das que componham a coligação. quando for o caso:

11 - destinação exclusiva do tempo para a campanha dos candidatos a Prefeito e
Vice-Prefeito, no caso de eleições municipais;

III - a distribuição levará em conta os blocos de audiência entre as oito e as doze
horas, as doze e as dezoito horas, as dezoito e as vinte e uma horas. as vinte e uma e
as vinte e quatro horas;

IV - na veiculação das inserções é vedada a utilização de gravações externas,
montagens ou trucagens. computação gráfica desenhos animados e efeitos especiais,
e a veiculação de mensagens que possam degradar ou ridicularizar candidato, partido
ou coligação.

Art. 57 - As disposições desta Lei aplicam-se às emissoras de televisão que
operam em VHF e UHF e os canais de televisão por assinatura sob a responsabilidade
do Senado Federal. da Câmara dos Deputados, das Assembléias Legislativas, da
Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das Câmaras Municipais.

PROJETO DE LEI N2 1.026, DE 1999
(Do Sr. Glycon Terra Pinto)

OCongresso Nacional decreta:

Art. 1°. A esterilização voluntária, sob a forma. d~ vasect?mia ou
ligadura de trompas, será realizada pela rede pública hospitalar e hOSpitaiS conveniados ao
SUS, quando o interessado cumulativamente:

Parágrafo único. Nos termos do art. 40. § 8', da Constituição
Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda ConstitUCional n' 20, a
gratificação de nsco de Vida será estendida aos militares estaduaIS na reserva e
reformados e aos seus pensionistas.

Art. 4' Fica instituido o SIstema EspeCial de Bolsa de Estudo
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estamos estendendo esse sistema para o custeIo do ensino fundamental. médio e

superior dos seus dependentes.

Pela relevânCia da matéria. e pelo alcance SOCial das medidas
propostas. esperamos ter o apoIo necessáriO de nossos Ilustres Pares para a

aprovação deste projeto de lei

(SEBE) para os poliCiaiS CIVIS e militares e para os bombeiros militares.

Art. 5' O Sistema Especial de Bolsa de Estudo destina-se ao'

custeio do ensino de nível médiO e supenor dos policIais CIVIS e militares e do!;

bombeiros militares e ao custeio do ensino fundamental médiO e superior dos

dependentes dos poliCiaiS CIVIS e militares e dos bombeiros milItares mortos em

serviço.

Art. 6' O SEBE será custeado pelos seguintes recursos:

Sala das Sessões, em~ de O'Í de 1999.

I - dotações especificas Incluidas no Orçamento da União e
dos Estados;

11 - contribuições, donativos e legados de entidades públicas e
privadas;

111 - recursos previstos em acordos internaCIonais;

IV - rendas decorrentes do patrimônio e serviços do Sistema.

Art. 7' O Poder Execulivo estadual contratará seguro de Vida e
de acidente pessoal para os integrantes das policias CIVIS e militares e dos corpos de
bombeiros militares para cobnr eventos de morte. invalidez permanente, parCial ou

total, e cobertura de tratamento médico-hospitalar, em razão de aCidentes
decorrentes do exercício profiSSional.

Parágrafo único. Para fins de cobertura do seguro. considera
se o polícial e o bombeiro como em serviço durante o deslocamento da sua

residência para o local de trabalho e o retorno do local de trabalho para a sua

residéncia.

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

JUSTIFICAÇÃO

As atIVidades desenvolVidas pelos poliCiaiS militares e pelos

bombeiros militares se revestem da maior ImportáncI8 socIal. uma vez que elas são

A execução dessas atividades, por sua natureza, reveste-se de

um alto de grau de periculosidade, expondo esses profissionais a um constante risco

de vida.

A Constituição Brasileira, em seu art. 70
, inCISO XXIII. instituiu

como direito social dos trabalhadores a percepção de adicional de remuneração pelo

exercicio de atividades perigosas.

Aos policiais e bombeirOS militares, nos termos do art. 42, § 1',

combinado com o art. 142, § 3', inciso VIII, não fOI estendida a aplicação desse

dispositivo canstitucional, no entanto consideramos que essa omissão deve ser

suprida pelo legislador, não havendo nenhum Impedimento a que se crie uma

gratificação que compense, pela via remuneratória, os riscos de vida inerentes a

essas profissões, ainda que sem previsão em sede constrtucional.

Em conseqüência, estamos propondo, por meio deste projeto

de lei a criação de uma gratificação de risco de vida de valor igual a um soldo do

posto de primeiro-tenente das Forças a ser paga aos policiais civis e militares e aos

bombeiros militares em atividade, na reserva e reformados e a seus penSionistas.

Como corolário dessa gratificação, entendemos que também

deve ser encargo do Poder Executivo o pagamento de prêmio de seguro de vida e de

acidentes pessoais, assegurando proteção para os integrantes dos ôrgãos de

segurança pública estadual cantra os eventos de morte, invalidez permanente, total

ou parcial, e custeio do tratamento médico-hospitalar, em razão de acidentes

decorrentes do exercicio profiSSional.

Por fim, estamos instituindo um Sistema Especial de Bolsa de

Estudos destinado ao custeio do ensino de nível médio dos policiais civis e militares

e dos bombeiros militares, visando, dentro do espírito da reforma administrativa

promovida pelo Governo Federal, propiciar aumento de eficácia e eficiência dos

integrantes das policias civis e militares e dos corpos de bombeiros militares pelo seu

aperfeiçoamento intelectual.

Com o objetivo de dar tranqüilidade a esses servidores, que

expõem suas vidas ao riSCO, no desempenho de suas atividades profissionais,

'-.-.;.-

DEPUTADO MAR~OS DEJESUS

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

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TiTULO Il
Dos Diretlos e Garanllas Fundamentais

CAPÍTULon
Dos Direitos SociaIS

Art. 7° - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. alem de outros que
visem á melhoria de sua condição socml:

XXIll - adicional de remuneração para as atividades penosas. msalubres ou
perigosas. na forma da lei:

TITULO III
Da Organização do Estado

CAPÍTULO I
Da Organização Político-Administrativa

.Art. 18 - A organIzação polItico-adrrunistrativa da Repúblíca Federativa do
Bnl;5Il compreende a Urnão. os Estados. o Distrito Federal e os Municipios todos
autonomos. nos termos desta Consurnição •

§ la Brasília é a Capital Federal.

§ 2' Os. Territórios Federais integram a União. e sua criação. transformação em
Estad? ?~ remtegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.

§ J Os Estados podem mcorporar-se entre si. subdividir-se ou desmembrar-se
para se anexare~ a outros. o~ formarem novos Estados ou Territórios Federais.
medIante aprovaçao da populaçao drretamente interessada atraves de plebiscito. e do
Congresso NaCIOnal. por lei complementar.

_ § 4' A .criação. a mcorporação. a fusão e o desmembramento de Municipios. far
se-ao por,lel estadual. dentr? do periodo determinado por lei complementar federaL e
dependerao de.consulta prevIa medIante plebiscito. às populações dos Munici ios
envolVidos, apos divulgação dos Estudos de Viabilidade MunicipaL apresentad~s e
publIcados na forma da lei.

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

CAPÍTULon
Da União

...................................................................................................................., .

Art. 22 - Compete pnvativamente à Umão legislar sobre:
....... , , . .........................................................................................

XXI_- normas gerais de orgarnzação. efetivos. material bélico. garantias.
convocaçao e mobtlIzação das policias milItares e corpos de bombeiros militares:

, , , . .............................................................

An. 2-l - Compete a União. aos Estados e ao Dlstnto Federal legIslar
concorrentemente sobre:
....................................................................................................................................
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XVI - omanização. garanuas. direitos e deveres das policias civis.
§ I°No funbito da legislação concorrente. a competência da União1imitar-se-á a

estabelecer normas gerais.

CAPITIlLO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO 11
Dos Servidores Públicos

Art. 40 - Aos servidores timlares de cargos efetivos da União. dos Estados. do
Distrito Federal e dos Municipios. incluidas suas autarquias e fundações, e
assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o eqnilibrio fmanceiro e amarial e o disposto neste artigo.
'" Arllgo, tlcaput" COm redação dada pela Emenda ConsllluclOnal nO 20, de 15:/Z 1998.

§ 8° Observado o disposto no art. 37. Xl. os proventos de aposentadoria e as
pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se
modificar a remuneração dos servidores em atividade. sendo também estendidos aos
aposentados e aos pensionistas quaisquer beneficios ou vantagens posteriormente
concedidos aos servidores em atividade. inclusive quando decorrentes da
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria
ou que serviu de referência para a concessão da pensão. na forma da lei.

* § 8" acresCido pela Emenda ConswuclOnal n" 20. de 15 12 1998.
..........................................................................................................................................

SEÇÃO 111
Dos Militares dos Estados. do Distrito Federal e dos Territórios

Art. 42 - Os membros das PoliCias Militares e Corpos de Bombeiros Militares.
instimições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos
Estados. do Dislnto Federal e dos Territórios.

* Artigo com redação dada pc/a Emanda ('on.mwclOnaJ n" IH. de 05 02 1998.

§ 1° Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
além do que vier a ser fixado em lei. as dispOSições do art. 14. § 8°; do art. 40. § 9°; e

do art. 142. §§ 2° e 3°. cabendo a lei estadual especifica dispor sobre as matérias do
art. 142. § 3°. inCISO X. sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos
Governadores.

* § lOcam redaçãodadapelu Emenda Com;llluclonal nU 20. de /5 12 1998.

TiTULO \V
Da Organização dos Poderes

CAPÍTIlLOI
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislallvo

SUBSEÇÃO III
Das LeiS

An. 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 Tnbunal Federal. aos Tnbunais
Supenores. ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constimição.

§ I°São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Arroadas:
II - disponham sobre;
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e

autárquica ou aumento de sua remuneração:
b) organização administrativa e judiciária. matéria tributária e orçamentária.

serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios:
C) servidores públicos da União e Territórios. seu regime juridico, provimento

de cargos. estabilidade e aposentadoria:
* ~línaa .,(.It l.'om redação dada pela Emenda ('onslllucumal nU IR. de 05 02 1998.

d) organização do Ministerio Público e da Defensoria Pública da União. bem
como normas gerais para a organIZação do Ministéno Público e da Defensoria
Pública dos Estados. do Distrito Federal e dos Territórios:

e) criação. estrumração e atnbuições dos Ministérios e órgãos da administração
pública:

VlI1 - upilea-se aoS militares o disposUl no uno ~ . inCISOS VIIl. XlI. XVII.
XVIlL XIX e XXV e no art. 37. inCISOS XL XIIL XIV e XV:

... lm:l.\t1 I 'i.'} Ll.. rc.\L"ulopda l:mlmdi.J t ·(l1l.\flfzu.:umuJ n' /:.>\. dl.· f15 li: lljlj~

CAPITULO III
Da Segurança Púbhca

An. 144 - ..\ ;egurança pública. dever do Estado. direIto e responsabilidade de
lOdos. e exerCIda para a preservação da ordem publica e da incolumidade das pessoas
~ do patnmômo. atraves dos 5egumtes orgãos:

~ 6'" As poltClaS milItares e corpos de homh~lro'.) tlllll1arc~. forças auxl~iares ~

reserva do E:xercno. 5ubordmam-se. Juntamente ~om a:-: poliCias 1.:1\'15. aos
l iovemadores dos Estados. do D15tnto F~dcral c dn~ rcmwfllI:-

f) militares dilS Forças Armadas. $eu regIme jundlco. provImento de cargos.
promoções. estabilidade. remuneração. rc!orma e rransierêncta para a reserva.

• Alínea 7" ucrescldl1 pela Hmenda (. 'cJnsltluclfJnul n" r". de u5 f1~ 1998

TÍTULO V
Da Defesa do Estado e das Instituições Democnilicas

CAPITULO 11
Das Forças Armadas

,\n. 142 - As Forças Armadas. constitUIdas pela Marinha. pelo EXé~cno e pela
Aeronautíca. são instlmições naCionaiS permanentes e regulares. organizadas com
hase na hierarquia e na diSCiplina. $ob a autOridade suprema do PreSidente. da
República. e destinam-se a delesa da Pátna. a garantIa dos poderes conStitUCIonaIS e.
por inICIai"'" de qualquer destes. da leI e da ordem

~ Y' (h nJt.:ll1hros Jas Forças Armadas Sãtl denommadus nlllttnrcs. aplicnndo-5c
lhes. ~Icm das 4uc \ lcrt.:1t1 a Ser fixadas em leI. as ...cgUII1lCS th:'p(lSlÇÔ~5:

PROJETO DE LEI N2 1.031, DE 1999
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Dispõe sobre a tributação federal do Jogo de Bingo, e dá outras
providências.

(AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (MERITO E ART. 54); E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - !\RT. 24, lI)

o Congresso Nacional decreta:

Art. r - Fica o jogo de bingo sujeito a tributação federal única. pelo
recolhimento de imposto sobre a venda de canelas,

P.~raro Único - Enquadra·se como jogo de bingo. referido no "caput", o
disposto noanigo se'senta da Lei Federal 9.615. de 24 de março de 1998.

Art. 2- - Os percentuais a serem recolhidos pelo jogo de bingo, respeitaria
os seguintes parâmetros diferenciados: .. ..

I - oito por cento ao Bingo que tiver de zero à VIme fu~C1onanos; . ..
II - sete por cemo ao bingo que tiver de vime e ~m â cmquen:a ~~onanos;
m- seis por cento ao bíngo Que tiver mais de cmqücnta funClOl1mOS.

Art. 3- - O funcionamento do jogo de bingo. ficarã condicionado à
concessão de Alvarà de Funcionamento. a. ser fornecido pela R.cceíta Federal. • .

§ \' - O Alvará de FunciolWDento referido no "",,\,ut" deste ~80, I"",
duraçio de noventa dias. ficando sua renovação. por igual penodo. condiciooada à
indispensaveJ apresentação das guias do imposto sobre a. venda. de cartelas do penodo.
devidamente pagas, .

§ 2" • Será obrigalorio a instalaçjo de um software ~utorizado e.lacrodo pela
Receita Federal. com fax-modem ligado ao referido órgão, para ofello de fi,ealtzação.

Art. 4' - A concessão de Alvará, prevista no artigo anterior,~?reced!~a,
obrigatoriamente, pela apresentação de garantiar~ sendo necessário, garantta hipoteeana,
bancôria ou caução pecuniária, não inferior. cem mtl UfIRs.

Art. !!f' - As exigências estabelecidas llJl p.r0sente Lei, não dis~sam o
cumprimento dos requisitos para a legalização do jogo de bIngo, constantes na Lei Fedem
9.615, de 24 de março de 1998. ..' •

Art. 6' - Os recursos de impostos oriundos de Jogo de bmgo, serIo
destinados em panes iguais para a educação. saúde e desporto.
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Ar!. 7" - Aarrecadação mensal de impostos. proveniente do jogo de bingo,
sera dividida em panes iguais para cada área descrita no artigo anterior desta Lei, sendo o
percentual de devolução aos estados e municipios depositados em conta vinculada.

Art. ga - Fica o jogo de bingo exc1uído do enquadramento disposto no artigo
setecentos e quarenta. inciso primeiro. do D=rto N" 1041 de 11 de janeiro de 1994.

Art. gll _Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

§ 1° A prlilica desportiva formal é regulada por normas nacionais e
internacionais e pelas regras de prática desportiva de cada modalidade. aceitas pelas
respectivas entidades nacionais de administração do desporto.

§ 2° A prática despomva não-formal é caracterizada pela liberdade lúdica de
seus praticantes.

Ar!. 10 - Ficam revogadas as disposições em contrario CAPiTULO IX
Do Bingo

JUSTIFICAÇÃO

SUBSEÇÃOVU
Incentivo á Atividade Rural

SEÇÃO IX
Rendimentos da Atividade Rural

APROVA O REGULAMENTO PARA A COBRANÇA E
FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E
PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

CAPiTULO III
Rendimentos Tributaveis

TiTULO IV
Rendimento Bruto

LIVRO I
TribUlação das Pessoas Fislcas

DECRETO N° Ü41, DE 11 DE JANEIRO DE 1994

Art. 96 - São revogados. a partir da vigência do disposto no § 2° do art. 28 desta
Lei. os mcisos II e V e os §§ l° e 3° do art. 3°. os arts. 4°, 6°, 11 e 13, o § 2° do art. 15.
o paragrafo umco do art. 16 e os arts. 23 e 26 da Lei nO 6.354. de :>. de setembro de
1976: são revogadas, a partir da data de publicação desta Lei. as Leis nOs 8.672. de 6
de jullio de 1993. e 8.946. de 5 de dezembro de 1994.

CAPiTULO XI
Disposições Transitôrias

Art. 60 - As entidades de administração e de prãtica desportiva poderão
credenciar-se junto á União para explorar o jogo de bingo permanente ou eventual.
com a fmalidade de angariar recursos para o fomento do desporto.

§ 1° Considera-se bingo permanente aquele realizado em salas prôprias. com
utilização de processo de extração isento de contato humano, que assegure integral
lisura dos resultados, inclusive com o apoio de sIstema de circuito fechado de
televisão e difusão de som. oferecendo prêmios exclusivamente em dillheiro.

§ 2° (VETADO)
§ 3° As máquinas utilizadas nos sorteios, antes de iniciar quaisquer operações,

deverão ser submetidas á fiscalização do poder púplico. que autorizará ou não seu
funcionamento. bem como as verificará semestralmente. quando em operação.

A legislação de 1993 (Lei Zico), bem como a legislação criada em 1998 (Lei
Pelé), aparentemente. não consultou quem realmente entende de jogo no país. Poderiamos
apomar vários equivocos, como por exemplo, os percentuais fixados para distribuição de
prêmios.

Mas o principal problema da legislação encontra-se na questão tributária.
Nenhum artigo das leis referidas. preocupou-se com a tributação das casas de bingo. Com
isso, deixou;;" mesmas à mercê do artigo 70 da Lei Federal 1041, de 1994, que determina a
retenção de 30%. à titulo de Imposto de Renda na fante. sobre cada premio de cada rodada.
Isso faz com que seja tributado várias vezes o mesma dinheiro. A impossibilidade de
cumprir tal carga tributária tem levado a grande maioria. senão a totalidade. das~ de
bingo do Brasil â sonegar mais da metade dos impostos gerados Muito ímport;;mte lembrar
que a legislação utilizada para tributação de fonte sobre prêmios. tem como objetivo taxar
prêmios obtidos em loterias mensais. ou ainda.. concurSOS lotéricos semanais. isto e, um
periodo tributário de sete dias. No bingo, o periodo tributário é de cinco minutos, tempo
necessário para reali2ar-se uma partida de bingo.

Diante disso. é imperativo buscar a moralização tributária e operacional do
jogo d.e bingo. A primeira medida. proposta, já no primeiro paragrafo, prevê a criaçãa do

imposto único sobre bingos no Brasil, cobrando impostos sobre a venda de cartelas,
~bu~do em per~ntual que v,,::,a de acor~o com o numeras de funcionários. A carga
tnbutária atual e mexequlvel, naa e cumpnda, nunca será. e ainda mais pennite que
detenninados b!ngos ~ãD paguem nada, enquanto outros paguem a q~ eles mesmo
determmam. Cna-se am.da. percentuais favorávei.s aos que empregam mais funcionários,
gerando dessa fornta rruu.s empregos,

O parágrafo terceiro estabelece mecanismos de fiscalização. como fax
modem 1ig~~ à receita e o alvarà de noventa dias. A idéia tem como principal objetivo
acabar defimtlvamente. com qualquer possibilidade de sonegação fiscal. pois. o software
lacrado Impede que sejam mformados valores menores dos que efetivamente aconteceram.
Possibilita ainda. uma fiscalizaçãn mais rapida e com custos mais baixos pela Receita
federal. A não renovação do alvará de funcioDamemo caso o pagamento do imposto esteja
pendente reforça a premissa. ~ ,

O artigo sexto garante a destinação obrigatória dos recursos arrecadados para
as áreas da saúde, educação e esportes. Com esta medida procura-se contemplar estes
seguimentos com recursos vinculados. vedando-se o seu uso para outros fins,

Por ultimo. fica criado o requisito da garantia bancaria, hipoteciria ou
caução pecuniária, equivalente a cem mil UFlRs. para funcionamento de bingo
permanente. Tem como objetivo resguardar e garantir possíveis prêmios não honrados e
Impostos não pagos. podendo as referidas garantias serem administradas pela Caixa
Econômica Federal ou Banco do Brasil.

Sala.<lãsS\~~. 25~o de 1999.

. ..,), {;,/('r.,(6f v\~
~~ i·\ ~" 'I' ' ~

PO~EMÂTTOS
DEPUTADO FEDERAL

Vice-Uder da Bancada
PDT

A presente proposição e resultado da necessidade de criação de normas
tributárias e operacionais especificas. em casas de bingo do Brasil. O jogo de bingo já está
enraizado no elenco de atividades sociais de nossas comunidades, Mesmo antes da Lei Zico
e da Lei Pelé. já havia casas de bingo funcionando clandestinamente. Em 1993, concedeu
se licença para funcionamento de jogo de bingo, com o objetivo de financiar o esporte
olímpico.

"LEGISLAÇÃO CITADA A:'ffiXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998
INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE DESPORTO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPITULO I
DispOSIções Imctats

Art. 1° _O desporto brasileiro abrange práticas formais e não-formaiS e obedece
às normas gerais desta Lei. insprrado nos fundamentos conSUlUClOnms do Estado

Democratíc~ de Direito.

AI!. 70 - O contribuinte que, no decurso do ano-calendário. mantiver depósitos
vinculados ao fmanciamento da atividade r.uraL nos termos defmidos pelo Poder
Executivo. poderá utilizar o saldo médio ajustado dos depósitos para reduzir, em até
cem por cento. o resultado tributável da altvidade rural (Leis ns. 8.023/90, art. 9", e
8.383191, arL 14).

§ 10 A parcela de redução que exceder a dez por cento do resuitado tributável da
atividade rural será adicionada ao resultado do ano-ealendàrio subseqüente àquele em
que o beneficio foi utilizado (Lei n° 8.023/90, art. 9°. § 1°).

§ 2° Considera-se saldo media anual ajustado dos depósitos teferidos no "caput"
a parcela equivalente a wn doze avos da soma dos saldos médios mensais, expressos
em quantidade de UFIR (Lets us. 8.023/90, art. 9°. § 2°. e 8.383191, arL 14, § 2°).

§ 3° O disposto neste artigo não se aplica á atividade rural exercida no exterior
por pessoa fisica residente ou domiciliada no BrasiL



36204 Terça-feira 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1999

DECRETO ~o 2.574, DE 29 DE ABRIL DE 1998

REGULAMENTA A LEI N° 9.615. DE 2~ DE MARÇO
DE 1998. QUE lNSTI11JI NORMAS GERAIS SOBRE o
DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
Das Disposições Iniciais

An. 1° - O despono brasileiro abrange práticas formais e não-formais e obedece
às normas gerais da Lei n' 9.615. de 24 de março de 1998.
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

DECRETO N° 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999

REGULAMEr.,A A TRIBUTAÇÃO. FISCALIZÀÇÃO.
ARRECADAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO IMPOSTO
SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER
NATUREZA.

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

CAPÍTULo XII
Vigência

An. 1003 - Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.
An. [004 - Fica revogado o Decreto nO. 1.041. de 11 de janeiro de 1994.

PROJETO DE LEI N~ 1.032, DE 1999
(Do Sr. Paulo Paim)

Dispõe sobre o Salário Mínimo e a. manutençao do poder aquisitivo
dos salários.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 1, DE 1995)

o CONGRESSO NACIONAL decreta;

•.6üí. I", Em}O de maio do ano 2000~ o salá..rio mirdmo mensal terá seu vaIor
lixado em RS 200.00.

Art. 20 • A partir de la de maio do ano 2000. e nos .anos S'Jbsequentes. o S2lário
núnimo terà assegurado a manutenção do seu valor real através do reajuste automático
correspondente à variação do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor nos últimos
doze meses.

Art, 30 • •A_'lualmente. a partir de la de maio do ano 2000. o saWio mínimo terá
um incremento de RS 0,20 (vinte centavos) por hora atê alcançar o que determina o artigo 7',
Inciso IV. C.pitulo II - Dos Direitos Sociais. da Constituição Federnl de 1988.

Art. 40 , A partir de }O de IJUtio de 2000. inclusive. todos os beneficios de
prestação continuada em manutenção pela Previdência Social e os valores expressos em
cruzeiros nas Leis 82t2 e 8213. ambas de 24 dejulho de 199t. convertidos em reais na forma
do par.grafo 2' do artigo 20 da Lei 8880. de 27 de maio de 1994. farão jus ao que estabelece

esta lei.

Art. 5°. Fica o Poder Executivo autorizado a estender aos servidores publicos
civis e militares da AdministraÇão direta., fundacional e autirquica., o disposto nesta lei.

•.6ut, 60
. Revogam~se as disposições em contrário.

Art. ]0. I=.sta lei entra em vigt>r na data de 5ua publicação.

mSTIFICATIVA

A Constituição Federal de 1988 e explicita ao detenninar em seu Capitulo II •
Dos Direitos Sociais, artigo 7'. Iociso IV - " salário mínimo. lixado em lei, nacionalmente
unificado. capaz de atender as suas necessidades básicas e as de sua família com moradia..
alimentação. educação. saúde, lazer. vestuário. higiene, transporte e previdência social. com
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vetada sua vinculação para
qualquer fim."

Com Q objetivo de cumprir a disposição constitucional se faz necessário. e com
o màximo de urgência., adequar a realidade do salário mínimo a condições reais de
sobrevivência do trabalhador.

Estamos conscientes que a presente crise econômica está sendo descarregada
sobre os ombros dos assalariados, principalmente os setores que sobrevivem a duras penas
com o salário minimo.

Segundo cálculos do DIEE5E em seu levantamento de preços d. cesta básica
realizado através da Pesquisa Nacional da Cesta Básica, para cumprir O preceito constitucional
Irelativo ao salário minimo. o mesmo teria seu valor estimado para o mês de fevereiro de 1999
em RS 986,81. O levantamento dos produtos pesquisados toma por base o Decreto-lei 399 de
30 de .ból de 1938. •

Buscando a recuperação progressiva do poder de compra do salmo tuinimo
dos trab~dores ~rasifeiros, que hoje equivale a menos de 25% de seu valor de 1940 quando
correspond•• a m1US de RS 500,00 .tuais, chegando '0 valor expressivo de RS 651.57 em
!957. no. auge do período desenvolvimentista da economia brasileira, e que propomos o
pequeno mcremento anual de RS 0,20 a hora., a cada ano.

Os vinte centavoslhora estipulados neste projeto de lei tem como objetivo
assegurar que ate o ano 20\3 tenhamos garlUltido o salmo mínimo constitucional fixado pelo
DIEE5E. em fevereiro de 1999. en RS 986,81.

Tal incremento possibilitaria a reparação da enorme injustiça social praticada
neste país. onde mais de 100 milhões de pessoas são obrigadas a viver a niveis abaixo da
subsistência com um núnimo de dignidade,

Sala dos Sessões, 26 de maio de 1999.

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

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

CAPÍTULOII
Dos Direitos Sociais

An. 7° - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alem de outros que
visem à melhoria de sua condição social:

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa,
nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre
outros direitos;

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
UI - fundo de garantia do tempo de seIVÍço;
IV - salário mlnirno, fIXado em lei. nacionalmente unificado, capaz de atender a

suas necessidades vitais bàsicas e às de sua família com moradia, alimentação,
educação, saúde. lazer, vestuário, higiene, transpone e previdência social, com
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua
vinculação para qualquer fun;

DECRETO-LEI K 399 - DE 30 DE ABRIL DE 1938

Aprova o regulamento para execução da lei n. 185, de 14 de janeiro
de 1936, que institue as Comissões de Salário .!tinimo

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, afim
de dar cumprimento ao art. 137, alínea "h", da Constituição e
lIsando da atribuição que lhe confere o art. 74. alinea "a", da.
mei'ma Constituição, resolve, para eJ:ecução do art. 18 da lei n. 185,
de 14 de janeiro de 1936. aprovar o regulamento que a este acom-

panha, estabelecendo a organização e o funcionamento das Comissões
de Salário Minimo, iDStituidas pela lei citada.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 1938, 117· da Independência e
50· da República.

GEm!LIQ VARGAS.

Waldemar Falcão.
., , .
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Peru

Uruguai

México

IClúle

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL

LEI N° 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA SEGURIDADE
SOCIAL, INSTITUI PLANO DE CUSTEIO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO I
Conceituação e Principios Constitucionais

Art. 10 - A Seguridade Social compreende wn conjunto integrado de ações de
iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar o direito relativo
à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. A Seguridade Social obedecerá aos seguintes principios e
diretrizes:

a) universalidade da cobertura e do atendimento:
b) uniformidade e equivalência dos beneficios e serviços às populações urbanas

e rurais;
c) seletividade e distributividade na prestação dos beneficios e serviços;
d) irredutibilidade do valor dos beneficios:
e) eqüidade na forma de participação no custeio:
f) diversidade da base de financiamento;
g) caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa com a

larticipação da comunidade, em especial de trabalbadores, empresários e
aposentados.

"' ;;.~13. OI:: 2~ DE .Ill.HO DE 19'11

:l!S!'I)I: S' )IlRI: "S I'L\.'.')~ DF IlF"EFICILlS DA
;lRE\'IDE~('I:\ S\.JCJ.\l. lO ~),\ UlTRAS
!'RI l\"lDI:~n\S

r1TULO I
: 1.1 ! íi:.:;:,:.:,k· L' J{l~ Prlll":JpWS Ba:-:ICO:- ltt Pn:\ Id~I1CI;I Sli(,lal

\rt I." ~ ... \·f...., 1,I":ll..'m ~llL':1U1. nh:dmnll.: cunlnhUlt;úo. h:m por lim assegurar aos
:-cu:, t'l~nl.!l1~l~lrhh !~!":l\'" Illdl$pCnsu\'I!IS de manult:nçào. p\lf 1l1lltl\ tl dI.! IIlcapacldadc.
J~scmpn.:gll II\\OIU!ItJ.rlll. Idade avançada. lempo de: se:r\"I(,"(l. t:nCi.tr!.HlS familiares e
pn::iüo nu mmtt: Ji.ldu..:h::, de: ljucm dependiam e..:onomICalll~I1h:. -

LEI :"i 0
8.880. DE 27 DE MAIO DE 1994

D1SPÕ~ SOBRE o. PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO
ECONOMICA E () SISTEMA MONETÁRIO
'.ACIONAL. INSTITUI A UNIDADE REAL DE VALOR
• L'R\' E DA OL'TRAS PROVIDÊNCIAS

·\n 211 - I I, h.:ne:lklos mantidos pela Prevldêncla St.'lctal são cOIl\'emdos em
(RV e:m I"~ dt.: lI1i.u~1l dI.: Iqq..t observado o segUinte'

I· dl\ Idllldo-..,: (\ \.!lor nommal. \,Igente nos meses de no\emhro e dezembro de
I~ln I.: lalll!lrn:.: 1:':\.:rt.:lfL' de 1c;)94. pelo valor em cruzelro:-i rCaI:s un c:qU1valentt: em
I RV do ult1l111l JIJ J..::;~~s meses. respectlvamemc. de acordo com (l -\oexo I desta
l.el. c

IJ - .:\Ir:.unuo·..·;c :J medIa arumelica das valores resultanles do lnt.:ISO anlenor.
~ I" (H \alllre'5 e\pressos em cruzeiros nas Leis O" 8,~1~ c n" 8.~13. ambas de

~~ de lullw de lou\. com os reaJustes posteriores. são convcmdos em L:RV. a pal1lr
de lI' de: marçt.1 de 11.I~-l. nos termos dos Incisos I e 1I do "caput" dt:ste artigo.

*~,. f)~ h~n~liclll~ de que trata o "caput" deste amgo. com data d~ inicio
posterior i.l :;:IJ d~ no\.t:mbro d~ 1993. são convenldos ~m t:RV t.!m I" clt.! março de
144.f. llliJlltt.!lhhl-:-t: ct.1n$tame a relação venticada entre (\ ... t:u \i.llor no mês de
cllmpct~ncli.1 t.h: 1t:\t:r~lf(l dt.! 1994 e o teto do sal:ino~d~-contnhulc;jo dt: que trata o
an. ~{J JJ ~ .:1 11 ;'\:::. .1.,: \9q 1. no mesmo mês. .

PROJETO DE LEI N2 1.033, DE 1999
(Do Sr. Paulo Paim)

Dispõe sobre a Politica Nacional de Manutençao do Poder
Aquisitivo dos Salários.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 1, DE 1995)

o Congresso Nacional decreta:

Art. l° . Respeita.~do o prL~cipio da i.rredutibiHdade dos salmos e com
fundamento na livre negociação salarial, assegura-se, na data base de cada categoria.. a
reposição plena da inflação dos ultimas doze meses medida pelo lNPC - Índice Nacional de
Preços ao Consumidor.

Art. 2°. A manutençflo do valor re21 das salmos de cada categoria sera
assegurada pelo reajuste autonuitico, assim que o INPC sofra um incremento de 10% (dez
porcento).

Art. 3° . A partir da entrada em vigor desta Lei, 2..l1uaImente, cada categoria
terá assegurada a recomposição plena do valor de seus salários, correspondente ao INPC
acumulado nos últimos doze meses, sem prejuizo das negociações por melhoria salarial e de
condições de trabalho.

luto 4° . A partir de 1° de maio de 1000, inclusive, todos os beneficios de
prestação continuada em manutenção pela Previdência Social e os valores expressos em
cruzeiros nas Leis 8212 c 8213, ambas de 24 de julho de 199J~ convertidos em reafS na fonna
do pai'agrat'a 2" do artigo 20 da Lei 8880, de 27 de maio de 1994. furão jus ao que estabelece
esta Lei.

Art. 5" . Fica o Poder Executivo autorizado a estender. aos servidores publicas
civis e militares da administração direta, fundacional e autárquica nos artigos l°, 2°, )0 e 4°
nesta Lei.

..t\rt. 6° . Revogam-se as dísposições em contrario

.-\.rt. T. Esta Lei entra em vigor n!!. data de s:lJa publicação.

JUSTIFICATIVA

Declaracão Universal dos Direitos Humanos - lutigo 23 - " Todo ser
humano tem direito ao trabalbo, à livre escollia de emprego, a condições justas e
favoráveis de trabalbo e à proteção contra o desemprego. Todo ser humano, sem
qualquer distinção. tem direito a igual remuneração por igual trabalbo. Todo
homem que trabalba tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe
assegure e a sua familia uma existência compatível com a dignidade hwnana."

Infelizmente com a desvalorização do real em relação G.O dólar com a alta

dos preços e, consequentemente, a volta da inflação, constatamos que a alta do

custo de vida do povo brasileiro teve um aumento considerável.

Infelizmente percebemos que mesmo as categorias mais organizadas não

conseguiram, na livre negociação, as perdas salariais.

Resultado: o trabalhador brasileiro, sem de dúvida, está mais pobre e ainda

tem que ouvir a desculpa esfarrapada de que se houver inflação o culpado serão os

salários, como afirmam alguns economistas.

Estes economistas deveriam criticar aqueles que aumentam preços, juros,

tarifas, e não os salários - estes estão congelados.

O que o Executivo deveria fazer é educa-los mostrando quem são os

verdadeiros culpados pela inflação. O resultado inflacionário não pode retomar aos

preços só porque foi inccrporado aos salários. É inadmissivel que os detentores do

capital não aceitem esse fato.

Salário não causa inflação - a reposição que os trabalhadores querem é a

das perdas, que já vem tarde!

Os servidores públicos, por exemplo, vão para o quinto ano sem um centavo

de reajuste - perdas acumuladas de ate 75%. 05 aposentaoos e pensionistas,

também da área pública, terão um redutor de até 25%.

Para se ter uma idéia do grau de injustiça deste modelo, o DIEESE, em sua

última pesquisa sobre o poder de compra, verificou que o Salário Mínimo

determinado pela Constituição de 1988 deveria estar na faixa de R$896,81 em

fevereiro. A média do salário mínimo deste ano já é a mais baixa de toda a história

brasileira. Corresponde a 24% relativamente a quando ele foi instituído em 1940.

Com a desvalorização, em dólar, o Salário Minimo do Brasil volta a ser

novamente um dos piores de todo o mundo.

/Pais Salario i
Mínimo I-us

Brasil 70

100

230

170

\40 I
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De tudo que foi exposta acima decorre nossa posição em defesa das

assaiariados.

Devemos priorizar a defesa das salários e a relomada do crescimento

econômico com base no mercado interno.

Para isto, é necessário que tenhamos uma política de recuperaçãos dos

salários, garantindo vida digna aos trabalhadores, aposentados e pensionistas. Ao

estimular o consumo de produtos básicos, o aumento dos salários estimularia a

produção agrícola e industrial para o consumo interno, evitaria a quebra de

milhares de pequenas e médias empresas, afastaria o perigo da recessão e

reduziria a desemprego.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA
SEGURIDADE SOCw.., JNSTITUI
PLANO DE CUSTEIO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCw..

TÍTULO I
Conceituação e Principias ConstiUlcionais

Art. 1°. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. destinado a assegurar o direito
relativo á saúde. á previdência e á assistência social.

Parágrafo único. A Seguridade Social obedecerá aos seguintes principias
e diretrizes:

a) universalidade da cobertura e do atendimento;
b) uniformidade e equivalência dos beneficios e serviços às populações

urbanas e rurais;
c) seletividade e distributividade na prestação dos beneficios e serviços;
d) irredutibilidade do valor dos beneficios:
e) eqüidade na forma de participação no custeio;
f) diversidade da base de financiamento:
g) caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa com a

participação da comWlidade. em especial de trabalhadores, empresários e
aposentados.

TÍTULO II
Da Saúde

Art. 2°. A Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem á redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário ás ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.

Parágrafo único. As atividades de saúde são de relevância pública e sua
organização obedecerá aos seguintes principias e diretrizes:

a) acesso Wliversal e igl.la1itário;
b) provimento das ações e serviços através de rede regionalizada e

hierarquizada, integrados em sistema único;
c) descentralização, com direção única em cada esfera de governo;.
d) atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas;

.....................................................................................................................................
······ ····..· LEiN~·8:2'i3;·DE'24·DE·iüLHé)'·DE·i99i: .

DISPÕE SOBRE OS PLANOS DE
BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA
SOCw.., E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO I
Da Finalidade e dos Principias Básicos da Previdência Social

Art. 1°. A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim
assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por mo~vo
de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de servtço,

encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam
economicamente.

Art. 2°. A Previdência Social rege-se pelos seguintes principios e

objetivos: . .. .
I - universalidade de participação nos planos prevldenc13nos;
II - uniformidade e equivalência dos beneficios e serviços às populações

urbanas e rurais; .
III - seletividade e distributividade na prestação dos beneficIOS;
N - cálculo dos beneficios considerando-se os salários-de-contribuição

corrigidos monetariamente;
V _ irredutibilidade do valor dos beneficios de forma a preservar-lhes o

poder aquisitivo: .
VI - valor da renda mensal dos beneficios substiUltos do saJário-de

contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao salário

m-;illno; . .
• _. VII _ previdência complementar facultativa, custeada por contribUição

adicional;

VIII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa,
com a participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em
atividade. empregadores e aposentados.

Parágrafo único. A participação referida no inciso VIII deste artigo será
efetivada a Divel federal, estaduai e municipal.

LEI N° 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994.

DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE
ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O
SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL,
INSTITUI A UNIDADE REAL DE
VALOR - URV E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 20. Os beneficios mantidos pela Previdência Social são convertidos
em URV em 1° de março de 1994, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominaI.. vigente nos meses de novembro e
dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do
equivalente em URV do último dia desses meses. respectivamente. de acordo com
o Anexo I desta Lei; e

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso
anterior.

§ l° Os valores expressos em cruzeiros nas Leis n° 8.212 e nO 8.213,
ambas de 24 de julho de 1991, com os reajustes posteriores, são convertidos em
URV, a partir de l° de março de 1994, nos termos dos incisos I e II dn "caput"
deste artigo.

§ 2° Os beneficios de que trata o "caput" deste artigo, com data de inicio
posterior a 30 de novembro de I993. são convertidos em URV em I° de março de
1994, mantendo-se constante a relação verificada entre o seu valor no mês de
competência de fevereiro de 1994 e o teto do salário-de-contribuição de que trata o
art. 20 da Lei nO 8.212, de 1991, no mesmo mês.

§ 3° Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento
de beneficio inferior ao efetivamente pago, em cruzeiros reais, na competência de
fevereiro de 1994.

§ 4° As contribuições para a Seguridade Social, de que tratam os artigos
20.21. 22 e 24 da Lei n° 8.212, de 1991, serdo calculadas em URV e convertidas
em Unidade Fiscal de Referência - UFIR, nos termos do art. 53 da Lei n° 8.383, de
30 de dezembro de 1991, ou em cruzeiros reais na data do recolhimento, caso este
ocorra antes do primeiro dia útil do mês subseqüente ao de competência

§ 5° Os valores das parcelas referentes 3 beneficios pagos com atraso pela
Previdência Social, por sua· responsabilidade, serão corrigidos monetatiamente
pelos índices previstos no 3rt. 41, § 7", da Lei n° 8.213, de 1991, com as alterações
da Lei nO 8.542, de 23 de dezembro de 1992, até o mês de fevereiro de 1994, e
convertidos em URV, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV no dia
28 de fevereiro de 1994.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS
(1948)

Considerando que o reconheCImento da dignidade inerente a todos 0$ mem
bros da família humana e de seus díreilos iguais e inalienáveis é o fundamento da li·
berdade. da justiça e da paz no mundo;
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Considerando que o desprezo pelos direitos da pessoa rC$ultou em atos bárbu·
TOS que ultrajaram a consciência da humanidade. e que o advenro de um mundo em
que as pessoas gozem de liberdade de palavra. de crença e de liberdilde de viverem a
salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ho
merncomum;

Anigo XXIII - I. Tcxla pessoa lem direito ao trabalho, à livre escolha de em
prego, a:condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego.

2. ·Tcxla pessoa. sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por
iguallrabalho.

3. TcxIa pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfató
ria, que lhe assegure. assim como à sua fanu1ia., uma existência compaüvel com a

dignidade humana. e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção

social.

4. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a

proteção de seus interesses.

Artigo XXIV - Toda pessoa tem direito a repouso e lazer. inclusive a limita

ção razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas.

PROJETO DE LEI N!! 1.034, DE 1999
(Do Sr, Mussa Demes)

Estabelece incidência de imposto de renda, exclusiva na fonte,
sobre rendimentos de participações societárias, e suprime a
dedutibilidade dos juros sobre capital prÔpri.o.

(AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (m:RITO) ; E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

oCongresso Nacional decreta;

Art. 1° Esta lei tem por escopo recompor o tratamento

tributário da distribuição de resultados das empresas, no âmbito do imposto

de renda, da sorte a desestimular a descapitalização.

Art. 20 Os lucros e dividendos, bonificações em dinheiro, e

outros interesses, calculados com base nos resultados apurados a partir do

mês de janeiro de 2000, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas

tributadas com base no iucro real, presumido ou arbitrado, a pessoa fisica ou

juridica domiciliada no país ou no exterior, estão sujeitos à incidência do

imposto, exclusivamente na fonte, á aliquota de 15% (quinze por cento), na

data do pagamento ou crédito ao beneficiario.

Art. 3° Ficam revogados o art. go e art. 10 da Lei nO 9.249,

de 26 de dezembro de 1995, e o art. 78 da Lei nO 9.430, de 27 de dezembro

de 1996.

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

JUSTIFICAÇÃO

A dispensa de imposto na distribuição de resultados das
pessoas juridicas, consagrada pelo art. 10 da Lei nO 9.249, de 1995, estimula a
descapitalização das empresas, sem mencionar o fato de que esse tratamento,
acrescido à intributabilidade de tais rendimentos na pessoa física, acarreta uma
deformação na incídêncía do imposto de renda brasileiro, punitiva em relação ao
trabaiho e favorecedora dos rendimentos do capital, incentivadora do rentismo.

Tal efeito é reforçado pela dedutibilidade dos juros sobre o
capital próprio, introduzida pelo art. 90 da Lei mencionada. com efeitos a partir do
ano base de 1996. Como o dispositivo condiciona a dedução, na formação da

base de cálcuio do imposto, á efetiva distribuição dos juros, (o que foi atenuado
apenas recentemente, mediante ato administrativo), mediante pagamento ou
crédito aos sócios ou titulares do capital, engatilha um poderoso estimulo a
descapitalização das empresas, à criação de despesas artificiais, que redunda

potencialmente, e ja resuitou materialmente, em aberrantes prejuizos para a

arrecadação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro liquido,
depauperando ainda mais os fundos de participação dos Estados, Distrito Federal
e Municipios e o orçamento da seguridade social, premiando ao mesmo tempo

um punhado de capitalistas.

As empresas são arrastadas ao pagamento dos juros,

porque os quinze por cento de imposto retido na fonte. a que estão sujeitos,
constituem ônus extremamente favorável. relativamente ao õnus alternativo
somado do IR e da CSLL que as grandes empresas pagariam se não utilizassem

a dedução correspondente, mesmo não dispondo de mecanismo que os faça
retomar para reinve$timento. A intributalidade dos lucros e dividendos distribuldos

só agrava o quadro desse irresistível viés descapitalizante que deforma nossa
estrutura tributária, precisamente num momento em que o pais carece
dramaticamente de incrementar a taxa de investimento para muito mais que os
16% do PIS atuais, niveis incompatlveis com o combate ao desemprego e com o

desabrochamento das potencialidades do Pais.

E. também iníqua essa bizarra modalidade de remuneração

do capital própno através de juros, ao invés de dividendos, na medtda em que a
dedução correspondente só é acessivel às pessoas juridicas tributadas com base

no regime do lucro real, ou seja, uma minoria de grandes empresas. Por outro
lado, no caso da pessoa física, o imposto retido na fonte não se inclui no ajuste.

Outra iniquidade intolerável, decorrente dessas isenções
que estou propondo suprimir, no caso dos investidores estrangeiros, é que a
receita renunciada pelo Fisco brasileiro vai acabar robustecendo as receitas
fiscais dos palses onde esses investidores têm domicilio. Pois eSSes paises
tributam, com taxas elevadas, os resultados obtidos no exterior por seus
contribuintes, admitindo a comp~nsação do imposto pago no exterior; se não há
imposto pago no exterior a compensar, o tributo interno é inteiramente
apropriado pelo Pais de domicilio do investidor.

Ou seja, a isenção tributária da remessa de resultados a
investidores estrangeiros é um atentado contra o interesse nacional que deriva de

uma mentalidade subserviente e de um entreguismo tolo, gratuito, sem nenhuma

contrapartida que o justifique. Os eventos da crise recente demonstram que essa
isenção absolutamente não funciona como dissuasivo para a retirada de
resultados e para a fuga de capitais investidos em aplicaçães financeiras.

~ claro que não faria sentido tributar as remessas de

resultados e manter a isenção dos rendimentos e ganhos de capital de aplicações
financeiras. Como decorrência do aiarido provocado pelo depoimento do
Secretário da Receita Federal n'CPI dos Bancos, no Senado Federal, verifica-se

que o Ministro da Fazenda se comprometeu a não prorrogar a isenção, no caso

das aplicações financeiras.

Minha proposta tem, então. o escopo de eliminar mais uma
importante brecha peia qual se esvai a arrecadação potencial do imposto de
renda brasileiro, suprindo uma lacuna e eliminando uma iniquidade gritante, no

rumo de uma iegislação de imposto de renda mais isonômica em raiação a todas
as fontes de renda, aproximado-se mais dos padrões praticados nos países mais

avançados que são nossos parceiros e com os quais convém harmonizar~nos.

Eis porque espero contar com o indispensável apoio dos

nobres Colegas Parlamentares.

Sala das Sessões, em ~ 6 de de 199 ':

Deputado Mussa Demes

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESn;DOS LEGtSLATIVOS • Cem

LEI N° 9.249, DE Z6 DE DEZEMBRO DE 1995,

ALTERA A LEGISLAÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS
JURÍDICAS. BEM COMO DA
CONTRJBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNClAS.

............ , .
An. 9°. A pessoa jurídica poderá deduzir. para efeitos da apur~ç.ão do

lucro reál, os juros pagos ou creditados individualizadamente a UlUlar. SOC10S ou
acionistas a título de remuneração do capital própno. calculados sobre as contas
do patrimÔnio líquido e limitados à variação. "pro rata" dia. da Taxa de Juros de

Longo Prazo - TJLP. .'• .
§ 1° O efetivo pagamento ou crédito dos Juros fica condlctonado a

existência de lucros, computados antes da dedução dos Juros, ou de lucros
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acumulados e reservas de lucros, em montante igualou supenor ao valor de duas
vezes os juros a serem pagos ou creditados.

• § I" Com redação dada pela Lei n" 9.430, de 27 12 1996 .
§ 2° Os juros ficarão sujeitos a incidência do imposto de renda na fonte á

alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3° O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos. no caso de

beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação defmitiva, no caso de beneficiário pessoa fisica ou pessoa

jurídica não tributada com base no lucro real. inclusive isenta, ressalvado o
disposto no § 4°;

§ 4° (Revogado pela Lei nO 9.430 de 2711211996.
§ 5° No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços.

submetida ao regime de tributação de que trata o an.1 do Decreto-lei n° 2.397. de
21 de dezembro de 1987. o imposto poderá ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários.

§ 6° No caso de beneticiário pessoa jurídica tributada com base no lucro
real. o imposto de que trata o § 2° poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasIão do pagamento ou credito de juros. a titulo de remuneração de ca~ital

próprio, a seu titular. sócios ou acionistas.
§ 7" O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a titulo de

remuneração do capnal próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de
que trata o an.202 da Lei nO 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuÍZO do
disposto no § 2°.

§ 8° Para os fms de cálculo da remuneração prevista neste arrigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro liquido.

§ 9° (Revogado pela Lei n° 9.430 de 27/12/1996.
§ 10. (Revogado pela Lei nO 9.430 de 27/12/1996 .
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados

apurados a panir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas
juridicas tnbutadas com base no lucro real. presumido ou arbitrado. não ficarão
sujeitos á incidência do imposto de renda na fonte. nem integrarão a base de
cálculo do imposto de renda do beneficiário. pessoa fisica ou jurídica, domicíliado
no Pais ou no exterior.

Parágrafo imico. No caso de quotas ou ações distribuidas em decorrência
de aumento de capital por incorporação de lucros apurados a panir do mês de
janeiro de 1996. ou de reservas constituidas com esses lucros, o custo de aquisição
será igual á parcela do lucro ou reserva capitalizado. que corresponder ao sócio ou
acionista.

LEI N° 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.

DISPÕE SOBRE A LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA FEDERAL. AS
CONTRlBUIÇÕES PARA A
SEGURIDADE SOCIAL. O PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE CONSULTA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPITULO I
Imposto de Renda - Pessoa Jurídica

SEÇÃO 1
Apuração da Base de Cálculo

Período de Apuração Trimestral
Art. l°. A panir do ano-calendário de 1997. o imposto de renda das

pessoas jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou
arbitrado. por periodos de apuração trimestraIs. encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho. 30 de setembro e 3 I de dezembro de cada ano-calendário. observada a
legislação vigente. com as alterações desta Lei.

§ 1° Nos casos de incorporação. fusão ou cisão, a apuração da base de
cálculo e do imposto de renda devido será efetuada na data do evento, observado o
disposto no an. 21 da Lei nO 9.249. de 26 de dezembro de 1995.

§ 2° Na extinção da pessoa jurídica. pelo encerramento da liquidação, a
apuração da base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data desse
evento.

dezembro de 1995. observado o disposto nos §§ I° e 2° do an.29 e nos anigos 30 a
32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995. com as alterações da Lei nO
9.065. de 20 de junho de 1995.

§ I° O imposto a ser pago mensalmente na fonna deste anigo será
deterrnin~do mediante a aplicação. sobre a base de cálculo. da alíquota de quinze
por cento.

PROJETO DE LEI N° 1.037, DE 1999
(Do Sr. Wagner Salustiano)

Revoga os arts_ 59, 60, 61, 62, 63, 54, 65, 68, 70, 71, § 4!2,
72, 73 e 74, da Lei n2 9.615, de 24 de março de 1998.

(As coMISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Ficam revogados os artigos 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65,68.70,71, § 4°, 72, 73,e 74 da Lei nO 9.615, de 24 de março de 1998.

Art. 2° São permitidos os bingos para fins apenas
beneficentes em favor de entidades filantrópicas federais, estaduais ou
municipais, nos termos da legislação especifica, desde que devidamente
autorizadas pela União.

Art. 3° Esta lei entra em vigor no prazo de sessenta dias a
partir da data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Os jogos de azar são proibidos, considerando-se
contravenção penal a sua prática.

A Lei nO 9.615, de 24 de março de 1998, Lei Pelé,

permitiu os bingos em todo o território nacional, para serem explorados pelas

entidades de administração e de prática desportiva. credenciadas junto á União,
com a finalidade de angariar recursos para o fomento do desporto.

i - - Entretanto, o resultado dessa abertura legislativa em
relação aos bingos não foi benéfica à sociedade, ao contrário, trouxe-lhe males

irreparáveis.

Em sua maioria, tomaram-se antros de marginalidade,

pontos de revenda de tóxicos e de prostituição.

Falcatruas são cometidas a todo momento, lesando

consumidores que não recebem seus prêmios. como também as Instituiçóes

Filantrópicas que deixam de receber a importância que lhes cabe.

Outro aspecto relevante refere-se ao trabalhador que

despende boa parcela do orçamento familiar, privando seus filhos do pão diário,
para destinar essa parte de seu salário a este enorme leque de jogos de azar

espalhados pelo Pais.

Devem apenas ser preselVados os bingos com finalidades

beneficentes e devidamente autorizados.

Destarte, a presente proposição merece acolhida, visando

acabar com os bingos e todas as falcatruas e ocorréncias reprováveis que giram
em tomo dele, causando grandes males á sociedade, pelo que conto com o

apoio dos nobres pares para a sua aprovação.

Pagamento por Estimativa
Art. 2°. A pessoa jurídica. sujeita a tributação com base no lucro real

poderá optar pelo pagamento do imposto. em cada mês. determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação. sobre a receIta bruta auferida
mensalmente. dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei nO 9.249, de 26 de

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998.

(
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INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULOlX
Do Bingo

Art. 59. Os jogos de bingo são pennitidos em todo o temtório nacIOnal
nos termos desta Lei.

An. 60. As entidades de administração e de prática desponiva poderão
credenciar-se junto á União para explorar o jogo de bingo permanente ou eventual,
com a finalidade de angariar recursos para o fomento do desporto.

§ I° Considera-se bingo permanente aquele realizado em 'salas próprias.
com utilização de processo de extração isento de contato humano. que assegure
integral lisura dos resultados. incluslVe com o apoio de Sistema de circuito fechado
de televisão e difusão de som. oferecendo prêmios exclusivamente em dinheiro.

§ 2° (VETADO)
§ 3° As máquinas utilizadas nos sorteios, antes de iniciar quaisquer

operações. deverão ser submetidas á fiscalização do poder público, que aútorizará
ou não seu funcionamento. bem como as verificará semestralmente, quando em
op~ração.

An. 61 - Os bingos funcionarão sob responsabilidade exclusiva das
entidades desportivas, mesmo que a administração da sala seja entregue a empresa
comercial idônea.

An. 62 - São requisitos para concessão da autorização de exploração dos
bingos para a entidade desportiva:

I - filiação a entidade de administração do esporte ou, conforme o caso, a
entidade nacIOnal de administração, por um periodo minimo de três anos,
completados até a data do pedido de autorização;

II-(VETADO)
III - (VETADO)
IV - prévia apresentação e aprovação de projeto detalhado de aplicação de

recursos na melhoria do desporto olimpico, com prioridade para a formação do
atleta:

V - apresentação de certidões dos distribuidores civeis, trabalhistas,
criminais e dos cartórios de protesto:

VI - comprovação de regularização de contribuições junto á Recernr
Federal e á Seguridade Social:

VIl - apresentação de parecer favorável da Prefeitura do Municipio onde
se instalará a sala de bingo, versando sobre os aspeclOs urbanisticos e o alcance
social do empreendimento:

VIIl - apresentação de planta da sala de bingo. demonstrando ter
capacidade minima para duzentas pessoas e local isolado de recepção, sem acesso
direto para a sala:

IX - prova de que a sede da entidade desportiva é situada no mesmo
Municipio em que funcionará a sala de bingo

§ 1° Excepcionalmente, o mérito esportivo pode ser comprovado em
relatório quantitativo e qualitativo das atividades desenvolvidas pela entidade
requerente nos três anos anteriores ao pedido de autorização.

§ 2° Para a autorização do bingo eventual são requisitos os constantes nos
incisos I a VI do "caput", além da prova de prévia aquisição dos prêmios
oferecidos.

An. 63 - Se a administração da sala de bingo for entregue a empresa
comercial. entidade desportiva juntará ao pedido de autorização, al~m dos
requisitos do artigo anterior, os seguintes documentos:

I - certidão da Junta Comercial. demonstrando o regular registro da
empresa e sua capacidade para o comércio:

li - certidões dos distribuidores civeis. trabalhistas e de cartórios de
protesto em nome da empresa:

li! - certidões dos distribuidores cíveis. criminais, trabalhistas e de
cartórios de protestos em nome da pessoa ou pessoas fisicas titulares da empresa:

IV - certidões de quitação de tributos federaiS e da seguridade social;
V - demonstrativo de contratação de firma para auditoria pennanente da

empresa administradora:
VI - cópia do instrumento do contrato entre a entidade desportiva e a

empresa administrativa cujo prazo máximo será de dois anos. renovável por igual
periodo. sempre exigida a forma escrita

Art. 64 - O Poder Público negará a autorização se não provados quaisquer
dos requisitos dos artigos anteriores ou houver indícios de inidoneidade da
entidade desportiva da empresa comercial ou de seus dirigentes, podendo ainda
cassar a autorização se verificar terem deixado de ser preenchidos os mesmos
requisitos.

An. 65 - A autorização concedida somente será válida para local
detenninado e endereço certo, sendo proibida a venda de cartelas fora da sala de
bingo.

Parágrafo único. As cartelas de bingo eventual poderão ser vendi~
todo o território nacional.

An. 68 - A premiação do bingo permanente será apenas em dinheiro. cujo
montante não poderá exceder o valor arrecadado por partida.

Parágrafo único. (VETADO)

Art. 70 - A entidade despomva recebera percentual mmimo de sete por
cento da receita bruta da sala de bingo ou do bingo eventual.

Parágrafo imico. As emidades despomvas prestarão contas
semestralmente ao poder público da aplicação dos recursos havidos dos bingos.

Art.71-(VETADOl
§ l° (VETADOI
§ 2° (VETADO)
§ 3° (VETADO)
§ 4° É proibido o mgresso de menores de dezoito anos nas salas de bingo.

Art. 72 - As salas de bingo destinar-se-ão exclusivamente a esse tipo de
Jogo.

Parágrato único. A imica atividade admissível concomitantemente ao
bingo na sala e o serviço de bar ou restaurante.

Art. 73 - É proibida a mstalação de qualquer tipo de máquinas de jogo de
azar 01\ de diversões eletrônicas nas salas de bingo.

Art. 74 - Nenhuma outra modalidade de jogo ou similar, que não seja o
bingo permanente ou o eventual, poderá ser autorizada com base nesta Lei.

Parágrafo único. Excluem-se das exigências desta Lei os bingos
realizados com fms apenas beneficentes em favor de entidades filantrópicas
federais. estaduais ou municipais. nos termos da legislação específica, desde que
devidamente aUlOrizados pela União.

PROJETO DE LEI N~ 1.038, DE 1999
(Do Sr. Luiz Salomão)

Proibe a comercialização de armas brancas e de fogo, artefatos
bélicos, munições e acessórios, e dá outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 2.787, DE 1997)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Capitulo I
Do Comércio de Armas, Munições e Acessórios

An. 1°. Evedada a comerCialização de anuas brancas e de fogo, artefatos
bélicos. munições e acessórios em todo o território nacional.

§ 1° Estão excluídos da vedação:

I - As Forças Annadas:
II - Exportação legal:
!lI - Órgãos de segurança pública, incluindo-se os serviços de inteligência;
IV - Empresas de segurança privada legalmente credenciadas:

§ 2° Entende-se COmo arma branca para os efeitos desta Lei, objetos com
caracteristicas perfurantes e cortantes, não definidos como ferramenta ou
utensilio de cozmha, cujo emprego possa causar lesão corporal ou morte humana
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S 3' A compra de arma. branca e de fogo. por qualquer órgão publico.
empresa credenciada ou autorizada- e restnta aos SêUS titulares ou pessoas por
eles autonzadas. conforme regulamentação.

§ 4° Ficam sustados os processos para concessào de Porte de Armas em
andamento.

§ S' A definição de anefatos. munições e acessorios será disciplinada pelo
Poder Executivo.

Art. 2' As armas. brancas e de fogo, adquiridas regularmente ou não, em
poder de cIdadãos. deverão ser recolhidas Junto à Secretaria de Segurança
Pública de cada unidade da Federação. no prazo de 6 I seIs I meses. mediante
reCIbo e Justa indenização.

sI' O recolhimento de que trata o ,'aplll é obrigatório. inclusive para quem
possua pane de arma.

§ 2' As armas recolhidas no cumpnmento do disposto no ano 20 serão
encammhadas ao Ministério do Exército para destruição.

Capitulo li
Dos Crimes e d~s Penas

Art. 3' O não cumpnmento do disposto no ano 2' importará:

Pena: pnsão de I (um) a 3 (três) anos. e multa. estendendo-se os efeitos da
condenação á perda da arma.

Art. 4' Aplica-se as disposIÇões da Lei n'. 8.072. de 25 de julh? de 1990, ás
condutas de fabricar. vender, alugar. expor á venda, ou ter em depOSIto arma de
fogo ou arma branca. sem autonzação e em desacordo com determinação legal
o,; regulamentar. nos termos do ano 10 da Lei n' 9437. de 20 de feverelr<' .
1997.

Capitulo J[J

Das Disposições Finais

Art. S' O Poder ExecutIVo estabelecera. anualmente. cronograma das
campanhas educativas de âmbIto nacIOnal que deverão ser promoVIda; por todos
os órgãos estaduais de Segurança Pública sobre os riscos da posse indevida de
armas.

Art. 6' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei no prazo de
90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação.

Art. 7' Esta Lei entra em VIgor na data de sua publicação.
Art. 8' Ficam revogadas as disposições em contrário.

JU8TIFICATIVA

A crescente escalada da VIolência em nosso Pais está a exigir deste
Parlamento iniciativa de Lei que caiba, peremtoriamente, a comercialização
indiscrimmada de armas. entendidas estas como sendo as de fogo, brancas,
munições. anefatos bêlicos e acessórios. Tal fenómeno adquiriu proporções
dramáticas a partir da ocorrencia de tiroteios dentro das escolas, com a
participação de menores, a exemplo do que vem sendo corriqueiro nos EU~
onde o acesso a armas de fogo é fácil.

Ademais. é do conhecunento do Poder Público o fato de que o
crime organizado, em razão das facilidades iegais, justifica o argumento ad
judiclUm de que o porte de arma é necessário para a proteção da integridade
fisica pessoal e patrimonial.

Assim a proliferação descontrolada de armas deve-se, em parte,
pelo armamento pessoal, decorrente do temor do cidadão de ser mais uma vitima
fatal do assaltante e bandido. Todavia, a falsa argumentação esconde outra
fatidica estatistica, qual seja, de que o CIdadão que se municia para defesa acaba
sendo, igualmente. vitima desses bandidos. com um agravante, alimenta o
mercado marginal meliante com mais uma arma.

O CIdadão despreparado. psicológica e tecnicamente, para o uso e
manuseio de uma arma é tomado, via de regra, de surpresa num assalto e. na

iminênCIa de haver revide. o assaltante pode ceifar-lhe a VIda ou inutilizá-lo para
o trabalho.

•

O certo é que um maior número de armas nas mãos do cidadão não
representa maior segurança na sociedade. mas a sua antitese. Ptova disso está na
comprovação dos órgãos de segurança pública de que o aumento da
comercialização de armas não representou~ em nenhum momento, diminuição da
violencia. mas no seu incremento. Ademais. armas nas mãos de cidadãos comuns
constituI uma das origens que consolidam o aumento do número de vitimas de
armas de fogo, em sua grande maioria por motivos fúteis. como p. ex., discussão
de trànsito. briga familiar. discussão futebolistica. etc...

Ainda que a rota do tráfico de armas não seja bem conhecida dos
órgãos de segurança publica, sabe-se que o seu ingresso no pais é estimulado
pela livre comercialização e falta de uma rigida fiscalização, de resto
impraticavel.

Dai a oportunidade do presente proJeto de lei, uma vez que
constatamos ausencia de iniciativa do Governo Fedeml. impassivel diante do
crescimento da violência em todos os setores da SOCiedade. emoldurada por uma
justiça vagarosa e transigente.

Ainda que haja legislação recente diSCIplinando o registro
obrigatório de arma de fogo e condicionando o pane à autonzação competente,
entendemos que essa legislação, na nova configuração SOCIal brasileira, tomou-se
inapropriada, até porque, em alguns dispositivos internos. adota procedimentos
contestáveis, como, p. ex., a autorização para que determinados servidores
públicos ou militares portem arma no periodo excedente a sua jornada de
trabalho. genericamente, sem que sejam estabelecidos os casos para tal
prerrogativa.

Por outro lado não faz qualquer menção ás armas brancas, como
estilete,;, facas, navalhas, etc... igualmente letais, que são utilizadas por gangs e
vadios para assaltar, estuprar e intimidar. Dai porque incluúnos em nossa
proposta as armas brancas dentre as proibições de comercialização. lncluúnos,
devido a inexistencia de legislação especifica, o que demonstra eVIdente
desconhecimento do Poder Público quanto aos alarmantes indices estatísticos
decorrente d~s lesões corporais e mortes provocadas por este tipo de arma.

Entendemos que a ausência de expressa vedação para comercialização dessa
arma. ainda que aprovada a proibição da comercialização, porte e uso de armas
de fogo, induziria a um armamento desenfreado dos segmentos marginais por
meio de armas brancas.

Não incluimos dentre as exceções à vedação do ano I' os
colecionadores de armas e clubes de tiro, biombos que têm sido frequentemente
empregados pelos contrabandistas de armas para justificar que detenham
enormes estoques de armas e munições.

E para finalizar, incluúnos dispOSItivos que penalizam o fabricante,
vendedor ou quem mantenha em depósito anna de fogo ou arma branca,
acessórios e munições, sem a devida autonzação. Da mesma fonna, incl~os
dispositivo determinando ao Poder Executivo promover campanhas educanvas
por parte dos órgãos de segurança pública sobre os riscos da posse indevida de
armas. a exemplo do que vem sendo feito pelo Governo do Estado do Rio de
Janeiro.

Abrigando os anseios da população que clama por maior segurança
e certo de que a propositura encontrará a mais ampla aceitação por parte dos
nobres Pares, dignos representantes do povo brasileiro, apresentamos a presente
propositura, esperando aquiescência de todos.

Sala das Sessões, 27 de maio de 1999.

C'--'--d A.~-
Deputado Luiz Salomão

PDTIRJ

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE~AÇÃODE ESn:DOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990.

DISPÕE SOBRE OS CRIMES
HEDIONDOS, NOS TERMOS DO ART.

S. INCISO À'LIl1. DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. E DETERMINA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
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(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI Nº 3.879, DE 1993)

o Congresso Nacional decreta:

PROJETO DE LEI N~ 1.041, DE 1999
(Do Sr. Rubens Bueno)

Art. 1° Esta lei estabelece requisitos para o pagamento do
benefício do seguro·desemprego e cria o Programa de Empregos Comunitários _
PECo

do Programa do

de Empregos

'Art. 2°·C. O Programa do Seguro-Desemprego
promovera a qualificação e a reCiclagem profissionais dos
trabalhadores desempregados. por meiO de cursos
oferecidos pelo Sistema Nacional de Emprego _ SINE. do
Ministério do Trabalho e Emprego. diretamente ou mediante
convênio com entidades públicas e privadas de fonnação
profissional ou de educação tecnológica

"§ 1° Os cursos a que se refere o caput não
acarretarão ônus para o trabalhador e terão carga horária
compatível com a procura de novo emprego.

"§ 2° O trabalhador desempregado. durante a
freqÜênCia aos cursos de que trata o caput. terá direito. de

acordo com normas estabelecidas pelo Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador _

CODEFAT e sem prejuízo das prestações do seguro

desemprego, a ajuda de custo sob a forma de vales

transporte correspondentes ao trajeto da residência ao local
do curso e vice-versa.

Art. 2° A Lei nO 7.998. de 11 de janeiro de 1990. que
"regula o Programa do Seguro.Desemprego. o Abono Salarial. institui o Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT e dá outras providências". passa a vigorar
acreSCida dos arts. 2°·C. 2°.0. SO·A e 1S·A. nos termos seguintes:

Altera a Lei ng 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para
estabelecer requisitos para a percepção do seguro-desemprego e
instituir o Programa de Empregos Comunitários - PEC, e determina
outras providªncias.

"Art. 2°-0. É instituído. no âmbito
Seguro-Desemprego, o Programa

Comunitários - PEC, com a finalidade de:

"§ 3° A -concessao da ajuda de custo objeto do
parágrafo anterior é condicionada à existência de

disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao

Trabalhador - FAT, mantida a Reserva Mínima de Líquidez

de que trata o art. 90 da Lei nO 8.019, de 1990, com a
redação dada pela Lei n° 8.352. de 1991.

"' - apoIar os trabalhadores que não podem cumprir as
exigências de que trata o art. 3° desta lei, oferecendo-lhes

oportunidades de emprego e renda, por prazo determinado;

"li - incentivar os governos dos Estados. do Distrito
Federal e dos municípios a que contratem diretamente, COm

Art. 1° - São considerados hediondos os seguintes crimes, todos
tipificados no Decreto-Lei n° 2.848. de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.
consumados ou tentados'

I - homicídio (Art. 121), quando oraticado em atividade tipica de grupo de
"xterminio. amua que cometido por um só agente. e homicídio qualificado (Art.
121, § 2", I, lI, m. IV e V);

II -latrocinio (Art. 157. § 3°. "in [me"):
!lI - extorsão qualificada pela morte (Art. 158. § 2°);
IV - extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada (Art. 159.

"caput". e §§ 1°.2° e 3°);
V - estupro (Art. 213 e sua combinação com o Art. 223. "caput" e

parágrafo único); .
VI - atentado violento ao pudor (Art. 214 e sua combmação com o Art.

223, "caput" e parágrafo único J;
VII - epidemia com resultado morte (Art. 267. § I").
* Arllgo. "caput", t.,'om redação dada pela LeI n" H. !J3U. de U6 09 1994.
VIl-A - (VETADO)
* IncIso acrescido pela LeI n"9.695. dI! 20 08 1998.
VIl-B - falsificação, corrupção. adulteração uu alteração de produto

destinado a fms terapêuticos ou medicmais (Art. 273. "caput" e § 1°, § 10_A e § 1°·
B. com a redação dada pela Lei nO 9.677, de 2 de Julho de 1998).

* InCISO acrescIdo peja Lei n" 9.695. dI! 20 OR 1998.

Parágrafo único. Considera-se também hediondo o crime de genocidio
previsto nos artigos 1°.2" e 3° da Lei n° 2.889, de I" de ourubro de 1956, tentado
ou consumado.

* Parágrafo com redação dada pela Lei nU8. 930, de 06 09 1994.

FOGO, pEFINE CRIMES E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

LEI N° 9.437, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997.

INSTITUI O SISTEMA NACIONAL DE ARMAS 
SINARM. ESTABELECE CONDIÇÕES PARA O
REGISTRO E PARA O PORTE DE ARMA DE

CAPÍTULO IV
Dos Crimes e das Penas

Art. 10. Possuir. deter, portar. fabricar. adquirir. vender. alugm:, expor à
venda ou fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, amda que
gratuitamente. emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda e ocu~tar arma de
fogo, de uso permitido. sem a autorização e em desacordo com determmação legal
ou regulamentar.

Pena - detenção de um a dois anos e multa
§ 1° Nas mesmas penas incorre quem: .
I • omitir as cautelas necessárias para impedir que menor de deZOIto anos

ou deficiente mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou .que
seja de sua propriedade, exceto para a prática do desporto quando o menor esnver
acompanhado do responsável ou instrutor; .

TI - utilizar arma de brinquedo, simulacro de arma capaz de atemonzar
outrem, para o fim de cometer crimes; .

III • disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habItado ou e~

suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que o fato nao
constitua crime mais grave. . .

§ 2° A pena é de reclusão de dois anos a quatro .anos e multa, na htpotese
deste artigo, sem prejuízo da pena por eventual crune ?e. contraban,do ou
descaminho, se a arma de fogo, ou acessórios forem de.uso prOlbtdo ou restnto.

§ 3° Nas mesmas penas do parágrafo antenor mcorre quem: .
I - suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de

identificação de arma de fogo ou artefato; .
TI - modificar as caracteristicas da arma de fogo, de forma a toma-la

equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito; .
TIl - possuir, deter, fabricar ou empregar artefato explOSIVO e/ou

incendiário sem autorizaçlio;
IV - possuir condenação anterior por crime contra a pessoa, contra o

patrimônio e por tráfico ilícito de entorpecentes e drog~ a~ms. . .
§ 4° A pena é aumentada da metade se o cnme e pratIcado por semdor

~~~~~~~: ..
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base no que dispõe o inciso IX, do art. 37, da Constituição

Federal, os trabalhadores que se encontrem na situação

referida no inciso anterior. mediante transferências
correspondentes ao pagamento dos encargos

previdenciários relativos a essas contratações, por um
prazo máximo de três meses. "

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

"Art. 5
0
-A. A partIr do primeiro dia útil do décimo

terceiro mês subseqüente ao mês da publicação desta lei. o

trabalhador beneficiário do seguro-desemprego só poderá

receber cada parcela mensal do benefício após comprovar,

junto ao posto de atendimento do Sistema Nacional de

Emprego - SINE ou a outro órgão designado pelo Ministério
do Trabalho e Emprego:

"I - ter adotado, ao longo do mês a que se refere a

parcela. providênCIas efetivas de procura de novo emprego;

"li - ter tido freqüência e desempenho satisfatórios em

curso de reCiclagem profissional para o qual haja sido
encaminhado pelo SINE.

"Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo

de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT estabelecerá

normas para o cumprimento das exigências de que trata

este artigo e definirá as situações em que,

excepcionalmente, o trabalhador será delas dispensado, "

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

"Art. 15-A. O Programa de Empregos Comunitários _

PEC, de que trata o art, 2°-O, será custeado com:

'" - recursos do FAT, para esse fim espeCIalmente

alocados no Plano de Trabalho Anual do Programa do

Seguro-Desemprego, em montante não superior, em cada

exercicio, a 10% (dez por cento) do total anual de

pagamentos de benefícios de seguro-desemprego relativo
ao exercício anterior:

"li - recursos orçamentários da União, dos Estados, do
Distnto Federal e dos municípios.;

"11I -outros recursos que lhe sejam destinados."
Art. 3° Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data

de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A proposlçao que ora apresentamos â honrosa
consideração de nossos ilustres Pares foi inspirada no Projeto de Lei nO 1.445,

de 1996, de autoria do nobre Deputado JOSÉ FORTUNATI.

Visa o projeto a aprimorar o Programa do Seguro

Desemprego. de tal fonma que possa atender de maneira mais efetiva a parcelas

maiores de nossa força de trabalho em situação de desemprego involuntário.

Três pontos tem esta iniciativa em mira: o primeiro é
vincular o pagamento das prestações do seguro-desemprego â comprovação, por

parte do beneficiário, de que está efetivamente em busca de nova colocação e de

que, tendo sido encaminhado pelo SINE a curso de reciclagem profissional, está

tendo freqüência e desempenho satisfatórios nesse curso. Consideramos de

extrema importância o cumprimento dessas exigências, não só pela circunstância

de evidente favorecimento do trabalhador, mas também pelo desestimulo â

fraude representada pelo falso desemprego - simulação de demissão do

trabalhador e readmissão dele sem registro em carteira. O projeto fixa prazo de

um ano para que vigorem as exigênCIas referidas, a fim de que o Ministério do

Trabalho e Emprego possa preparar-se para implementâ-Ias.

O segundo ponto é o da instituição obrigatóna de

programas de qualificação e reciclagem profissionais.

Finalmente, o terceiro ponto é o da implantação, com base

no que dispõe o inciso IX, do art. 37, da Carta Magna, de programas públicos de

geração de emprego e renda para trabalhadores desempregados não aptos a

pleitear o benefício do seguro-desemprego. Trata-se do Programa de Empregos

Comunitários - PEC, a ser custeado pelo FAT, com recursos limitados a 10% do

dispêndio com o benefício do seguro-desemprego no exercicio anterior, com

dotações orçamentárias da União. dos Estados, do Distrito Federal e dos

municípios, além de outros recursos que lhe sejam destinados.

Estamos certo de que as modificações que este projeto visa

a fazer introdUZir na SIstemática do seguro-desemprego vão contnbuir. de fonna

aSSinalada. para o apnmoramento desse programa, cUJa ImportânCIa é crescente,
ainda mais num momento. como este. em que recrudeSCimento do desemprego.

além de vItimar maiS e mais trabalhaaores. traz resultados nefastos para o
equilíbno SOCial e económico de nosso País.

Sala das Sessões. em...2.', de~ de 1999

Deputad~

"LEGISLAÇÃO CITADA A~EXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS - CeQI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

........................................................, , ,.

TiTULO III
Da Organização do Estado

.............................................." , .

CAPITULO VII
Da Administração Pública

SEçAOI
Disposições Gerais

Art. 37 - A adminIstração pública direta. Indireta de qualquer dos Poderes da
União. dos Estados. do Distrito Federal e dos Municipios obedecerá aos principias de

legalidade, impessoalidade. moralidade. publicidade e eficiência e. também. ao
seguinte:

* Arllgo. "capur" com redação dada pela Emenda C'onsmuclonal n" 19. de (/./ U6 1998
...................................................................................................................................

IX - a lei estabelecera os casos de contrataçào por tempo detenmnado para
atender a necessidade temporaria de excepCIonal interesse público:
, ,

..................................................................................................................................
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......................................................................................, .

LEI N° 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

"LEGISLAÇÃO CITADA A;\/EXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

REGULA O PROGRAMA DO SEGURO-DESEMPREGO.
O ABONO SALARIAL INSTITUI O FUNDO DE
AMPARO AO TRABALHADOR - FAT. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

§ 40 No exercicio de 1991. as aplicações da parcela das disponibilidades
Imanceiras que excederem o valor da Reserva Minima de Liquidez em depósitos
espeCIaiS no Banco do Brasil SIA serão no montante minimo de Cr$
220.000000.000.00 (duzentos e vinte bilhões de cruzeiros).

*.$ ~<JcomredaçtioJi1dapcl(1Lf!ln'Ii,352Je2812199J.

§ 5" Os depósitos espeCIais de que trata o "caput" deste artigo serão
remunerados. no mínimo. pelos mesmos cntéríos e prazos aplicados aos depósitos
das dtsponibilidades de CaIxa do Tesouro Nacional. contonue disposto no art. 5° da
Lei n" 7.862. de 30 de outubro de 1989. com a redação dada pelo art. 8° da Lei nO
8.177. de l° de março de 1991. ou. da sua ausência. pela remuneração mêdia diária
paga pelos titulos do Tesouro Nacional. acreSCidos. em ambos os casos, de juros de
5% (cmco por cento) ao ano. calculados "pro rata die".

'*' § 5Q com redação dada peia f.dl n'" X.352 de 28 12 199/.
§ 6° O resultado da remuneração das disponibilidades fmanceiras de que trata

este artigo consutuirá recelta do FAT.
* ,$ 6° com redação dada peia LeI n" 8.352 de 28121991.

§ 7° O Banco NaCIOnal de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
podera utilizar recursos dos depÓSItos espeCiais referidos no "caput" deste artigo, para
conceder tmanclamentos aos Estados e as entidades por eles direta ou indiretamente
controladas. no ámbito de programas instituidos pelo Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT. tendo em Vista as competências que
lhe confere o art. 19 da Lei nO 7.998, de 11 de janeiro de 1990. e destinados á
expansão do nivel de emprego no Pais. podendo a União. mediante a apresentação de
contragaranuas adequadas. prestar garantias parciais a operações da espécie, desde
que justificado om oxposição de mouvos conjunta dos Ministérios do
Desenvolvimento. Indústria e ComercIO e da Fazenda

-o: ~' -, <-1I,.Tt'SC1JO pl!lI.l ,\Jl!dll.ia }'r(J\'/\(ma 11 /. -3~--N. doJ i I ()~ IV')?

Art.~9° - As disponibilidades financeiras do FAT poderão ser aplicadas em
títulos do Tesouro Nacional, por mtenuédio do Banco Central do Brasil e em
~ep?si~os ~eciais: remunerados e ~isponiveis para imediata movimentação, nas
mstllUIções financetras OfiCIaIS federaIS de que trata o art. 15 da Lei nO 7.998. de II
de janeiro de1990.

• Art. 9" capur com redação dada pela LeI li" 8.352 de 28121991.
§ I° Parcela das disponibilidades fmancelIas do FAT consutui a Reserva

Mínima de Liquidez. destinada a garantIr. em tempo hábil. os recursos necessários ao
pagamento das despesas referentes ao Programa do Seguro-Desemprego e do Abono
de que trata o art. 239 da Constituição Federal.

*§ r com redação dada pela LeI n"8.352 de 28 12. 1991.

§ 2° O montante da Reserva estabelecida no parágrafo anterior não pode ser
inferior ao maior dentre os seguintes valores.

I - a diferença positiva. no exercício fmanceiro em curso. entre o produto da
arrecadação das contribuições de que trata o art. 239 da Constituição Federal e o
montante global dos pagamentos efetuados por conta das dotações orçamentárias para
atender as despesas com o Programa do Seguro-Desemprego. com o Abono Salarial e
com o financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a cargo do
BNDES, custeados pela referida arrecadação;

11· o resultado da adição:
a) dos. valores pagos a titulos de beneficios do seliUro-desemprego nos seis

meses antenores. alUallzados mês a mês pela vanação do Indice NaCIOnal de Preços
ao Consumidor, calculado pela Fundação lnstllUto Brasileiro de Geografia e
Estatistica - IBGE. ou na sua ausência. pela variação de indice defmido pelo
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT nos
termos do inciso IX do art. 19 da Lei n° 7.998. de 1I de janelIo de 1990. e '

b) de cinqüenta por cento dos valores pagos a titulos de abono. nos termos do
art. 9 ° da Lei nO 7.998. de 11 de janeiro de ]990. nos doze meses antenores.
atualizados na fonua prevista na alinea anteríor. .

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

* 3~·:"LJ)mredaCá(.ldiJdapclI.1Ll.,ln,.-,}52dl:!:8 c 19?1.

§ 3" Os recursos da Reserva Mimma de Liquidez somente poderão ser aplicados
em utulos do Tesouro NaCIOnal. por mtermedio do Banco Central do Brasil.

* ::-'\ r <:Dm redaciio JüJa pela LeI 11" 8,35: de 28 I~ 199/

~
. ~

·0.. ,"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTI.:DOS LEGISLATIVOS-CeDI"

Art. 5° - O valor do benetlcio será fixado em Bônus do Tesouro Nacional- BTN.
d~vendo ser calculado segundo 3 (três) faLxas salariais. observados os seguinte~
cntenos:

] - até 300 (trezentos) BTN. multiplicar-se-á o salário médio dos últimos 3 (três)
meses pelo fator 0.8 (oito décimos);
. . II - de 300 (trezentos) a 500 (quinhentos I BTN aplicar-se-á, até o limite do
mClso antenor. a regra nele contida e. no que exceder. o tàtor 0.5 (cmco décimos):

1lI - acuna de 500 (quinhentos I BTN. O valor do beneficio será igual a 340
(trezentos e quarenta) BTN.

Art. 15 - Compete aos Bancos Oficiais Federais o pagamento das Mspesas
relativas ao Programa do Seguro-Desemprego e ao Abono Salarial conforme nomas
a serem defmidas pelos gestores do FAT

Parágrafo umco. Sobre o saldo de recursos não desembolsados. 05 agentes
pagadores remunerarão o FAT. no mmimo com correção monetária.

ArtS. 16 e 17 - (Revogados pela Lei nO 8.019. de 11/0411990).

§ 10 Para fms de apuração do beneficio. será considerada a ntédia dos salários
dos ultintos 3 (três) meses anteriores á dispensa. devidamente convertidos em BTN
pelo valor vigente nos respectivos meses trabalhados.

§ 2° O valor do beneficio não poderá ser inferior ao valor do salário minimo.
§ 3° No pagamento dos beneficios. considerar-se-á:
I - o valor do BTN ou do salário minimo do mês imediatamente anterior, para

beneficios colocados á disposição do beneficiário até o dia IO(dez) do mês;
11- o valor do BTN ou do salário mínimo do próprio mês, para beneficios

colocados á disposição do beneficiário após o dia 10 (dez) do mês.
lu!. 6° - O seguro-desemprego é direito pessoal e intransferível do trabalhador

podendo ser requerido a parttr do 7° (sétimo) dia subseqüente á rescisão do contrato
de trabalho.

Art. 2°_B - Em caráter excepcional e pelo prazo de seis meses. os trabalhadores
que estejam em situação de desemprego involuntário pelo período compreendido
entre doze e dezoito meses. ininterruptos. e que já tenham sido beneficiados com o
recebimento do Seguro-Desemprego. farão JUS a três parcelas do beneficIO.
correspondente cada uma a R$ 100.00 (cem reais).

§ 1° O período de doze a dezoito meses de que trata o "caput" será contado a
partir do recebimento da primeira parcela do Seguro-Desemprego. ,

§ 2° O beneficio poderá estar integrado a ações de qualificação profissional e
articulado com ações de emprego a serem executadas nas localidades de domicilio do
beneficiado.

§ 3° Caberá ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
CODEFAT o estabelecimento. mediante resolução, das demais condições
indispensáveis ao recebimento do beneficio de que trata este artigo. inclusive quanto
á idade e domicilio do empregador ao qual o trabalhador estava vinculado. bem como
os respectivos limites de comprometimento dos recursos do FAT.

*Artigo acrescIdo pela Medida ProVIsória nO 1. "''':9~í. de IJ 02 1999.
Ar!. 3°_A - A penodicidade. os valores. o cálculo do niunero de parcelas e os

demaiS procedimentos operacIOnais de pagamento da bolsa de qualificação
profissIO~aI. no~ termos do art. 2°_A desta Lei. bem como os pré-requisitos para
habllnaçao serao os mesmos adotados em rclação ao beneticio do Seguro
Desemprego. exceto quanto á dispensa sem justa causa.

li' Arttgo acrescIdo pela Jfedrda PrOlJl.fóna n~ J. --O. -. de I J 02 1999,

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

LEI N° 8.019, DE 11 DE ABRIL DE 1990

PROJETO DE LEI N2. 1.043, DE 1999
(Do Sr. Dr. Hélio)

ALTERA A LEGISLAÇÃO DO FUNDO DE AMPARO
AO TRABALHADOR FAT. E DA OUTRAS
PROVIDÉNCIAS.

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

Obriga a rede hospitalar, pública e privada, a realizar
estatistica de óbitos bem como apresentar relatório médico.

(AS COMISSõES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA; E DE CONSTITUlÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)
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o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° - Todo hospital da rede pública e privada. fica obrigado a

realizar mensalmente. estatistica de obituário. acompanhada do relatório clínico

patológico de cada óbno ocorrido.

Parágrafo Único - A estatística de óbitos de pacientes internados deverá estar

acompanhada do relatório médico. bem como a relação de órgãos coietados para

transplante por unidade hospitalar. e deverá ser encaminhada às Secretarias de

Saúde dos Estados e do Distrito Federal.

Art. 2° - O Ministério da Saúde será responsável pelo controle e

pela fiscalização das estatísticas de óbitos e de seus relatórios médicos. bem

como da regulamentação dos procedimentos junto às Secretarias de Saúde dos

Estados e do Distrito Federal.

Art. 3° - Esta lei será regulamentada 60 (sessenta) dias após sua

publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A morte nos hospitais tem sido negligenciada quanto aos fatores
causais. muitos dos quais relacionados à negligência. sucateamento de
equipamentos. espaços inadequados. despreparo dos profissionais de saúde.
número insuficiente de profissionais capacitados. entre outros.

As estatísticas de óbitos não são freqüentes. e seus estudos de
nexo causal clinico-patológicos não são rotina na grande maioria dos hospnais
públicos e privados e. muito menos rotineiro ainda em hospitais universttários. o que
garantiria uma cultura de vigilància sanitária e epidemiológica aos profissionais de
serviços hospnalares. com controle das Secretarias de Saúde dos Estados e do
Distrito Federal.

Art. 20 As agências dos bancos comerciaís ficam obrigadas

a receber as contas tnmestrais emrtldas ae acordo com o disposto no art. 1°
desta leí.

Art. 3° Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo
·no prazo de 90 (novente) dias a conter de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A proposição que apresentamos visa facilitar aos usuários

das concesslonánas de serviços públicos. especialmente àqueles de menor

renda e consumo. o pagamento de suas contas, bem como raCionalizar o

recebimento nos bancos e poupar despesas das concessionárias.

Há uma parcela Significativa de usuários cujo consumo

mensal de água, luz e telefone são bastante baixos. No caso de energia elétrica,

por exemplo, consumo que não ultrapassa 50 Kw, representando um valor a

pagar em tomo de R$ 4,00 (quatro reais). .

Os bancos não querem receber estas contas pois alegam

que o trabalho não compensa o que recebem das concessionárias. As

concessionárias pagam um valor fixo aos bancos que pode chegar a 10% (dez

por cento) ou mais sobre o valor da conta quando esta é muno baixa.

Dessa forma, acrednamos que contas trimestrais facilnarão

o trabalho para todos: os bancos terão menos processamento; as

concessionárias pagarão menos, proporcionalmente, em cada cobrança; e os
usuários. sobretudo os mais humIldes que munas vezes perdem seu dia de

trabalho para efetuar seus pagamentos, terão sua vida facilitada.

Diante do exposto, solicnamos o apoio dos nobres pares

para aprovação do presente projeto de lei.

Fatos inusnados como erro médico. indicas crescentes de
infecções hospnalares como causa de óbito. negligência e eutanásia ativa (como
nos recentes casos publicados pela imprensa). demonstram a necessidade urgente
de medida legal que estabeleça, obrigatoriamente. um procedimento estatístico e
técnico que sirva de instrumento de medida da eficiência e do controle dos serviços
hospnalares prestados. além de determinar a responsabilidade de órgãos e agentes
públicos responsáveis pelo controle. fiscalização e sua regulamentação a níveis de
Estado. do Distmo Federal e da União.

Sala das Sessões. em /.- 7- de ,~~ ' -f"7 ""

LL
Deputado Marcelo Barbieri

de 1999.

Sala das Sessões. em 26 de maio de 1999. PROJETO DE LEI N~ 1.049, DE 1999
(Do Sr. Deusdeth Pautoja)

DeDtf~
7-- PDT/SP

PROJETO DE LEI N2. 1.045, DE 1999
(Do Sr. Marcelo Barbieri)

Dispõe sobre o pagamento dos serviços fornecidos por empresas
concessionárias de serviços públicos.

(AS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) ART. 24,
II)

o Congresso Nacional decret~:

Art. 1° As empresas concessionárias de serviços públicos

emnirão faturas trimestrais para os usuários cujo consumo mensal for inferior a

R$ 7,00 (sete reais).

Parágrafo único. O valor mencionado no caput será

convertido e corrigido mensalmente pelo valor da UFIR.

Cria área de livre comércio no Município de Breves, no Estado do
Pará e dá outras providências.

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMeRCIO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (MeRITO E ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso Nacional decreta:

An. 1° Fica criada uma área de livre comercio - ALC no
Município de Breves, no Estado do Pará.

Parágrafo único. O regime fiscal especlai instttuido por esta Lei.

com a finalidade de promover o desenvolvimento da região. aplica~se. exclusivamente. a
área de livre comercio a que se refere o caput deste anigo.

Ar!. 2° ConsIdera-se integrante da área de livre comercio a
superfície territorial do respectivo mumcípio.

Art. 3° As mercadorias esti'ibigeiras ou nacíonais enviadas'à área
de livre comercio serão, obrigatoriamente, destinarias ás empresas autorizadas a operar .
nessa área.

Art. 4° A entrada de mercadonas estrangeIras na área de livre
comercIO far-se·á com a suspensão do Imposto de Imponaçào e do Imposto sobre
Produtos IndustrialIzados. que sera convertida em isenção quando as mercadorias forem
destinadas a:

I - consumo e vendas internas na área de livre comérCIO:
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II ... beneficiamcnto~ em seu território, de pescado~ pecuària.. reclUSOS mmerals e
materias.primas de origem agricola ou florestal;

m. agropecuária e piscicultura;

IV· instalação e operação de serviços de turismo ou de qualquer narureza:

v - estocagem para comercialização no mercado externo:

VI· industrialização de produtos em seu território,
§ 1° A suspensão de impostos sera lambem convertida em Isenção

nos casos de mercadorias que deixarem a área de livre comercio como:

a) bagcgcm acompanhada de viajantes. observados os limJles
fixados pelo Poder Execurivo, por intermOdio da Secretaria da Receita Federal.

b) remessas postais para o restante do Pais. nas condições fixadas
pelo Decreto-lei n° 1.804. de 3 de setembro de 1980, modificado pela Lei n° 8.383. de 30
de dezembro de 1991.

§ 2° As mercadorias estrangeiras, que sairem da área de livre
comercio para o restante do Pais, estarão sujeitas á rributação no momento de sua
internação, exceto nos casos previstos no § 1° deste arrigo,

Art, SO As Importações de mercadorias destmadas á área de livre
comércio estarão sujeitas aos procedimentos nonnais de importação. previamente ao
desembaraço aduaneiro,

Ar!. 6° A saida de mercadorias estraneeiras da área de hvre
comercio para o restante do território nacional é considera~ para efeitos fiscais e
admmistrativos. como importação normal.

Art. -r Os produtos nacionais ou nacionalizados. que entrarem na
área de livre comercio, estarão Isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados. quando
destinados às finalidades mencionadas no caput do an, 4°,

Panigrafo único, Ficam asseguradas a manutenção e a utilização
dos créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados relativos às materias.primas.
produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialização dos
produtos entrados na área de livre comercio,

Art, 8° Estão excluidos dos beneficios fiscais de que tratam os
artigos 4° e ']O os produtos abaixo mencionados. compreendidos nos capitulos eiou nas
posições indicadas na Nomenclatura Brasileira de Mercadonas, aprovada pela Resolução
n° 7S, de 22 de abril de 1988. do Comitê Brasileiro de Nomenclarura. com alterações
posteriores:

a) armas e munições: capitulo 93:

• > b) veículos de passageiros: posição 8703 do capitulo 87. exceto
ambulancIas. carros funeràrios, carros celulares e jipes;

c) bebidas alcoólicas: posições 2203 a 2206 e 2208 (exceto
2208.10 e 2208.90.0100) do capitulo 22;

, . , d) produtos de perfumaria e de toucador, preparados e preparações
cosrnencas: pOSIções 3303 a 3307 do capítulo 33: e

e) furna e seus derivados: capitulo 24.

Ar!. 9° O Poder Executivo regulamentará a aplicação dos reeimes
aduaneiros especiais para as mercadorias estrangeiras destinadas ã. área de livre com~rcio.
bem como para as mercadorias dela procedentes,

Art, 10 O Banco Central do Brasil normatizara os procedimentos
cambiais aplicáveis as operações da área de livre comercio. VIsando favorecer o seu
comercio exterior.

Art. 11 O limite global para as Importações da área de livre
comercio sera estabelecido anualmente pelo Poder ExecunvD. observados os critérios que
Julgar penincnres, no ato em que o fizer para as demais arcas de livre comercio jã
eXIstentes.

Art. 12 A área de livre comercIO de que trata esta Lei será
admmistrada por um Conselho de Administração. que devera promover e coordenar sua
ímplantação. adotando todas as medidas necessárias,

§ 1° O Conselho de Administração sera composto por:

a) 2 representantes do Governo Federal. sendo um especialista em
controle e vigilânCIa aduaneIra;

b) 1 representante do Governo Estadual: e

c) 1 representante do MumciplO,

§ 2° Ate que se complete o processo de implantação da ALC.
respeitado o lImite máxImo de dois anos. a presidência do Conselho serâ exercida por um
representante do Governo Federal e. após este prazo. pelo representante do Governo
Estadual

Art, 13 A Secretaria da Receita Federal exercera a VIgilânCIa e a
repressão ao contrabando e ao descammho na área de hvre comercio. sem prejuízo da
competéncla do Depanamemo de Policia Federal. ,'\ '

Panigrafo ÚIUCO, O Poder ExeCUllVO devera assegurar os recursos
materiais e humanos necessários ao serviço de fiscalização e controle aduaneiro da área
de livre comércio.

Art, 14 As isenções e beneficios instituídos por esta LeI serão
mantidos pelo prazo de vmte e cmco anos

Ar!. 15 Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua
publicação,

JUSTIFICAÇÃO

O MuniciplO de Breves está localizado na região das Ilhas, no
Estado do Pará, que em conjunto com a vizinha região do baixo-Tocantms. abriga uma
população da ordem de 800,000 mil habitantes, Como na maioria das regiões brasileIras.
nessas, a situação do mercado de trabalho é precária, principalmente. considerando-se que
70% de seu contingente populacional reside em areas urbanas.

Além disso. essas regiões, a despeito de seu potencial
econômico, encontram-se entre as m!llS carentes do Estado, refletindo a absoluta falta de
empenho das autoridades em cnar opções que atendam. de forma prioritária, às
necessidades bàslcas dos brasileIros que alI reSIdem

o Municipio de Breves e as regíões circundantes, que no passado
possuiam recursos naturaÍs abundantes. os quais encontram-se exaundos face ao modelo
de exploração arcaico a que submetidas aquelas regiões, hoje sobrevivem basicamente do
extrativismo vegetal e da pesca artesanal. necessitando. com urgênCIa. de Instnnnentos
que pennítam e incentivem o desenvolvimento sócio-econômico de forma racioná! -~
eficiente, o que, certamente, com a cnação da ALC, alavancará o tão almejado progresso
da região. com ímensuráveis beneficíos para seus habitantes.:")

Com efeIto. as regiões das Ilhas e d~ baixo-Tocannns. no Estado
do Pará, as quais seriam diretamente beneficiadas pela ALC de Breves, situam-se dentre

SPObres do Norte do Brasil. onde sua economia, substancialmente voltada para o
$~ . . ..• -~

extrativismo vegetal (madeIra e palmito) encontra-se exaunda, face a mexlSlencla

pohticas de desenvolvimento auto-sustentável para a região.

Para se ter uma idéia do nivel de abandono e descaso do Estado
para com aquelas regiões, os mecanismos de produção local remontam ao descobrimento
do Brasil, onde as ferramentas de trabalho e as técnicas de produção utilizadas até os dias

atuais são as mes"",' utilizadas pelo, indios. quando do descobnmento do Brasil. há
quinhentos anos, De tão rudimentares. as técm~as de produç!o local não têm como
enfrentar a concorrênCIa dos produtos produzidos em outras regtoes do Pals. o que leva ao

total exaurimento da economia regional.

Dentro deste contexto. a cna.ção da Área de Livre Comércio no
Município de Breves representara para a população local a quebra da inereia crônica da
economia da regíão. onde o Estado não tem conseguido propiciar as condições mimmas
de desenvolvimento e progresso para uma população sempre crescente. onde o caos socml
se instalou. A ALC de Breves propiciara... assim. a recuperação econômica das regiões
circundantes. beneficiando um elevado contingente populaCIOnal. com a geração de
emprego, renda e jusnça social,

Existem, nesta Casa, iniurieros projetos tramitando com o
objetivo de coar áreas de livre comércío em vanos munIcípios brasileIros. De urna fonna
geral, a motivação dos autores encontra respaldo na observação da expenêncla estrangeira
com a utilização dessas arcas, Em alguns casos. localIzados em paises mais distantes,
apenas temos noticias dos bons resultados obtidos; em outros, localizados próximos às
nossas fronteiras. somos testemunhas do desempenho das ALC's e, forçosamente
devemos reconhecer o Impulso que significam para a economia local.

Portanto, as areas de IÍ\Te comercio são. reconhecidamente, um
instnunento para promover o desenvolvimento de áreas deprimidas. O problema é que
enquanto, na maioria dos países. as discussões ideológicas já se esgotaram e esse
instnunento tem sido utilizado de forma inteligente. visando a alavancar localmente o
nível de atividades sem tnterferir negativamente com o desempenho da economIa do pais,
no Brasil ainda se discute sobre a conveniênCia da sua adoção.
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A simples observação da experiência intemacional. que depõe
forte e inequivocamente a favor da adoção das áreas de livre comércio. não parece ser
suficiente para convencer nossas autoridades de que este instrumento. se utilizado de
forma séria e competente. pode contribuir de forma relevante justamente para a criação de
novos postos de trabalho e para O fortalecimento das contas externas.. Ou seja, é um
instrumento que pode vir a somar justamente na direção que o Brasil mais precisa.

Este. portanto. é um projeto que deve merecer a aprovação desta

Casa, pois. além de contrtbuir fortemente para o desenvolvimento de regiões pobres de
nosso País, coaduna-se com as maiores necessidades da economia nacional.

i/, ("
Sala das Sessões. em)? dert'"tde 1999.

/ /'

Deputado DEUSõEiH PAN1'l:l:M

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTIlDOS LEGISLATIVOS _ CeDI"

LEI N° 8.383. DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

INSTITUI A UNIDADE FISCAl DE
REFERÊNCIA. ALTERA A LEGISLAÇÃO DO
IMPOSTO SOBRE A RENDA. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPiTULO I
Da Unidade de Referência - UFIR

Art. 1° Fica instituida a Unidade Fiscal de Referência - UFIR. como medida
de v"!or e paniJ.'tetro de.~~Ção monetária de tributos e de valores expressos em
cruzerros na legISlação tnbutana federal. bem como os relativos a mullas e penalidades
de qualquer natureza.

. . § 1°.0 di~slo nes~e Capitulo aplica·se a tribulos e contribuições sociais.
mcluslve preVIdenclanas. de mtervenção no dominio econômico e de interesse de
calegonas profissionais ou econômicas.

§ 2° É vedada a utilização da UFIR em negócio juridico Como referencial de
correção monetária do preço de bens ou serviços e de salários. aluguéis ou "royallies".
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

37, de lB de novembro de 1966, e :endo em vist~ a adesão d,:,_Bra!,il i
Convenção Internacional sobre o Slstem"- Harmon1%.ado de Deslsnaçao e de
Codificação de Mercadorias. em 31 de outubro de 1986. RESOLVE:

Art. l' - Fica aprovada a Nomenclatura -BrasileíTI_ de
MercadoTias (NBM/SH). baseada no Sistema Harmonizado de Desienaçao _e
de Codificação de MeTcadorias elaborado pelo Conselho de Cooperaçao
Aduaneira.

Art. zq - A Nomenclatura Brasileira de Mercadori~s (NltV
SH), baixada com esta Resolução. entrará em vigor em 01 de janeIro de
1989.

HELO!ZA CA!-lARGOS MOREIRA
PreSidente

Src:i'o XIX
Anas It lunic:tes; suas p.rhs e ateu'rios

Capitulo 93
Ar ....s e lunic:ies; suu partn e- atesslÍríos

Notas.
1. O prunte eapitulo nio cOtlprundr=

a) os lul.inantes e cápsulas ful.inanhs. os detonadores. os fo,uetcs de ilu.ina
çio ou contra o ,ran izo It outros art i,os do tap itulo 3&;

b) as ,artes e acnslÍrios de UStr trral, na .ee,~i:o da Nota 2 da Src:lo XV, de It'
tais cOluns (Scc:âo XV) •• os artefatos nnlhantn de plástico (Capitulo 39>;

c) os carros de coabate e al1te-íveis bl índados (,osic:ão 871'h
d) as .iras hlescipicas e outros dis,o,;itlvos í,ticos. salvo ~uando .ontados nas

ara.. ou. lIuando não aontados. "'Ult se apreuntel cal as arns I. ~ult 51 drst inu
(C., ttulo· 9.);

d a, !testas. artos It tltc:hu para tiro. as ar iaS ItGohdas ,ara ItSJri.a e as ar
.as COI caradedsticoIS de brinquedos (Ca,,'tulo 95),

f) nanas e lunic:ies co. carach:risticas de objetos de coleção ou de antiJuida
des (posicies "1:; ou 9716).

2. Na acpclo '1. posic:ão 93t6. o t.,.IO partu nio cDlflreendr DS .,arelhos de rádio ou
de radar, da ,osicio 8526.

NOTAS COlIPLMlITARES (HC):
NC (93-i) Fica. reduzidas para li: as a1i~lJotas do IPI incidmte·sobre ·cartuchos de

tlual~uer ItSpicie. su ,roHt 11, exceto para caça e eSl'orh-. classiticados
no c'dilo f3.16.

NC (93-2) F'ica. reduzidas a ex (zero ,or cento> as aI ílluotas do IPI incidente s~brt

os ,reduto!> classificados tio!> ctdilOS 931i!.....1I1. 93.2.....2...
9313.9'."" e 93.'6. lIuando dntinados aos óriãos de sriuranc:a ,ública ft
derais e estaduais•

DECRETO-LEI N° 1.804, DE 03 DE SETEMBRO DE 1980

DISPÕE SOBRE TRlBUTAÇÃO
S!Ml'LIFICADA DAS REMESSAS POSTAIS
INTERNACIONAIS.

CóDIGO MlM/SH 1--------1
POS1cXOllTEIl I

E stlB-IE SUB-I
POSICJOIlTEM I

iiERCADORIA

ALIBUOTA
%

Art. 1°Fica.instintido o regime de tributação simplificada para a cobrança do
Imposto. so~re a Importação incidente sobre bens contidos em remessas postais
mternaClO11llls. observado o disposto no art. 2' deste Decreto-Iei.

§ 1° Os bens compreendidos no regime previsto neste artigo ficam isentos do
Imposto sobre Produtos Industria1izados.

§ 2° A tributação simplificada pudera efetuar-se pela classificação genérica
dos bens em um ou mais grupos, aplicando-se aliquotas constantes ou progressivas em
função do valor das remessas. não superiores a 400% \quatrocentos por cento).

§ 3° (Revogado pela Lei n' 9.001. de 16/03119951.
. § 4° Poderão ser estabelecidos reqnisitos e condições para aplicação do

disposto neste artigo. .

° An. 2' O ~tério da Fazenda, r~lativamente ao regime de que trata O ar!.
I dest.e Decreto-Jel, estabelecera a clasSIficação genérica e IlXllfá as alíquotas
especulls a que se refere o § 2° do ar!. 1°. bem como poderâ:

'. I· dispor sobre nonnas. métodos e padrões especificas de valoração
aduanerra dos bens canudos em remessas postais internacionais'

li • dispor sobre a isenção do Imposto sobre a Impodação dos bens contidos
em remessas de valor· até cem dólares norte-americanos. ou o equivalente em outras
moedas. quando destinados a pessoas IlSicas.

• InclSoIl com redaçiIodada pelo UI n"8.383. de 30112'l991.

. Parágrafo ~co. O Ministério da Fazenda pudera, também, estender a
aphcação do regrme as encomendas aéreas internacionais transponadas com a emissão
de conhecimento aéreo.

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

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

COMITE BRASILEIRO DE NOMENCLATURA

RESOLUCAo ~9 75. DE 22 DE ASRIL DE 1988

O COMITa BRASILEIRO DE NOMENCLATURA (CBN) no· uso das
atribuições que lhe sio conferidas pelo artizo 156 do De~reto-lei n.'

93'1.1'
.11'
"li

9312."
.11.
.211

93.3

90.3.1'

'i"99••
9313.28 ....

9383.38 ...,
93'3.90

ti..
9911

9314••' ",.
9365
93e5 .. 16 t.t,
93e5.~

Q3IS.:!! Uf.ll
1311S.29 0f10é
';'30~.~0

e1f10

12
f2tU
tlí!S'9

"9901
°9°9

93;&

93.6.11 ....
93'6.2

Ar.n de guerra.. exceto revtlvcres. pistolas I: arns brancas
- Para uso ea aeronôÍuti ta •••••••••••••••••••• •
-- Outros e
RevlÍ1veres I: pistolu, exceto os das posicou 9313 ou '3,~

-- Reválveres 5
- Pisto)as •••••••••••••••••••••••••••• "5
Outras ar_as dI' '090 e a"arl'lbos 5uelbantrs 'Iur ut n izr. a dtfla,ra
c:io da pUvor. [por txuplo: espingardas e carabinas. de tua. arlas
de fogo carrEJávcis rxdusi'o'aaentr ,rla boca. pistoh.s lanc::a-foSluetes
r outros apar~lhos concrbidos apenas para lan.ar foguetes de sinali
zac:ão, pistolas e rEvlÍ1vrrts para tíro tlr: Trst.i.·(tiro sn bala).
pistolas de t.bol0 cativo P1.ra abahr ani .. is, canh"ies lanc::a-aMarruJ
- Arlas dr: f 090 carrr:g;\VCIS cxclusiv....entt pela boca
-- Carilibinas, IE:spingardas c sl:llcJhantt:s. de ca;a ••••••••• oiS
--- Outros .••• 45
- Outras espingardas f carabinas, de c~;a ou de tiro-ao-alvo. cal pe-

lo Menos u. cano 1 i so •••••••••••••••••••••• -1:;

- Outras tSP ingardu Ir carab inas. de ta" ou de t iro-ao-l.lvo ••• -1'5
- Outros
- Pistolas de sinal izac:ão •••••••••••••••• • •• 3.
-- Outras •• -15
Outras arns (por t::uplo: uping:ardas. carabinas Ir pistolas. de 10-

h .• de ar cOl'llpriMido O'J de gás. CilS!iEt!h~). E:C:f:~O as da posic~o

9307 •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1.'5
Parhs E aCI':~sórios dos artigos d !: POSiCÕE5 9:3~1 J.931l14
- DI: revái r:rrs ou pisto);.s • •• 45
- ~I: t"!illingardas ou CÕlrabinas G~ posiciío 93G3

. -- C.mos 1 í505 • • • 4S
-- ~'Jtrc!? ,........... • •• 45
- O'Jtro~

--- Dispasit i ....os aC101"tECl':d~r~! de rECUO ... fIlo ...·í ....cis. dE borracha. par"
l'SPlngõl,.diilS. cô!!r;õlbínc.s € 5l'MEJh:rl1tes • • • • • • • •• • •• " 1S

--- Bandohiras para Esplngõl.rdi5. c;arabinu e sUl:lhantlts
---- Ot couro • ••• 1~

--- Q'.lillqur" outril •••••••••••• • ~

--- Outros
---- Das arMas cOllprundíãôlS nil posíç:ilo 93H ••••••• • ••• -1S
---- ~uillquer o'Jtro • ••• .:S

BO!llbas. !lrilo"das, torPEdos. lIlinas. MíSSEis. C<lrtoJchos t: outras Muní
c"3r:õ E projite;§. t' suas partES. inc1'Jidl]S os zi\9alot"s. chUMbos de
cac:a ~ buchas paroa cartuchQS
- Cartuchos t S'Jas partEs. para pistolas dt rebitar ou para pistolas

de i.bolo cat ivo para ab.h:r aníaais ••••••••••••••• 45
- Cartuchos t SIJaS partes. pill.ra UPlnganlas O'J carabinas dI: cano }i

so~ chuabos para carabina,s de ar co.pri.ido
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--- Outros

- Outros

--- Outros

--.. AMbuancia

-- Dl' cilindrada supErior a 2519 cr..3

--- Auto.iv~ís dE passage!ro~

--- outros

---- Dt ati 100 HP de potine ia bruti CSAE)

---- DE .ais dE 100 fiF df: patinei. brut.

--- Autolllêvris d€ pas5agriro~ COII &lotar;. âl.:oo1

-- AlbuliliC h.

---- Q'JalqIJE( outro

-- De cil indrada não SUPErior 1'1 1SGG Clt3

--- AutoarôyE' I s dE pa5519f: Iros

--- A.Jt:olllóveis de passageiros

--- A~bulánci il.

-- DE cilindrada SUPErior a 1See cI3, .as nio supcrior a i!5ee c.3

---- GuaIqurr OIJtra

--- Outros

--- Outros

- Outros VEiculas, coa aotor de pistão, dE igniçi&c por co.~ressi.o
CdirSf:1 Olj 5E1lidil.:5El)

.) a ásua da -.r (,"ieio 2'5tU.

b> as iluas dntlladas, de condutibi1i4a4. ou de ilUal Irau til purlza C,osic.:io
28511'

e) as produtos H ,cr'".aria ou de toucador Ctapltul0 33) •

c, •• sol'lCin ~.a.. ~UI: contenha. n. ,na. _i. de 1.X 4. ácido KéticQ (,ni
d.291S),

d) OI Hdicuntos das ,00idn 3H3 ou 3tt4,

~. Ma "unio do ,rtH1\b Cultulo I dM b.,rt.ulos 2t I 21. Q ttor a.lc.o'lico n vob
• deter.ina-u à tc.,eratura de 2. ,rilUI nnt i,r.llos

Not. d. M,••Isi••

1. N1. ac~'d.o da su,b'Mic:ão 22'4.11. cClnsid.ru-se vi.hos nP'U....tn e vi"lIios "pua

101 os vinhos 'lU' .,rn.ntn, tluanda CClnHt'v.dos i. t,.,rfatura dlr 2' ,raus c.nt i
,rada~.6 ~rei,i~~a fichados. u.a sobrlr,rrssâo i,ual ou s....,.ior .3 bares.

Nota,.J:owlnenh: ..tIIC,:
1. Entende-51 por ·vi·nho frisante" ou "'vinho lilSeificado", o vinho d~ MSa 111: sabO!'

seco ou adocicado, coa u.a ,aHif'icac.:io dxiaa de 1,$ at.asferas U,518 hr,l) a
tt:u~n.tura. de 1. Irlul unt i,rados t Iradu1.cllo aleail ica de 11 1. 12.5 .raul cen
t i,rados, e. yoluc (Iraul Gay LUISiI.C).

3. Na Icr,c:âa da POlicio 2212, consideru-H bebida, .io aleol1 lea. as .IIüillu cujo
hor alcoil ico •• voluae não exceda. ',5% vaI. IIs b,billas alcail ieas elassi'ic.a
sr, eon'or•• o caso. nls posiC'" 2213 il 2216 ou na posic.:ão 22tS.

el~9

e2

8201

1299

e311

9911

8713.3

8713.31

IlIe

99.e

8783.32

.1

elll

9112

121e

9'"

87e3.33

'1"
ê21e

~".
87.3.9.

I1n

9gee

IIot...

1. O pruente ta, rt..l0 Rão caurnMel

--- Quahuer outro

- CJCO C"coapletel!.! knockrd do,m",

-- Autoaóveis de ,asn,eiros coa .otor iI Jasol ina, dI' aais de 11' HP
de ,lotinci1. bruh (SAE'

-_.. iuahurr outro

-- ao C"coepll'trIY knochd down",

-- Auto.óveís de PilSsagriros coa .otor a 9asol in.. , dr at~ i.e HP dr
lotincia bruta (SAE)

_.._- QuahUE'r outro

-- Outros

--- CKD ("coaph:tE1y knockE'd dOlo/r,")

_.._.. QualqUEr outro

--- AutoMÓYEis dE passagEiros CO. 1I0tor a jlcool

--- CKD C"coapl~~tl!:l knockcd do..n",

--- AutoaÓVtll dE' palSail'lrDS COiM _otor .. 9asol1na

- Outros vl:Ículos co. aotor de Pistlú alternat IVO, dt '9nn;:áú PO:'"
CEntElha Chisca'

- Veiculas ul"l:ial.l'nt~ c:ont:ltbidos. ,ara SI!' deslOCõtr lobre a nC'vt".
vl'iculos especiais parI. o transporte dr pessoas nos Cill:lPOS dE 101h
~ veiculos lurlt.antcs '

Auto.'Vl'i1 de pU5I'l'íros r outros vriculos autoaiVEIS principahrnh
cOftcrbtdos ,.r1. t.r1.u,ortc: de ,USQU tCKClt.O os d. ,0Iic,i,1) 87121,
'Inclddol DS vr:lculos de uso .isto ("sht ion ••'D"5"') e os auto.'v«is
de corrida

Velculos ~uto-íYris, tratOf"t'S, ciclos I' outros
Yl'iculos terrestres, suas nrtes I' acessórios

-- Cartuchos •••••••••••••••• • •••••••• 45
-- Outros ••••••••••••••••• • •••••••• 45
- O'Jtro5 cartuchos E suas põl'rtE:5 ••••• • • •••••••• 45
- ()lJ~ros •••••••••••••••••• • •••••••• 45
Sl.brrs, npadas. baionrhs, bn;as ~ outras araas brancas. suas par-
trs f: bainhas ••••••••••••••••••••••••••• 45

Capitulo 87

-- iua1tlurr outro

___ Autoaóveis de pasnuiros co. aotor il ilcDol, d~ .ais de ue HP
dE potincia bruta (SAE)

___ Auto.óveis de Pilss~e'ro ... coa .otnr lo ilcQ.Qt. de :a.ti 1.08 HP dI.:
poune la bruta fSAE)

-- l:KD r~coul.cl:el!:l ICnac.krd down"')

'4

'3

9386.21 181.
9396.;!9 teee
9306.30 fiee
9Jt6.~' ....
93'7." '.11

17'3

B7t3.U n"

B713.~

87t3.2i n ..

8713.22

ti

'181

'199

.2

.281

1299

99n

8713.23

'1

'UI

•199

'2

12.1

'299

4. Os chassIs de Yl!'icujos alJto.íYI:IS. lIIuando ,rovldoS dr- cabina. c1assif',cu"se nas
POliCiEI 87i2 i 87'04 I: nao n. 'OS Ido 871t.

s. :. poSi;ao 8712 co.prf:rndt tOCiaS iS blcichtu par:t criancas. Os outros. ciclos'para
cr laM:a5 classif'icu"sl' na posiclio 9S.1.

....................._ .

Notas.

2. ConSióerila-st tratores. na ICE:P'~Cl do prt51!ntl' Capitulo, os vrltules aotaru ~s
s~nc. í ..l.f:nte: conc.E"b idos p~r~ PlJ};~( ou. npurru instru.rntos, vriculos ou carlas,
uuo qlJ~ aprrsEntu cl'rtos dispo§itivos it;Crs5ório~ qUE per.ih. o transportr dr
fErruentil.S. ~e.rnhs. adubos. €tc •• rt!:hcionado~ coa o §I!U uso ..principal.

1. ~ Pl'"f:senh Capítulo não cOMPrEEndE os vticulos concrbido5 p.u"l. circular unicaarntl'
sobre YliilS férrEas. '

3 .. Cons.drr.a-sr vricuIas auto.ivris paril transporte coIdivD dr Pil5silSlriras. na
aCEpçáo dôt; posiciio 8712, O!$ ~iclJlos 'conc«i:rtdos 'Pilr;a"tr_nS'P'Ort-a.l" dEZ pessoas no
_'-ni_o. Incluído o fIlotoruõtJ..

8499 ---- QualqUEr outro
22t3.n

fi"

12

- COncentrado dI! cerveja"

_ E. recipienus diferentel dos de lata, de cap'acidadl: a.ti 1 litro

99ee --- Outros

18783.24 __ Dl' cilindrada suprrior a 30ee CII:3

li -- Auto.óv~i'i de passagEiros COII lIotor a guol ina

1211 - k ba.ixa fer.l:ntaciia

.212 - DE alta f'er.entac:âo

f3.. - EJl IIt.
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12.. - eu i na.dos

--- Dl' Vinho

---- DE bag..;:o dE:' uva

--- &leool d íl ico

--- G~ntbr;

- Outros

--- DE cana.-de-a.;úta.r

---- Qu.lquEr Dutra

- Gi. Ir 9~nEbra

- Agu~rdtntrs de vinho ou dt ba9J.co de uvas

---- Outros

-- EIl rtéip;rntf:'S dI!' capacidade Inftl"'lOr a 3/~ dE litro

--- tonha4UI!

--- AguardentE de cana ou caninha

--- Rua

- Cachar;a ou caninha lrua e tafiá)

--o. Bilsaceira ou graspa

-- Outros

--- Outras

- UíSqUES

--- E. 1 itro

--- E. garrafa (3/~ dE 1 ítro)

-- Aguardrntes de atlato ou tacha,a

--- Outros

---- Df frutas

---- Qualquer outro

---- Dutilildo .1.c:oóllco.c~a.adoUlsqur de erruis ("sraln ..hisky")
coa §radua,ao aleoollca dE' S9.:;~ +- 1.S!. rM Yotu.c (IrI.US
Oõly-lulSilC). obtido dr ct'rt'lJ náo aaJtildo adicionado ou nío dr
Ctyada aaltada

---- Dntl1a~o alcoó~ico chilMado ulSqUr dE .aar ( .....aH lIIhisky.... )
9rl.dua,ao alcoollca dI: S9.S~ +- l.:;~ n Yolu.~ {,raus
Lussac}. obtido de cevada .altada

--- Próprias para a Ehborl.ci.o de uí$~ur

Outras bEbidas ftratnhdl.s (~idra, penfla. e hidroHl, por t)(t.,lo)

-- Sidra nao !lilSEif'icadl.

Olel

OI

0112

fi"

16" - ·Vinho'" dI' jenipl.po

171. - "'!Jinho" dE abl.CaXI ou an~nis

ISI' -- "!Jinho'" dr caju

991. --o. Outros

"leool etilico não drsnatur~do. coa u.~o u voluu Infe
rior a SI% yol; aSluardrntn, licorrs r outras bebidu u,irihons
~:1~::::~:~~~ :~r::~~~::s 1.1coilicilS co.postas, dos tipos ut i llzatlos

14" -- Hi drol'1

1311 -- Perada

9'" -- Outros

.s.. --- 5ilQui

1211 -- Sidra Unificada

12 --- AguardentES si.pIes

e2tl ---- Vode.

1212 ---- Agua.rdentEs de agivlr ou dE outras planta,s ("'Te'tuillaM I: sue-
lhantes)

1199

99

9gel

990~

9ge3

99t4

9915

9999

22.S.2.

.1••

.2te

99te
2218.3e

.it.

t2ee

.3e.

99••

22e8.-4t

tlte

.2te

.3ee

99te

2218.5'

'lt.

.2ge
2218.9'

.ite

22t6."

--- Vinhas dI sobrueu ou llcorosos

_ ..- Não fcrHntados. lldiciOnadosdr j,lcool. COIJlrtl'ndrndo n aistths

--- tOI i'rrlltnhdo inhrrDalpida. ,or adieio de j,lCD01. cOIPrttndtndo
as aishhs

_o... Vinhos de HS1.

--- DI. ndtin

- Kostos dI uvas cuja ferarnhl;~D bnha sido í.,rdida. ou inttrro.
,ida ,ar adido dI i.leool

-- De )Clrtz

-- Do Ilorto

_....o. Dl' xere:::

--- Do ,orto

-- Da. .adEira

_o. Verdl'

..--- Qualqurr outro

--- \linhos dr sobrtusa ou 1 icorosos

- Outros lostas de uvas

--- "ostos dt uvas cuh hr.t'nhcilo tinha sido i.pedlda ou inhrro~
Pldl. por adicio de álcool

-_... C1ual'lurr outro

-- 'ual~utr Dutro

-- Frisante

-- lJerde

- (linhos dt Itsa

-- Ea r"ci,itntl5 de ciI,;acidadr nio supcriar a 21itros

... Outros vinhos; aostos de uvas cuja. 'tralnhc:1.o hnha sido i.pedida
ou ínhrroapida por a.dic:ao de álcool

-_.... Hio fErarntl,do5. ildicíonadosdr álcool. COIPrundrnrlo as li~tths

____ COI ferltnhcilo IntrrrolP Ida ,or ad lClo dI' álcooL COlprl't:ndrndo
u .istl:ln

-- Outros

_o... IUilhurr outro

-- Mascatel tspuuntt

-- Frisantr

-- ChJ.apanha

- Yi nhos npunnt n r v i nhol ~5PU.DSOS

-- Outros

-- ta barril ou ,. recipientes n.~lhanhs

- Outros

Vinhos de uvas 'ruca.s, inclu(d'os os vinhos enriquecidos coa álcooh
MtStos "e uns, exclutdos os da posição 2119

IUI --- Filtrado doce:

!tt" - Outros

UtrMltes e outros vinhos lIe uvas frncn ,repa.rados ca- ,lantas ou
subsUnc ias ara-'t icas

'4" --o. "istelas coaposta.s

99.. _o. Outros

2at5.91 - Outros

ti" -- Vrrautes

ta.. -- lulndos

f3M - Ge..tlos

t4.. -- Klstelu co.postas

2215.11 l-E. reci,lentes IIr ca,acidade não su,erior il 2 litros

t1.. -- \ltrauhs

t4"

9'1"
22'4

22'4.U

'U'

e2..

99"

22'4.2

2214.21

ti

ti'l

tl'2

el99

'2

e2tl

e2e2

'213

'299

'3

t311

13'é!

2214.2'

ti

'ltl

1112

tlt9

t2

t:ltl

'~'2

1213

'299

t3

t3l1

t3'2
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82.3 ---- A9U~rdl'nt1'5 de rruhs (dI' cidr.. ,. de a.rh:a,. de cerrja ou N" ir5-
ch"" ou dE outros frutos)

1299 ---- QualquEr Dutn

83.1 ---- DE alciltri\o

.312 --- Dl' 51tmg i brE

03.3 --- Dr CIScas, poJpas, ervas ou raíns

.364 ---- Dl' usÊnclil5 naturais

93'S ---- Dl' I'SsÊnciils artificiais

0399 ---- GualquEr outr1.

0410 --- Licores ou crr:ats (curaçau, .J.rasquino. ilnisrte. cacau. "chl'rry
brilnd~H e outros)

15 --- ApEritivos l' a.arg05 (N!lithrN
, Ferroquina, A'FtrnEt" e outros)

ISI1 --- Dl' alc1.cho'ra

e512 ---- DE n.;"

1599 ---- Gualqul'r outro

861t --- Bat idas

99 --- Outros

99.1 ---- "Stl'inhucr""

9912 ---- Pisco

99.3 ---- Bc-bida a)eoó1 ica dI' jurubl'ba

9914 ---- BEbida jI,)COÓllCil de gEngibre

99'S ---- Bebidôl ..1eoó) iea d~ óleos EsSEnciais dE frutas

9999 ---- QualqUEr outro

ca,ltula 33

óleos esnnciais e resiniides: ,rodutos de
,erf'unr i~ ou de tDUc~dor ,rR'9ar~dDS e

prl'paraciu cDsaét ica.s

99"

3314.31

11••

12"

.3"

.....
99&1

3314.9

3314.91

1111

1211

99"

3384.99

1111

1211

13M

1411

9900

33.5

3385.16

0le8

99"

3385.20 1000

33&5.38 0000

33&5.90

lle0

8211

13..

- Outro§

- PrE,aril;:.ii~ parill aiilnicuros e pEdicuros

- Esaaltes para unhas

- Pós para unhas

- Dissolvente de n.alte parill unhas

- Ban para unhas

-- Outros
- Outros

- Pis, incluídos os coapactos

- Talco Ir polvilho, coa ou Soea nrf'u.r

- Outros

- Outros

- Cre.n de bchza. inclusive co. gelfFia ruI dE abElha; crues f!

IOCles tônicas

-- PrEParados ant i-sol~r~s. eXCEto OS bronZEadores

- Preparados bronzradorE5

--- Outros

Prepara;:.ões cap i l~res

-- Coa propriedades hrilPÊ'ut icas Ou prorná! icas

-- Outros

- Pr~Pilral;DtS para ondulac;:io OIJ aI iSilaEnto. peraanEnhs, dos cabdos

- L~quis <laeasl) para o cabelo

- Outras

- Tintura.s e descolorantes para cabElo

- FiK..dorrs par.. 05 cabElos r I'XCtto os hquis

Notas.

b) os sabies E outroS1pi'odutos d~ posicão 3411;

c) ai I'ssincias dE tenbintina, de pinheiro ou provEnienh:s d. hbriculio da pasta
dI' ,a,1'1 ~o suHato e os outros produtos dOI. posicio 3SIS..

---: Loções para após barbear

--- Outros

- Dnodorantn dE aabientrs, a'5ao não PErfuNdos

---- Ea n:cipilmt~s tipo ~erDssol

- Desodonl.nles corporais E ant ipErspirantEs

Pre,arad'u para higiene bucal ou dentária incluídos as pis r crees
para 'acil ihr a aderÊncia das dEnhdur~s '

- Dent ifrícios

--- Sob for.a I iql.lida

--- Outros

---: Creal's para ba.rbnr, contendo ou niío sabiío

--- Outros

- Sa i5 perfUMados e outras preparac;:oes pa~a banhos

- PrEPillracoes•.para PE~f'uaar eu para desodorizar a.biEnhs, incluidas
as prepara;:'ol!s odor.fera5 para ceriaõnia5 religlo5õls

-- AgarbatE e outras prcI'araçoE's odor HEras qUI: atlJea por coabustio

- Outras

- Outros

--- Prt:parac;:oEs para higiene bucal I: liaPEza dos dentrs

-- Pós c crues para facilitar a aderineia dE dEntaduras

Prep~ra;:.ies para ~ilrbEar (antES. duranh ou após), desodorantes cor
por~ls, !rcparacns para banhosr de,ilatiríos, outros produtos dt
P!rfu.ar'~ ~u d~ tQuc~dor prrp~radQs t DUtr~s prepara;:.ões CQUit icas,
~:oa::~EC1f'ICildo5 nra coaprund id~s e. outras posic;:,n; desodorantes
des des~~~:;~n~~:parad05. anao nao ,trf'u••dos. coa ou na propr h:da-

- PrrparaçoEs para barbEar (anhs. duran~)3387.11

1111

1280

9911

3387.. 28

1118

9988

3387.30 1180

3387.4

3387.41 "li
3387.49

11

8111

9911

3316

3316.le 1100

3316.98

8111

1288

3387

- Soabra, ddincador .. 1iÍ.pis ,J.ra sobra.ncl'1has .. E rí.~l

- Produtos de aillllui1a91!a para 05 olhos

- 8ato.r .CSlO crcauso ou liquido, E' brilho para os lábios

- Outros

- Produtos dE .iIlquilatu para os libios

- 'gU~5-de-colinil.

Produtos dE ·bElEza. OU dE .alluilaIE. prEPar~dos e prEPara."ín paril
CDnservaç:io ou cuidados da pElE (exceto Hdica.entos), incluídas aS
prEflill'aç:in anti-solvlrs Ir os bronzf:adorrs: ,repara;:.'!s ,an.•anicu
.rOS Ir .td i CIirOS

PUfUHS Ir iÍ.guils-dE-col in i a3313."

lI"

12..

3314

3314.11

li"

""
3314.21

li"

3. Considrn.a-sE produtos dI' perfuaada ou de touc..dor: ,reparados e prE'PU'acies cos
ait icas, na acepcao da posicio 3387, entrE outroSo r os seguintes produliJs: sachês
(salluinho5 contendo parhs de planta aroaática): prrparaçeEs odor HEras quI!' atue.
,or coabustio; papéis ,errundos Ir ,~iis iaprESJnados.ou rEVEstidos de COSHt icos;
s.oludes ltlluidas nra lEntES dE contato ou ,ara olhos &rtificiais; pilstas ("ooa
tes"), h1tros Ir falsos tecidos, i.prEgnados. revEst idos ou recobertos dr perf'uaE
ou dr cos.H icos,; produtos de toucador .,rEparados, N.n. anoinis.

2. As 'aliCies 33.3 a 33.7 apl ica.-n, entre outros .. aos produtos, aisturados ou n:iD ..
,riprios para srrn utilizados cDela ,rodutos dalluelas ,osic~ies r acondicionados
pua VInda a retalho tendo e. vista- ti seu eaprego par:a ~lIuelrs usos, exceto águas
dEst iladas aroaát icilS E solucies aquosas de íleos eS5endais.

1. O presente C~P itulo não coaprundr:

a) as ,reparacoes alcoól icas coapo5h.s dos tipos ut í1 jzados .~n a filbr icu:ão de
brbid~sr Cla posicâo 22.8;
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8199 --- Qualql.l~r outro

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

o Congresso Nacional decreta:

Agosto de 1999

9960 -- Outros

3317.90 - Outros
Art. 1° Os portadores de diabetes mellitus terão assegurados pelo

Estado o fornecimento gratuito de:

eue -- PapÉ'is iapr€gnados, rEYE§tidos ou rEcobErtos dE' prrfuat ou dI.'
cos.H icos

e210 --- Pil.rtes de phntu aroôtic:as Ea saquinhos (~~c:hÊs)

t31. -- Dep i lat ór ias

14" -- Prepan.t;oes para aniaa.is (~i..pus, banhos de .. '

ISle -- Soluç:oEs para 1entl?s de contato ou ~ara olhos .rtifici;,is

06 -- Falsos tecidos iapr-Egn&dos. ou rEVES\: idos ou recobertos, dr Jlufu~

aI! ou dE cos.la icos

86&1 --- Acondicionados para venda a retalho

1-
IT·
m
IV
v
VI
VII
VIII
1X-

insulina;
antidiabéticos orais;
tiras reagentes para exames;
seringas para apiicação de insulinas;
adoçante;
material informativo sobre o controle da doença;
lancetas para coleta de glicemia capilar;
glicosimetros;
medicamentos e dispositivos que previnam ou tratem as
complicações crônicas da Diabetes N,lellitus, como a
nefropatia, a retinopatia, a neuropatia e a
macrovascuiarpatia

8699 --- Qualquer outro

q9êe --- Outros

C&p 'lula 24

Fuao <tabaco) r SEUS sucedâneos aa.nut;aturados

Not••

1. O prEunte Capitulo nio coaprnndr 05 cigarros al!'dicílaentosDS (Capitulo 3".

1. Entende-51! por:

§ 1° O fornecimento dos medicamentos e materiais de que trata
este artigo, serão fornecidos pelos órgãos integrantes do Sistema Único de
Saúde - SUS do Ministério da Saúde, aos diabéticos que estejam obrigados ao
uso continuo e permanente de medicamentos especificos para a sua sobrevida

Art. 2° Para que possa obter o fornecimento gratuito e regular do
material e medicamentos de que trata o Art. 1°, o portador de diabetes
rnellitus, terá que obter a prescrição de profissional médico pertencente a
instituição integrante do Sistema Único de Saúde - SUS.

§ 1° O portador de diabetes mellitus para obter os beneficios
desta Lei, terá que cadastrar-se DO Sistema Único de Saúde - SUS.

a,) ci,urilha - o produto coa capa de folha. de fuo ea estado n~tural,

fuaa oq RUS sucrdineos duria.dos. picados. aigados ou N pé;

tnvo)v"do

c
b) charuto - o produto co. capa de folha. de ruo ea estada natural. envolvrndo

folha. de f'u.a ou de SEUS sucrdânros inteiras. picadas ou part idas'

c) cilvro - o produto de ruo ou de seus sucedâneas, cuja capa não seja de folha
dE f'uao e. Estado natural.

§ 2° O SUS implantará e manterá atualizado o Cadastro Nacional
de Diabéticos, que terá a coordenação do Ministério da Saúde e a orientação
da Sociedade Brasileira de Diabetes.

Dispõe sobre prerrogativas aos portadores de Diabetes Mellitus ~

PROJETO DE LEI N'!· 1.050, DE 1999
(Do Sr. Domiciano Cabral)

elee

e2ge

24'2.28

eue

9919

24'2.90

91t9

0219

93

0301

9399

2493

2403.le

0lee

02ee

9gee

--- Charutos

--- Cigarr ilhas

- Ciiarros contl:ndo fu.o (tabaco)

--- Feitos a .ao

--- Outras

- Cutros

- Charutos

--- Ci garr ilhas

--- Cigarros

---- Feitos a .ao

--- Qualquer outro

Outros produtos: de fu.o (tabaco) Ir tlrUS SUCEdâneos. .anufilturadQs~

fu.o (tabaco) "'ho.oJcneízado'" ou "'rEcanst ituído"', extratos r .olhos,
de fu.o (hbaco)

- Fuao H:abõlco) para fuaar, nsao contEndo sucrdánros de fUao (taba
co) Ea qualquer propor,ão

___ Pícado, desfiado. aigado ou Ca pó

--- Ea corda ou ea rolo

--- Outros

Art. 3° O fornecimento e a manutenção dos estoques mínimos Das

instituições pertencentes ao SUS, dos materiais e medicamentos tratados nesta
Lei, serão de responsabilidade das Secretarias de Saúde, sob a orientação
técnica da coordenação local do Programa de Prevenção e Controle do
Diabetes.

Art. 4° Qualquer discriminação ao portador de diabetes, será
punida na forma da Lei de acordo com os incisos XLI e xm, do Art. 5° da
Constituição Federal.

Art. 5° Esta lei entra em vigor 60 (sessenta dias) dias após a data
de sua publicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A diabetes mellitus é um dos mais sérios problemas de saúde
pública no Brasil e no tuundo neste final de século.

Esta doença de caráter crônico-degenerativo vem se instalando na
população brasileira, e atualmente os dados do próprio Ministério da Saúde
têm indicado uma Drevalência desta moléstia em 7.6% na DODuIacão adulta
brasileira Sendo portanto imperiosa a necessidade de um maior controle da
moléstia e uma melhor assistência médica ao portador da diabetes mellitus,
que é a 4° causa básica de morte no Brasil desde 1991.

Estima-se que no Brasil existam 5 milhões de diabéticos, dos
quais metade desconhece o diagnóstico e que o total de casos de diabetes
mellitus, 90% são do tipo não-insulino-dependente, ou seja do chamado tipo 2,
e que 5 a 10% são do tipo insulino-dependente, ou tipo 1, sendo 2% do tipo
"oundário ou associado a outras sindromes.

(AS COMISSõES DE SEGURIDADE SOCIAL E Fl\M!LIA; E DE CONSTITUlÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

No Brasil, a prevalência do dialletes, na população urbana de 30 a

69 anos é de 7,6%, que é semelhante para homens e mulheres e awnenta
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consideravelmente com o progredir da idade. Dados brasileiros mostram que a

prevalência varia de 2,7% para o grupo etário de 30 a 39 anos a se eleva para

17,4% para o grupo de 60 a 69 anos.

o principal objetivo deste projeto de Lei é a melhoria da

qualidade de vida dos portadores desta doença, a prevenção de complicações

agudas e crônicas, através do exame periódico, a redução da mortalidade e o

tratamento de doenças associadas. Isto será possivel devido a maior freqüência

dos pacientes das instituições ligadas ao SUS, nas buscas de medicamentos

especificos e materiais necessários, que estarão recebendo assistência médica

e informações preciosas para o controle das doenças através dos informativos.

Com a regulamentação de medidas aplicadas ao portador de

diabetes mellitus e com a possibilidade de através de campanhas de

esclarecimentos e educação a população nos aspectos da ingestão de

alimentos, exercicios, stress, drogas hipoglicetuiantes orais e insulinas, através
da coordenação do Ministério da Saúde ou da Sociedade Brasileira de

Diabetes, pretendemos contribuir para minorar o sofrimento caus&do pelas

inúmeras mortes, mutilações e cegueira, que assolam nosso pais e que muitas

vezes no caso dos óbitos vêm como causa secundária, que se registrada como

"causa mortis" seria a segunda ua classificação dos óbitos no Brasil.

Cumprimos, pois, o dever de apresentar à apreciação, discussão e

votação nesta Casa o presente projeto de Lei, confiando seja dado à matéria a

devida consideração que está a merecer.

Sala das Sessões, ernJ:;r de maio de 1999.

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

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TITULO I!
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

PROJETO DE LEI N° 1.053, DE 1999
(Do Sr. Carlos Cury)

Dispõe sobre a concessão de beneficio às famílias assentadas
pelo programa de reforma agrária e dá outras providincias.

(AS COMISSOES DE AGRICULTURA E POL1TICA RURAL; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (~RITO E ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° • Cada família beneficiária do programa de reforma agrária receberá três
salários mioimos mensais, durante um ano, contado a partir do mês de assentamento.

Art. 2' • O Poder Executivo incluirá nas propostas referentes aos Planos
Plurianuais e suas revisões, às Leis de Diretrizes Orçamentárias e às Leis Orçamentárias Anuais, onde
couberem. diretrizes. metas e dotações orçamentárias necessârias á execução da presente lei.

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

JUSTIFICAÇÃO

Estamos apresentando a presente proposição com o fito de oferecer às famílias
beneficiadas pelo programa de reforma al'lfária condições que viabílizem seus empreendimentos e sua
fixação à terra. mediante o repasse de três salários mínimos mensais. durante um ano, a partir da data
de assentamento.

Em sua fase inicial. de implantação. os assentamentos importam grandes
sacrificios âs famílias beneficiadas, obrigadas a arcar com as despesas decorrentes do deslocamento e
fixação no novo local de moradia e com os esforços adicionais necessãrios ao amaino da terra, muitas
vezes encontrada em estado bruto.

Para que o primeiro ciclo produtivo não fique prejudicado. e muitas familias não
sejam compelidas a desistirem da empreitada, abandonando os lotes conquistados com tanta
dificuldade, estamos apresentando o presente projeto de lei, para cuja aprovação contamos com o
apoio de nossos ilustres pares.

Sala das S sões, em (()J de r~ de 1999.

PROJETO DE LEI N2 1.054, DE 1999
(Do Sr. Maluly Netto)

Art. 5° Todos são iguais perante a lei. sem distinção de qualquer natoreza,
garantindo.se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade. à igualdade. à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:

Introduz alterações no Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de
1967, que dispõe sobre proteção e estímulo à pesca.

(AS COMISSõES DE AGRICULTURA E POL1TICA RURAL; E DE CONSTITUIÇAO
XIII. é livre o exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissão, atendidas E JUSTIÇA E DE REDAÇl\O (ART. 54) - ART. 24, lI)

as quaÍíficações profissionais que a lei estabelecer:
O CO:\'GRESSO NACIONAL decreta:

XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e
liberdades fundamentais:

Art.1° - O parágrafo 4°, do artigo 29 do Decreto.Lei nO
221, de 28 de fevereiro de 1967, passa a vigorar acrescido da seguinte alinea: ..
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"Art.29- :.:.:::'..::: '1(]/

Parágrafo 4°_ :::

Diante das razões expostas. temos a certeza do apoio dos nossos
eminentes pares, no sentido de que o presente projeto transforme-se em Lei na
maior brevidade possivel.

'. '~<i
Deputado MALl;7y Nf:rtrf

a) a licença de que trata este artigo. aos interessados do:
parágrafo 4°, deverá ser expedida pelo Ibama.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.·

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em maio de 1999.

1

JUSTIFICAÇÃO

o presente projeto de lei vem disciplinar e regularizar uma
situação dos aposentados. e. acima de tudo. tranqüilizar a digna categoria.

Nos dias atuais. o pescador amador - que não esteja
aposentado -para fazer valer os seus direitos junto as fiscalizações pesqueiras.
deve se dirigir a uma agência bancária do Banco do Brasil. e ali. através de um
formulário distribuido gratuitamente pelo Ibama, ele deve preenchê-lo com os
seus dados pessoais e recolher uma taxa ( anual) ao Ibama - conforme
preceitua o paragrafo 1°. do artigo 29 do presente Decreto-Lei. :-Jo entanto.
o paragrafo 4°, determina a isenção dessa taxa aos aposentados e os maiores
de sessenta e cinco anos . se do sexo masculino • e de sessenta anos, se do
sexo feminino. Ora, quem recolhe a taxa fica de posse da Licença de Pesca.
e. por outro lado. o aposentado que esta dispensado desse recolhimento não
tem como comprovar sua simação de pescador amador, pois. quando é
abordado pela fiscalização. esta não aceita seu contra-cheque ou cartão
magnético do banco onde recebe seus proventos ou outro documento que
comprove sua condição de aposentado, gerando um mal estar e. na maioria
dos casos que temos conhecimento. resulta na apreensão dos equipamentos de
pesca. Temos conhecimento inclusive que. aposentados maiores de sessenta e
cinco anos de idade, foram abordados pela fiscalização, e. mesmo mostrando
a Carteira de Identidade ( para provar que estava respaldado pela Lei) a
fiscalização não aceitou. argumentando que o que valia era a Licença de
Pesca.

Sabedor desse problema. o Ibama através do Diretor do
PNDPA- Programa Nacional de Desenvolvimento da Pesca Amadora enviou à
todas as Superintendências Regionais. o memo/circular n° 10, de 21 de junho de
1995, orientando-as no sentido de que. quando se tratar de Licença de Pesca ao
aposentado, o "campo" do formulário destinado a "autenticação mecânica"
deveria conter a expressão: ISENTO DA TAXA DE PAGAMENTO.

Essa prudente e sabia orientação. tranqüilizou em parte os
aposentados, mas, nem todas as Superintendências operam de forma
sistematica, exemplo contrário esta na Superintendência do Ibama no Estado
de São Paulo; Estado que represento nesta Casa do Congresso NacionaL Com
isso, os aposentados do meu Estado, interessados na Licença, estão solicitando
a na Superintendência Regional do Ibama em Brasilia.

Ademais, na pagina n° 9. do documento do Programa Nacional de
Desenvolvimento da Pesca Amadora elaborado em agosto de 1996, a
metodologia deixa claro que: " ••. as ações do PNDPA serão divIIlgadas em
todas as mídias, informando sobre a importância da licença de pesca
amadora" . Por isso, os fiscaiS tem toda a razão quando solicitam e exigem
que o pescador porte sua licença É a mesma siruação do motorista de um
veiculo, ou seja a obrigatoriedade de porte da Carteira de Habilitação.

Assim sendo, o aposentado que muito ja contribuiu para este Pais
e hoje tem um provento reduzidissimo, merece respeito e carinho, até mesmo
através de uma simples Carteirinha de Licença de Pesca que, para muitos, chega
a ser motivo de orgulho, principalmente nesta época que se abriu a temporada
de pesca no território nacional.

Portant~, nada mais justo do que disciplinar, regularizar e
uniformizar em todo o território nacional essa delicada situação, dando aos
aposentados a tranqüilidade merecedora pela qual fazem jús.

"LEGISLAÇÃO CITADA Al'o'E:XADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

DECRETO-LEI N° 221, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO E ESTÍMULOS À PESCA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTIJLom
Das Licenças para Amadores de Pesca e para Cientistas

Art. 29 - Será concedida autorização para o exercicio da pesca a amadores.
nacionais ou estrangeiros. mediante licença anual.

§ 1° A concessão da licença ao pescador amador ficará sujeita ao pagamento de
uma taxa anual nos valores correspondentes a:

a) 10 OTN: para pescador embarcado:
b) 3 OTN: para pescador desembarcado.
• § I' com redação dada pelo Decreto·LeI n' 2..167. de OI 9 1968.
§ 2° O amador de pesca só poderá utilizar embarcações arroladas na casse de

recreio.
§ 3° Ficam dispensados da licença de que trata este artigo os pescadores

amadores que utilizem linha na mão e que não sejam filiados aos clubes ou
associações referidos no art.31, desde que. em nenhuma hipótese, venha a importar em
atividade comercia!.

*§ 3° acrescentado pela LeI nO 6.585. de 24-101978.

§ 4' Ficam dispensados do pagamento da taxa de que trata o § 1° deste artigo, os
aposentados e os maiores de sessenta e cinco anos, se do sexo masculino, e de
sessenta anos, se do sexo feminino, que utilizem. para o exercicio da pesca linha de
mão, caniço simples. caniço com molinele, empregados com anzóis simples ou
múltiplos, e que não sejam fIliados aos clubes ou associações referidos no art. 31, e
desde que o exercicio da pesca não importe em atividade comercial.

• § -I'acrescldo pela Lei n'9.059, de l3 06'1995.

PROJETO DE LEI N° 1.055, DE 1999
(Do Sr. Pauderney Avelino)

Altera a redação da Lei n2 9.717, de 27 de novembro de 1998, e
dá outras providências.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART, 54) - ART. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° - O art. 7° da Lei nO 9.717, de 27 de novembro
de 1998. passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 7° - O descumprimento do
disposto nesta lei pelos Estados.
Distrito Federal e Municípios e pelos
respectivos fundos implicará, a partir
de 1° de janeiro de 2.000:
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I - suspensão das transferências
voluntárias de recursos pela União;
11 - impedimento para celebrar
acordos. contratos, convênios ou
ajustes, bem como receber
empréstimos, financiamentos, avais
e subvenções em geral de órgãos ou
entidades da Administração direta e
indireta da União;

111 - suspensão de empréstimos e
financiamentos por instituições
financeiras federais.

Art. 20
- Fica acrescentado ao art. 10 da Lei nO 9.717,

de 27 de novembro de 1998, um parágrafo com a seguinte
redação:

Parágrafo único - Aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municipios é
assegurado um parcelamento, em
condições especiais estabelecidas
pelo Poder Executivo, dos débitos
decorrentes de contribuições
previdenciárias do periodo anterior à
sua filiação ao Regime Geral da
Previdência Social.

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará a presente
lei no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 40
- Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

A Lei nO 9.717, de 27.11.98, estabeleceu as regras
gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios
de previdência social dos servidores públicos da União, dos
Estados. do Distrito Federal e dos Municípios.

Destacam-se, dentre os requisitos estabelecidos, os
se9uintes, para garantia do equilíbrio financeiro e atuarial dos
regimes próprios:

1 - As contribuições da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios e as contribuições do pessoal civil e
militar, ativo. inativo e dos pensionistas, somente poderão ser
utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários dos
respectivos regimes.

2 - Para organização e funcionamento de regime
próprio de previdência social, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios deverão ter receita diretamente arrecadada ampliada,
na forma estabelecida por parâmetros legais, superior à
proveniente de transferências contitucionais da União e dos
Estados.

3 - Os regimes própiros terão de dar cobertura a um
número minimo de segurados (fixado em mil pela Portaria MPAS
na 4.992, de 5 de fevereiro de 1.999), de modo que possam
garantir diretamente a totalidade dos riscos cobertos por plano
de beneficios, preservando o equilíbrio atuarial sem necessidade'
de resseguro.

4 - A despesa líquida com pessoal inativo e
pensionistas dos regimes previdenciários próprios de cada um
dos entes estatais não poderá exceder a doze por cento de sua
receita corrente líquida.

O pouco tempo de vlgencia da Lei na 9.717/98
evidenciou a absoluta falta de condições da quase totalidade dos
entes estatais envolvidos em cumprir as exigências por ela
impostas, as quais foram mais amplamente explicitadas peja
Portaria MPAS - 4.992/99.

No caso particular dos municipios. dados divulgados
na imprensa mostram que cerca de 90% não têm como se
adequar ao dispositivo legal e, consequentemente, deverão ter
seus regimes próprios de previdência extintos no próximo dia 30
de junho, ocasião em que deverão integrar o Regime Geral da
Previdência Social.

A filiação ao RGPS implicará no desembolso de
contribuições previdenciárias não previstas pelos municípios,
pois a lei entrou em vigor no final do ano passado e a portaria do
MPAS, regulamentando os procedimentos, é de apenas três
meses atrás.

Além do prazo extremamente curto que lhes resta
para o ajustamento, existe o problema de indisponibilidade
financeira para cobertura dos débitos, por ocasião da filiação ao
RGPS.

Por essa razão, estou propondo a alteração da Lei na
9.717/98, para o fim de:

1) prorrogar o prazo de atendimento das condições
impostas pela referida lei para manutenção dos regimes próprios
de previdência;

2) viabilização de um parcelamento dos débitos
previdenciários de Estados e Municípios. em condições
especiais, estabelecidas pelo Poder Executivo.

Sala das Sessões, em f)j de 06 de 1999.

.'1!k
. i

Deputado Pauderney Avelino

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE!\"AÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 9.717. DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998

DISPÕE SOBRE REGRAS GERAIS PARA A
ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DOS
REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PúBLICOS DA L'NlÃO. DOS ESTADOS.
DO DISTRJTO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS. DOS
MILITARES DOS ESTADOS E DO DISTRITO
FEDERAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 7' - O descumprimento do disposto nesta Lei pelos Estados. Distnto Federal
e Municipios e pelos respecllvos fundos. implicará. a partir de 10 de julho de 1999:

I - suspensão das transferênCIas voluntánas de recursos pela União:
11 • Impedimento para celebrar acordos. contratos. convêmos ou ajustes. bem

como receber empréstimos. fmanclamentos. avais e subvenções em geral de órgãos
ou entidades da Administração direta e indireta da União:



36224 Terça-feira 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1999

!lI - suspensão de emprestimos e fmanclamentos por instimições fmanceiras
federais.

An. 10 - No caso de extinção de regime proprio de previdência social. a União.
o Estado. o Distrito Federal e os Municipios assumirão integralmente a
responsabilidade pelo pagamento dos benelidos concedidos durante a sua vigência
bem como daqueles benelicios cujos requisitos necessários a sua concessão foram
implementados anteriormente à extinção do regtme própno de previdência social.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARiA ]';, 4.992. DE 5 DE fEVEREIRO DE 1999

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E AS·
SISTÊ~CL-\ SOCIAL. no uso das acribuições que lhe conferem o art.
8i. parágrafo único. inciso lI. da Consuruição Federal. e o m. 9~ da
Lei n~ 9.717. de 2; de novembro de 1998:

Considerando a necessidade de transparência. segurança.
confiabilidade. solvência e liquidez dos regimes próprios de pre
vidência social do servidor público:

Considerando as normas vigentes para o regime de previdência
complememar. conforme dispõe a Lei n' 6.435. de 15 de julho de 1977;

Considerando o disposto na Lei n' 9.717/98. resolve:
Art. l' A definição e aplicação dos parâmetros e diretrizes

gerais previstos na Lei n' 9.717198. que dispõe sobre regras gerais para
a organização e o funcionamemo dos regi.rnes próprios de previdência
social dos servidores públicos. ocupantes de cargo efetivo. da União. dos
Estados. do Distrito Federal e dos Municípios. e dos militares dos
Estados e do Distrito Federal obedecerão as disposições desta Porraria.

Art. 2! Os regimes próprios de previdência social dos ser
vidores públicos da União. dos Estados. do Distrito Federal e dos
Municípios. e dos militares dos Estados e do Distrito Federal. in
cluídas suas aurarC;uias e fundações. deverão ser organizados com base
em normas gerais de contabilidade e atuária. de modo a garantir o seu
eauiiíorio frnanceiro e atuarial. observados os se!!uimes critérios:

. I - realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço,
bem como de auditoria. por entidades independemes legalmente ha
biliL:ldas. conforme disposto no m. 4! desta Porraria. para a or
ganização e revisão do plano de custeio e benefícios:

II - financiamemo mediante recursos provenientes da União.
dos Estados. do Distrito Federal e dos Municioios e das contribuicões
do pessoal civil e militar. ativo e inativo. e dos pensionistas. pará os
seus respectivos regimes:

m - as contribuições da União. dos Estados. do Distrito
Federal e dos Municípios e as contribuições do pessoal civil e militar.
ativo e inati\·o. e dos pensionistas. somente poderão ser utilizadas para
pagame:lto de beneficios previdenciários dos respectivos regimes:

fv' • coberrura de um número mínimo de se!!'Jr.ldos. de modo
que 05 re~imes possam· garantir direr.:uneme a toralidade dos riscos co
bertos no plano de beneficios. prese~va.'1do o equihbrio aru:uiaJ sem ne
cessidade de resse!!uro. conforme esubelecido no mL. 9' dest:l Portaria:

V - cobertura exclusiva a ~ervidores público, titulares de
cargos efetivo~ e a mililares. e a seus respecu\'os dependentes. de
cada eme estalaI. vedado o pagamemo de benefícios mediante con
vênio~. consórcios ou OUlra forma de assoda.:ão entre Estados. enm:
Estado, e Municípios e entre Muni.:ioios: •

Vi - plc:no a.:esso dos sel!uràdos à, infornla,6es relativas u
gestão do regirr.e ·e participação d~ repre~emames dos >egurados no,
col~gbdü~ =ins~ând:l~ d~ d~d~ão Cril que:: US s.::u~ intcr:.:~~t:~ ~~jam

objeto de discussão e deliberacão:
VIl - re;;islro com;ibií indl\ iJualizado d." ':vmribuiçüe, úv

"~r.... idor e do mtiiLJr :.lUvo,,; e UO"l ~nb~'" c:~l ..H:.l1:,. t.:JntlJnlh': C...L.l:'c·
le::lÚ') no ar.. I: de'Ca Ponaria:

PROJETO DE LEI N~ 1.056, DE 1999
(Do Sr. Bispo Rodrigues)

Modifica a Lei nQ 9.294, de 15 de julho de 1996, que lIdispõe
sobre as restrições à propaganda de produtos fumígeras, bebidas
alcoõlicas, medicamentos, terapia.s e defensi.VOS agrícolas, nos
termos do § 420 do art. 220 da Constituição Federal", tornando
obrigatória a divulgação, nas embalagens de cigarr~ e de bebidas
alcoólicas, as doenças provocadas por estes produtcs.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 4.846, DE 1994)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° - O § 4° do art. 2° da Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2° - ..

§ 4° - Nas embalagens deverá conter a relação de todas as doen
ças provocadas pelo consumo de produtos fumigeros, derivado ou não
do tabaco, de forma legivel, em uma das laterais dos maços, carteiras e
pacotes que sejam habitualmente comercializados diretamente ao con
sumidor.

Art. 2° - O § 2° do art. 4° da Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996,
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4°_ .

§ 2° - Os rótulos das embalagens de bebidas alcóollcas conterão a
relação das doenças causadas pelo consumo excessivo de álcool.

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta Lei em sessenta
dias, contados da data da sua publicação.

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor em noventa dias, contados da data
de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Grande tem sido a preocupação dos profissionais de saúde no
Brasil e no mundo com relação às doenças provocadas pelo fumo e
consumo excessivo de bebidas alcóolicas diante dos alarmantes indices
de mortalidade registrados nos últimos anos.

O ministro da saúde resolveu implantar uma medida drástica com
relação aos gastos que o sistema público de saúde vem tendo com pa
cientes de doenças conseqüentes do fumo; anunciou há alguns meses
que o SUS exigirá indenização das indústrias tabagistas.

Vários fumantes inveterados, já consumidos por uma, ou mesmo
várias doenças provocadas pelo cigarro, estão impetrando ações contra
as indústrias, exigindo também indenização.

No dia 31 de maio, Dia Mundial sem Tabaco, o Jornal Folha de
São Paulo iniciou uma série de reportagens alertando sobre as conse
quências do tabagismo, e afirma que, no futuro, esta será a principal
causa mortis e que os riscos estão aumentando para os jovens fuman
tes.

Hoje, no Brasil, há 33 milhões de fumantes. Destes, 5 milhões são
jovens; um em cada quatro jovens que começa a fumar aos 15 anos,
podem morrer depois dos 34 anos por causa do cigarro. Ainda, segundo
a reportagem, em 2020, 10 milhões de pessoas vão morrer por ano de-

vido ao tabagismo; até 2025, 200 milhões de jovens podem morrer de
doenças relacionadas com o tabaco.

Estes são números assustadores projetados pela OMS, Organiza
ção Mundial de Saúde, e precisam ser do conhecimento dos principais
interessados. Há 25 doenças relacionadas com o cigarro, sendo que ele
o responsável pelo câncer de pulmão em 90% dos casos.

Em cada tragada são ingeridas, além da nicotina, 4.700 substãn
cias tóxicas como o arsênico, monóxido de carbono, elementos radioati
vos, corantes e agrotóxicos.

No entanto, apesar da Lei nO 9.294, as indústrias tabagistas conti
nuam fazendo propagandas em horários nobres da TV, vendendo a i1u-
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são de que quem fuma é mais bonito, sensual, rico, corajoso, tem estilo,
entre outras bobagens. Por estes motivos, apresento a proposição em
tela visando impedir o ilusionismo, obrigando as indústrias a escreverem
nas embalagens dos cigarros os malefícios provocados pelo consumo
do tabaco.

Por fim, estendo a medida também às bebidas alcóolicas, por en
tender que a realidade de consumo, consequências negativas para a
saúde, e para a vida são semelhantes àquelas provocadas pelo fumo.

Pelo exposto, peço o apoiamento dos nobres pares ao projeto de
lei que ora apresento.

Ar!. 4° - Somente será permitida a propaganda comercial de bebidas alcoólicas
nas emissoras de rádio e televisão entre as vinte e uma e as seis horas.

§ 1° A Propagailda de que trata este artigo não poderá associar o produto ao
esporte olímpico ou de competição, ao desempenho saudável de qualquer atividade, à
condução de veiculos e a imagens ou idéias de maior êxito ou sexualidade das
pessoas.

§ 2° Os rótulos das embalagens de hebidas a)coólicas conterão advertência nos
seguintes termos: ''Evite o Consumo Excessivo de Alcool".
.........................................................................................................................................
. .

Sala das Sessões, em de de 1999.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUOOS LEGfflLATIVOS-CeDr

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULo VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULo V
Da Comunicação Social

Art. 220 - A maoifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação,
sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o
disposto nesta Constituição.

§ 4° A propaganda comercial de tabaco, bebídas alcoólicas, agrotóxicos,
medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do
parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os rnaleflcios
decorrentes de seu uso.

LEI N° 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

DISPÕE SOBRE AS RESTRIÇÕES AO USO E À
PROPAGANDA DE PRODUTOS FUMÍGEROS,
BEBIDAS ALCOÓLICAS. MEDICAMENTOS,
TERAPIAS E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, NOS
TERMOS DO § 4° DO ART. 220 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••<#•••••••••#0<#••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ar!. 2° - É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de
qualquer outro produto fumigero, derivado ou não do tabaco, em recinto coletivo,
privado ou público, salvo em área destinada exclusivamente a esse fim, devidamente
isolada e com arejamento conveniente.

§ I° Incluem-se nas disposições deste artigo as repartições públicas, os hospitais
e postos de saúde, as salas de aula, as bibliotecas, os recintos de trabalho coletivo e as
salas de teatro e cinema.

§ 2° É vedado o uso do produtos mencionados no "caput" nas aeronaves e
veículos de transporte coletivo, salvo quando transcorrida uma hora de viagem e
houver nos referidos meios de transporte parte especialmente reservada aos fumantes.

PROJETO DE LEI N2 1.057, DE 1999
(Do Sr. Valdemar Costa Neto)

Reduz a lista das ca.tegorias com direito à prisa.o especial,
elimina privilégios da prisao especial e dá outras providências.

(APEHSE-SE AO PROJETO DE LEI HO 3.779, DE 1993)

O Congresso Nacional decreta:

Ar!. 1°.0 Art. 295 do Decreto-Lei N" 3.689 de 3 de outubro de 1941
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Serio recolbid05 a quartéis ou a prisiD t5petial em eew
isoladas uu priJões eomus • à dispooição da autoridade
eompeteute, quudo sujeitos a prúio anles de
eondenaçio definitiva:

I· 05 ministros de Eotado;

D- 00 governadores on iuterveutort5 de EstJldos, do
Distrito Federal e de Territórios, ""OS respediv05
"""retários, os prefeitos municipais, os vereadores e
05 cheft5 de poIi.ia;

ID- os membroo do Congresoo Naeioual e das
Assembléiu Legislativao;

IV-OI IIllIgistrados;

V-OI membl"05 do Mioi5tério Públ.i<:o;

VI- 05 ddadios que já tiverem exercido efetivamente a
fnnçio de jnrado, salvo quaudo exeluidoo da liota
por motivo de incapad~de para exercido daquela
fuçio;

I

Vll- os o~ das Forças ,AnI)a"ias e do Corpo de
Bombeiros; ! II .

VIll- os delegados de policia e os guardu-civis dos
Estados, do Distrito Federal e dO! Territórios,
ativos e iutivos;

IX- os servidores do Departamento de Segurauça
Piblica com exercido de atividade estritamente

policial;

X- Fudoúrios da polícia civil da União, dos Estados,
Territórios e do Distrito Federal em exercício de
atividade estritamente policiaL

Ar!. 2°. O Ar!. 295 do Decreto-Lei N" 3.6&9 de 3 de outubro de
1941 passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

"Parálrafo ÚJlÍeo. As celas i50ladas nu pris6es
VÍlam a proíel:er os presos caja atividade pública seja
slllCetivel de provocar qualqner rileo presamível para sua
sepraaça e integridade fisic:a, limitalldo-se o benefido, ao
isolamento dos demais prisioneiros e a transporte diferenciado,
sudo vedados quaisquer oatros privilégios."
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AI\. 3° Revogam-se as disposições em contrário, e em especial as
Leis N" 2.860, de 31 de agosto de 1956, N" 3.988, de 24 de novembro de 1961,
N" 5.606, de 9 de setembro de 1970 e N" 7.172, de 14 de dezembro de 1983, o
inciso V do Art. 7" da Lei 8906 de 04 de julbo del994, bem como o Decreto nO
38.016 de 05 de outubro de 1955 e o Art. 66 da Lei N° 5.250 de 9 de fevereiro de
1967.

AI\. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

Em face de que o acusado se presmne inocente enquanto não houver senteDça

transitada em julgado, foi criado o instituto da prisão especial

t
' proteger peSsoas que se

diBtingucm por exercício de atividade social que, de a1guDla oona, as submeta a riscos
pessoais ou ;...nim~lica. I :I

No emanto, uma das faces mais perniciosas da impunidade, 'l"" infelizmente ainda
vigora no Bmil, é a Dl3llutellção indiscriminada do odioso privilégio da prisão especial
para determinadas categorias sociais, cujo desempenho de sua atividade especifica não

representa qualquer risco presumível no contato com os demais presos comuns, como, por
exemplo, a prisão especial para a ampla categoria dos ponadores de diplomas de CUISO

superior.
Outro aspecto deplorável são as regalias á custa do erário público das chamadas

prisões cinco estrelas com dirCito a televisão, mgobar , ar condicionado, comida especial,
etc. Esse tipo de regalia, houvemos por bem revogar explicitamente no presente Projeto.

Porém, o principal escopo deste Projeto é abolir o instituto da prisão especial para

categorias em que não hâ sentido a aplicação da especializ",ção da prisão, isto é, de

proteção diferenciada do prisioneiro cuja pnitica de atividade social especifica possa
submetê-Io a riscos de animosidade, vingança ou retaliação.

o contraponto legitimo da responsabilidade por atividade social de interesse
público é a garantia de proteção ao individuo que a exerce contra qualquer ameaça á sua
pessoa. E dentre as garantias de proteção, destaca-se a pnsão especial.

Desta foona, é licito resguardar a vida de um policial preso enquanto espera
julgamento. pois existe o risco real de, a título de exemplo. encontrar na prisão algum
detento por cuja prisão tenha sido responsável e expor·se. desta forma. à vingança. Note-se
que, no caso presente, é o tisco inerente à atividade policial que legítima a salvaguarda.

Do mesmo modo, e, novamente, apenas a titulo de exemplo, um vereador pode, em
Ill7ÃO de sua atividade legislativa. conlnlriar interesses e votar leis pelas quais diversos
setores da população possam sentir-se prejudicados, dando ensejo á retaliação ou à
vingmça. E, muitas v=, vale dizer, em afi:onta não especificamente à sua pessoa por si
mesma ou em funçio de qualquer projeto ou voto seu, mas em afronta e sentido de

retaIiação à calegoría da quaI é episodicamente o representante naquela cin:unstâIlcia.

Fora desses casos, em que, por sua própria natureza, sempre está envolvido o
principio de responsabilidade social dos que podem por suas ações ou votos afetar uma
gama inumeràvel de pessoas, não hâ razão para manuteIlção de privilégios e exclusões.

Assim, acreditmnos que a IistaconstaDte do Art. 295 do Decreto-Lei N" 3.689 de 3

de outubro de 1941 ,confonne modificação agora feita pelo~ projeto, porece ser

exaustiva, não merecendo novos adendos futuros, porque taif PfWi!égios e exclusões
apenas reafirmam e coDfiguram um injusto quadro de apanheid ~ia1 que teima em
sobI:Cviver aos esforços democratizantes em nosso pais.

É lieito perguntar se prisões onde se praticam abusos de toda ordem e desrespeito

""" direitos humanos não serão frutos do pouco caso das classes dominantes pelo destino e
pelavida das camadas excluídas da população.

AfinaI, porque empenhar recursos públicos na modernização e hUlDlDÍZlçãO dos
presidios, esses aut!nticos depósitos asquererosos de miseráveis, se nem ao menos
remotmnente um integrante da classe privilegiada acha plausivel de vir a passar neles um
dia de vida sequer?

Se não dispomos de instrumentos presidiários capozes de garantir a segurança do
detento, Ill7ÃO que muitos se apressarão em apresentar contra a extinção do privilégio, em
gtmde pllIte podemos atribuir ao úto de que,' em nosso pais, como qualquer cidadio
porece saber: "Rico não vai preso"! .

E esse é o espírito inconfessável por trás do indiscriminado privilégio da priJio
especial: no Brasil, prisão é para pobre..

Que sentido tem a salvaguarda da prisão especial para um fisico, biólogo,
fonoaudiólogo, bacharéu em turismo ou engenheiro eletrônico? O instituto da prisão r

especial para OS po<tadores de diploma é ainda efeito tardio da chamoda República dos
Bacharéis entre nós.

Que sentIdo tem, por exemplo, a prisão especial de dirigentes de entidades sindicais
reprcsentames de empresários e trabalhadores, bem como para o empregado no exercício
de represetlt3ção profissional? Que risco especifico, relacionado à sua pritica sindical,
podem eles encontrar no ambiente da prisão para que mereçam o esforço de segunnça da
prisão especial?

Categorias como professores de primeiro e segundo grau, joma1istas, advogados,

matinheiros mercantes, pilotos de aeronaves mercantes, ministros de coDfissão religiosa e
até os juizes de poz estão incluidos na Iista dos privilegiados com prisão eSpccÍl1, dondo a
impressão de que a salvaguarda se tomou uma espécie de homenagFn a determinadas

categorias, canonizadas por decreto e levadas ao Olimpo dosres~ da vaia comum da
sociedade.

Outro exemplo cabal dos despropósitos que medram na legislação referente ao
aprisionamento diferenciado é a inclusão dos cidadios inscritos no " Livro de Mérito".
Assim entre aspas no texto do Decreto-Lei que relaciona aqueles que têm direito a priJio

especial!

o refcrido "Livro de Mérito" foi criado pelo Decreto-Lei N" 1.706 de 1939, depois
Dl3lltido pelo Decreto-Lei N" 9.732 de 1946, como livro de inscnção dos nomes agraciados

com a " Ordem Nacional do Mérito" que, em 1991 teve sua legislação consolidada por
meio do Decreto N" 203 assinado pelo então Presidente da República, Fernando Collor de
Mello, dessa foona, sob mais esse manto estende-se o privilégio a. literalmente, todos
aqueles que a autoridade conslItuida assim o desejar.

Quem são os agraciados com a Ordem Nacional do Mérito? Além dos estrangeiros,
que não nos interessam para o caso presente, cidadios indieados pelos governadores ao
Ministro da Jnstiça, como membro do Conselho da Ordem, pelos outros membros do
próprio Conselho da Ordem, ou seja, o Presidente da República, o Ministro das Relações

Extetiores , o Secretário GexaI da Presidência da República e o Chefe do Gabinete Militar
da Presidéncia da República, por meio de decreto referendado pelo Ministro da Jnstiça. O
que distingue os memhms é , nos tennos do Decreto-Lei N" 1.706 de 1939: .

U(_J P_iHJS qUo por doQÇÕes valúntls 011 pe/Jz pratllÇHo

~••oviçM rekvturles, /uJj1l1ll ~coopmuIDJHUt'

o~ do ptltrimônÚJ l1II1t#:rW 011 espiribuzI do NaçiD ~

merecido o ustmuuúuJ público de SI!Il r«ollhecinrmJo. ff

A condecoração em si r=de um certo olor feudal ao instituir um conselho dos
eleitos e a sua inclusão entre os privilegiados pela distinção da pnsão especial leonina por

afigorar-se antitese do espírito que os teria levado àcondecoração.

Sem mais comentários. resta observar que, a continuar a tendéncia de pennitir

aprisionamento especial para mais e mais categorias profissionais, em breve seIi mais
razoável redigir a lei afinnando que todos terio direito à prisão especial salvo duas ou tr!s
exceções.

Ocioso dizer que essa inominável excrescência de nosso corpo de leis não etICOIll1a

paralelo na legislação de nenhuma nação civilizada. Em breve JlCSqtt'infonnal, nlo
encontramos referência a prática semelhante nem no Mélrico, nem no R Unido, nem
no Japio, nem na França e tampouco nos Es1ados Unidos. ,

NlIlUIa1mente, em quase todos esses poíses, existem instrumentos de proteção ao
réu e ao condeuado, só que não restrito aos casos que o Direito pátrio consagrou como
distiBtos, mas sempre em que houver real ameaça á imegridade tisica do réu ou do
coodeuado.

É dever indeclinàvel do Estado zeIar pela segurança do réu semI" que houver
presumível e razoável hipótese de ameaça e até aí pode ir • Lei com segurança de justiça:

garantir a todos o direito de proteção.

No entanto, a presente anomalia juridica, lIllnsfotmou-se, com o tempo, em amplo
goarda-ehuva deboixo do qoa\, com status de legalidade e de aparente justiça, abriga-se
indiscriminadamente. classe in1eira dos brasileiros já privilegiados com a possibilidade de

atingir, por exemplo, um grau superior de Educação!

E tamanho foi o abuso que a salvaguarda já não tem qualquer conexio com o
espírito original de sua instituição legal para proteção daqueles presumivelmente
ameaçados, desacreditando dessa foona , pelo excesso, a jnstiça primitiva do :zelo juridico.
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Sala das Sessões, em

Certo da necessidade de eliminar mais esse execrável privilégio, peço o apoio dos
nobres pores do Congresso N""iona! para a rápida aprovação do presente Projeto de LeL

ifj' ,: /,/'or!/cff
de/ I ~~ I- fr I !

I I,

Deputado v.te I

(PL-sP)

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

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

DECRETO-LEI N° 3.689, DE 03 DE OuruBRO DE 1941

LIVRO I
Do Processo em Geral

TÍTULO IX
Da prisão e da Liberdade Provisória

CAPÍTULo I
Disposições Gerais

Art. 295 - Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial, à disposição da
autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de condenação definitiva:

I - os ministros de Estado;
I! - os governadores ou interventores de Estados ou Territórios, o prefeito do

Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e
os chefes de Policia;

• Inciso Il co", redação detmninadap<la Lei n' 3.181. de 11 deJunho de 1957.

III - os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e
das Assembléias Legislativas dos Estados;

IV - os cidadãos inscritos no "Livro de Mérito" ;
V - os oficiais das Forças Annadas e do Corpo de Bombeiros;
VI - os magistrados;
VIl- os diplomados por qnalquer das faculdades superiores da República;
VIIl- os ministros de confissão religiosa;
IX - os ministros do Tribunal de Contas;
X - os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo

quando excluidos da lista por motivo de incapacidade para o exercicio daquela função;
XI - os delegados de policia e os guardas-civis dos Estados e Territórios, ativos e

inativos.
* Item Xl acrescentado pela LeI nO 4.760, de 23 de agosto de 1965, e com redação

delenninatUzp<la Lei n'5.126. de 29 de selembro de 1966.

LEI N° 2.860, DE 31 DE AGOSTO DE 1956

ESTABELECE PRISÃO ESPECIAL PARA OS
DIRIGENTES DE ENTIDADES SINDICAIS E PARA O
EMPREGADO DO EXERCÍCIO DE REPRESENTAÇÃO
PROFISSIONAL OU NO CARGO DE ADMINISTRAÇÃO
SINDICAL.

Art. 1° - Terão direito á prisão especial os dirigentes de entidades sindicais de :
todos os graus e representativas de empregados, empregadores, profissionais h1>erais,
agentes e trabalhadores autônomos.

Ar!. 2° - O empregado eleito para a função de representação profissional ou para
cargo de administração sindical, quando sujeito a prisão antes de condenação
definitiva, será recolhido a prisão especial à disposição da autoridade competente.

Ar!. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

LEI N° 3.988, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1961

ESTENDE AOS PILOTOS DE AERONAVES
MERCANTES NACIONAIS A REGALIA CONCEDIDA
PELO ART. 295, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
QUE TRATA DE PRISÃO ESPECIAL.

Art. 1° - Aos pilotos de aeronaves mercantes nacionais, que já tiverem exercido
efetivamente as funções de comando, estende-se a regalia concedida pelo art.295 do
Código de Processo Penal.

Ar!. 2° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

LEI N° 5.250, DE 09 DE FEVEREIRO DE 1967

REGULA A LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO
PENSAMENTO E DE INFORMAÇÕES.

CAPÍTULo VIl
Disposições Gerais

Ar!. 66 - O jornalista profissional não poderá ser detido nem recolhido preso
antes da sentença transitada em Julgado; em qualquer caso, somente em sala decente
arejada e onde encontre todas as comodidades. '

Par~o ~co. A pena de prisão de' jornalistas será cumprida em
estabelecunento dlStmto dos que são destinados a réus de crime comum e sem
sujeição a qualquer regime penitenciário ou carcerário.

LEI N° 5.606, DE 09 DE SETEMBRO DE 1970

OUTORGA A REGALIA DE PRISÃO ESPECIAL AOS
OFICWS DA MARlNHA MERCANTE.

Art. 1° - É extensiva aos oficiais da Marinha Mercante a regalia concedida pelo
art.295 do Código de Processo Penal.

Ar!. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

LEI N° 7.172, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1983

OUTORGA A REGALIA DA PRISÃO ESPECIAL AOS
PROFESSORES DO ENSINO DE l° E 2° GRAUS.

Ar!. 1° - É extensiva aos professores do ensino de I° e 2° Graus a regalia
concedida pelo art.295 do Código de Processo Penal, posto em vigor pelo Decreto-Lei
nO 3.689, de 3 de outubro de 1941.

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ar!. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB

LEI N° 8.906, DE 04 DE JULHO DE 1994

DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA ADVOCACIA E A
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB.

TÍTULo r
Da Advocacia

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

CAPÍTULo I!
Dos Direitos do Advogado

. .
Ar!. 7° - São direitos do advogado:
I - exercer, com liberdade, a profISsão em todo o território nacional:

. . I! ". ~er respeitada, em nome da liberdade de defesa e do sigilo profissional, a
illvlolabilld.?de. de seu escritório ou local de trabaIbo. de seus arquivos e dados, de sua
correspondencla e de suas comunicações, inclusive telefõnicas ou afms, salvo caso de
busca ou apreensão determinada por magistrado e acompanhada de representante da
OAB;

m - comlDÚcar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem
procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em
estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomuoicáveis;

. IV ~ ter a presenç.a .de representante da OAB. quando preso em flagrante, por
. mol1v~ ligado ao exercI~lo da advocaCIa, para lavratura do auto respectivo, sob pena

de nulidade e, nos dem31S casos, a comunicação expressa á seccional da OAB;



36228 Terça-feira 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1999

v -não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em
sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas
pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar;

DECRETO-LEI ~. 1.706 - DE 27 DE OUTUBRO DE 1939

Institue o Livro rio ldérito

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe con
fere o artigo 180 da Constituição, decreta:

Art. L' Fica instituido o Livro do Mérito, destinado a receber
a inscrição dos nomes das pessoas que, por doações valiosas ou pela
prestação desinteressada de serviços relevantes, hajam notoriamente
cooperado para o enriquecimento do patrimônio material ou espir!
tual da "ação e merecido o testemunho públtco do seu reconheCl
menta.

Art. 2.' A inscrição será ordenada por decreto. mediante parecer
de uma c.omissão permanente de cinco membros, nomeados pelo Pre
sidente da República.

Parágrafo único. A inscrição, que será certificada por um diplo
ma, assinado e entregue pelo Presidcnte da República. mencionará. o
nome da pessoa distinguida e a doação ou o servic,c que lhe houver
dado motivo.

Art. 3.' A prática de ato contrá.rio aos sentimentos de honra, ou
de ofensa à dignidade nacional, importa o cancelamento da inscrição.
Esse cancelamento far-se-á por decreto e de acordo com parecer unâ
nime da cemissão a que se refere o artigo anterior.

Art. 4.' O Livro do Mérito ficará guardado no Palácio do Go
verno, onde correrá o e:xpediente da inscrição e da expedição dos di
plomas.

Rio de Janeiro, 27 de outuhro de 1939, 118' da. Independência e
51' da República. '

GE'l'ULlO V.~GAS

Francisco Campos
A. de SOuza Costa
Eurico G. Dutra
Henrique A. Guilhem
João de Mendonça Lima
Oswaldo Aranha
Fernando Costa
Gustavo Capanema
Waldcmar Falcão

DECRETO-LEI N.o 9.732 - DE 4:
DE SETEMBRO DE 1946

Cria. a Ordem Na.cional do Mérito

O Presidente da República dos Es
tados Unidos do Brasil:

Considerando ser de tôda a conve-
niência a instituição de uma Ordem

honoríiica destinada a galardoar os ci-.
dadãos brasileiros aue, por motivo re
levante, se tornem merecedores do re
conhecimento nacional;

Considerando que já' existem no
Brasil Ordens honoríiicas destinadas
a premiar o valor dos militares, da
.ArmaJda, do Exército e da Al;ronáutica,
e a homenagear estrangeiros ilustres;

Considerando ainda aue se:neJ.hantes
ãistinções, em todos ás tempos, têm
sido instituídas com a finalidade de

distinguir serviços meritórios e vL,-m
des cívicas;

Decreta:

.Art. 1.0 ,!:"ica criada a Ordem Na
cional do Mérito.

Art. 2.° Esta Ordem será coDienC!.2.
aos cidadãos bra.sileiros que, pelas suas
virtudes e mérito excepcional, se te
nha m tornado mereced.ores desta dis
tinção e aos estrangeiros, por atos de
excepcional relevância, que, 2. critério
do Govêrno, delE. se fizerem dignos.

Art. 3,° A Ordem constará de cinco
classes: Grã-Cruz, Granãe Oficia.l,
Comendaãor, Ojicial e Cavaleiro, e as
suas insígnias serão de acôrdo com os
desenhos anexos ao rego.J1amento a
ser bai."{3.do.

Parágrafo único. Será anexa à Or
dem uma Medalha cunhada em prata.,
a ser conferida aos servidores do Es
tado de meno'r categoria.

.Art. 4.° As insígnb.s do Grão-lVIestre
serão a Grã-Cruz, que conservará e
o Colar, que transmitirá ao seu su
cessor.

Art. 5.° As nome:lções para as di
ferentes classes serão feitas por de
creto do Presidente da República, ~
qualidade de Grão-Mestre, e med.iD.nte
proposta do Conselho da Ordem.
Art, 6.o O Consell1o da Ordem será

constituído dos membros da Comissão
de Livro do Mérito, cujo Presidente
será seu Chanceler. dos Ministros de
Estado da Justiça e Negócios Inte-
riores, e das Relações Exteriores e dos
Chefes dos Gabinetes Militar e Civil
da Presidência.

§ 1.0 O Conselho da Ordem terá sua
sede no Palácio da Presidência da
República, por onde correrá o seu' ex
pediente, a cargo de .um Secretário.

Art, 7,° Os membros do Conselho da
Ordem e o seu Secretário não perce
berão qualquer remuneracão e os seus
serviços serão consideradós relevantes.

Art. 8.0
• Para a instalação e despesas

de expediente da Ordem, serão aber
tos os créditos necessários.
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Art. 9.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 4 de Setembro de
1946~ 125.° da Independência e 58.0 da
Republica.

EURICO G. DUTRA.

Carlos Coimbra da Luz.
Jorge Dodsworth M artíns .
Canrobert P. da Costa.
S. de Souza Leão Gracie.
Gastão Vidigal.
Edmundo de Macedo Soares e Silva.
Netto Campelo Junior.
Ernesto de Souza Campos.
OctaciZio N egrão de Lima.
Armando Trompowsky.

DECRETO N (1 33 016 DE 5 DE
OUTUBRO DE 1955

Regu!amenta a pnsão especzaí.

O P'reSlaeIlte da República, usan
.do d.a at.nlJUlção que 111e con!el'€ o
srt. 87, inclSú 1, cta ConstitUlçao, de
ereta:

t'...rt, l.c Os diretores de prlsôes e
'Os (;umnnaantes dt umdades unllta
res ao reC2Derem us J,)ft:SUS oenef1cla
elos cum •• pnsào especlaJ" ousel'varão
a :e!:!.ls1aeáo e.spedfll'êl eXIstente e
tambem ci que p,.~sen..>v'€ o arte 288
de COCllgO dE PrlJct'ssú Penal.

Parágra!o único Em casos d.e
'UÚV1Qf! ou de recl~mHlçõe.s, apo.= o re
cebmlento ao prêso. devera se! cun'
sult.HQa a autol'ldade a cuja dispOSI
ção estiv-er,

Art. ~.l O detido devern:

1 Pautr:u o seu procedimento
pelas instruçôes baixadas pelo dire-
tor da prisão ou' comandante da uni
dade.

n - Evit.ar controvérsias e qualS
quer atitude~ que possa,m im'portar
em à€sre~peitc perturbação a.a or
dem ou incitamento a desobediênci."a.

,Art. 3.(' E' assegurado ao detido:

1 - Alojamentc condlg~o, alimen
taçáo e rec~'eiu. Quando o alojamen
to fêr coletlvo serão ouvldus o~ re
colhidos, sempre quo€' possí vel, para a
organizaçâc dos grupos

IJ - O uso do ':leu próprio vestuá
1"10. gua1'dado o decôro deVIdo uos
companhel!'us de PrIsão e ao Esta
nelecll'nentú.

[11 -, l'..ssist-ênCla de seus advoga
das sem restriçõeS durante o horá
rio normal d'ê' eXpeC!.lf'Dte.

IV - V1Situ de o~u'entes e amigos
em norino previamentt fIxado.

v - Visita de ascendentes, àescen
aentes, irmãos e cônjug~ d{) d~tido,

Ciurant€ o expediente sem i1crárw de
termInado. Em casos ej:cepciunalS. :a
crlterío áo DIretor ou Comandante,
pod.erá a vlSlta llllr.iar-Se e prolon
gar-se fora do horário de expediente .

VI - Recepção e transnlÍssão de
corr<csponáênc:ia Livremente salvo nos
C::l.SCS em que a autondad.e compe
tente recomendar censura prevIa.

VIl - Assistência r~ligicsa, sempre
qUê possível.

VIII - AssIstência de mé<iico nar
ticuiar. Quando os meàicam,entos- re
c€ltados torem aClqulrIOUS ou mani
pl..!ladns fora, estarão sUjeitol: a ve
rrfIcação pelo Servico ~.1éàico áo Es-
ta !Jelecimento , .

L"'3{ Alimentação enYiada pela
-ramilla ou amip-os; em eaSOF e.:;peciais
e cum autorIzação do Dlretor ou Co
mal'Jdante.

X - Transporte dH€'l'ent.e do f:!l
pregado pal'a os presos comuns.

Xl - DIreitc de t'epresentar desce
qu~ o fa:;a em tênnof r'e:speHoS{)~ e
por int2rmédio aI OlTE>t.cn ou Co
manda.nt,e. P"::' petições insultuosa~ ou
cum expre~sõc~ l'Ilr"lJuf reeulllenaá ve.:..s,
não s2rào en~;:tnllntlaàa.s,
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Art. 4 r· O prêsC' insu~lo.rdin;1ctiJ ou
d.e mau componame:nw seni punido
com UiOW.ment(; E SUSpP.l1sto ae: re
cre~o 'E das reg-all:l~ ássegurud~is 110S
r.Ulr:lETOE IV e V d:..: art. 3." pcr tem
[.:Ü determinaà-o. Serb.{i comumcad2S
L."n.edia tame!lt-e à 8.Utond:1et:.: a cuja
ãispGsição estiver ° prêso. a falta co
metida € a pena dLSClplin3.1 imposta.

Art. 5.1
• li transferênela do detido

para pnsão comum obs-ervará o dis
posto no art. 675, § 2.(, do Código
de Processe Penal.

Art.' 6.(' ÊST,e decreto entrará em
vigor na data de sua pUblicação, re
vogadas as dISposições em contrário.

RIO de JanelI"o. 5 de our.UDro da
1955, 134' da Independência e 61."
da Rppúbllca.

JoÃo OAFÉ F'ILHo

praao Ií eltll
Erf,mun(f,O Jorà.âo Amorím do Valle
li ~nTlq1.te Lort
Ectuurao Gomes.

DECRETO N° 203, DE 30 DE AGOSTO DE 1991

APROVA O REGULAMENTO CONSOLIDADO DA
ORDEM NACIONAL DO MÉRITO.

Art. 1° • Fica aprovado o Regulamento consolidado da Ordem Nacional do
Mérito. anexo a este Decreto.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°· Revogam·se os Decretos ns. 21.854, de 26 de setembro de 1946, 39.956,

de 6 de setembro de 1956, 46.792, de 4 de setembro de 1959, e 56.843·A, de 6 de
setembro de 1965.

PROJETO DE LEI N° 1.059, DE 1999
(Do Sr. Luciano Pizzato)

Proíbe a cobrança aos Municípios da energia elétrica destinada à
iluminação pública e permite a inclusão do custo desta no preço
de fornecimento de energia.

(AS COMISSOES DE MINAS E ENERGIA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E
DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta :

Art. 1° As empresas distribuidoras de energia elétrica

ficam proibidas de cobrar dos Municípios os custos de fornecimento de
energia elétrica destinada a i1uminaçao pública.

Art. 2° A Agência Nacionai de Energia Elétrica
(ANEEL). ao fixar critérios para cálculo do preço de acesso aos sistemas
de transmissão e distribuição de energia elétrica e arbitrar seus valores,

poderá levar em conta o custo da energia elétrica consumida na

i1uminaçao pública, mediante acordo com cada Municipio.

Art. 3° Esta lei entra em vigor quarenta e cinco dias
após a sua publicaçao.

JUSTIFICAÇÃO

Tem Sido longa a polêmica acerca da cobrança de taxa de

Iluminaçao pública pelos Municipios. Os tribunais e o Supremo Tribunal Federal

estabeleceram jurisprudência quanto á inconstitucionalid'ade da cobrança dessa taxa.

No entanto. persiste o drama financeiro das municipalidades

brasileiras na hora de custear com recursos próprios a i1uminaçao dos seus

logradouros públicos.

Esta proposiçao proibe que as empresas de distribuiçao de

energia elêtrica cobrem dos Municipios a parte de ener9ia que seja destinada à

i1uminaçao pública. ASSim. a municipalidade fica liberada do custo do insumo energia

elêtrica. na prestação desse servIço público a sua população.

Sabe-se que a i1umlnaçao pública de logradouros em geral

não chega a atingir trés por cento da carga. bem como do faturamento, das empresas

fornecedoras de energia elêtrica para as cidades.

A proposiçao permite que a Agéncia Nacional de Energia

Elétrica (ANEELl entre em entendimento com os Municipios e com as empresas

fornecedoras. para arbitrar critérios de preço da energia elétrica. de modo a embutir o
custo da i1umlnaçao pública de cada Municlpio. sem haver neceSSIdade de criação, por

este. de uma taxa com essa finalidade.

Espero contar com o apoio dos nobres parlamentares para a

aprovação desta proposição.

Sala das Sessães. em CI de .C0 de 1999

PROJETO DE LEI N!! 1.060, DE 1999
(Do Sr. Geraldo Magela)

Proíbe a instalação de catracas eletrônicas ou assemelhados . nos
veículos de transporte urbano.

(AS COMISSOES DE VIAÇllO E TRANSPORTES; E DE CONSTlTUIÇJl.O E
JUSTIÇA E DE REDAÇllO (ART. 54) - ART. 24, II)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica proibida a instalação e a operação de catraca eletrônica em
veiculo de transporte coletivo urbano.

Parágrafo único - A proibição prevista na presente Lei não afeta a
catraca que estiver em operação, até a presente data.

. Art. 2° A instalação de catraca eletrônica somente será permitida:
I - em município onde o indice de desemprego seja inferior a 8% da

população economicamente ativa; ou,
II - quando a eml'resa de transporte , por intermédio de acordo

coletivo, garantir aos empregados estabilidade no emprego pelo periado de 5
anos.

Parágrafo único - O indice de desemprego, para os fins previstos no'
inciso I, sera aceito quando aferido por entidade de reconhecida capacidade
técnica.

Ar!. 3° O descumprimento da presente lei importará no cancelamento
da permissão e na desqualificação para licitações pelo prazo de 5 anos.

Art. 4° Esta leí entra em vigor na~ da sua publicação.

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrãrio.
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JUSTIFICAÇÃO

GC2~DE~~DÊRÂ'
PT-DF

11- Dadas da comprador da arma de fogo tais como. número do documento de
identificação. endereça e demaiS dados que faCilitem sua localização

I - Nome da fabricante. bem coma número sob o qual a arma esta cadastrada
em seus registros:

Art. 2' - A empresa que comercializar arma de fogo em território
nacional. ficará obngada a manter banca de dadas com as seguintes
características:

Parãgrafo umco - Toda e qualquer alleração nos dadas de
Idenltflcação do proprietária. tais coma transferência de titularidade. rouba.
extravia da arma de fogo deve ser comUnicada a autOridade competente. bem

IV - da gravação do número de série todas as armas fabncadas em
territóno nacional deverão ter gravadas. por cunhagem a fria. através de
punção ou outro sistema mecãnico, seu número de série na profundidade
minima de 0.15 mm. ficando proibida a gravação a laser. Cabe ao Importador
adequar as armas. par ele Importadas. a estas normas.

V - do proprietário de arma de fogo - todas as pessoas físicas ou Jurídicas.
públicas ou privadas. que detenham a propriedade de arma de fogo com
Certificado de Registra de Arma de Fogo emitida pela Serviço de Controle de
Armas. Munições e ExplOSIVOS - SAME:

componente guarda deformações caraeteristlcas produzidas por ação de certas
peças desta arma (percussor. culatra. ejetor.extrator). as quais possibilitam
através do exame de confronto balístico. o estudo com vistas a idenltflcação
(IndiVidualização) dessas peças mtegrantes da arma que as prodUZIU.

I - dos padrões balisticos - caracleristlcas das Imoressões de ralamento e
de mlcroestrlamento na prOjétil disparada e das marcas na estoJo percultdo.

de~1999.Sala das sessões, em , I

o presente projeto tem o objetivo de proibir a instalaçãl l de catracas
eletrônicas ou assemelhados, que visam a substituição da mão de obra no
transporte coletivo urbano.

Ao propor a proibição destas catracas levamos em consideração o
desemprego decorrente do tal procedimento, jã que o sistema eletrônico
levara, inevitavelmente, à dispensa de um grande número de pessoas que tem
o seu trabalho garantido com o controle do atual sistema

Cabe ressaltar, que estudos desenvolvidos pelas entidades sindicais dos
rodoviãrios demonstram a possibilidade do sistema eletrônico ocasionar o
desemprego de aproximadamente 1 milhão de traba1hadores em todo o pais.
Fato este agravado pela situação em que vivemos quando os indices de
desemprego jã atingem o patamar de 18% , como média nacional.

Outro aspecto, não menos importante, é o fato de que as grandes
empresas estão utilizando a possível automação como instrumento de pressão
para retirar os direitos conquistados por esta categoria laboriosa.

Por tudo isso, na defesa dos traba1hadores rodoviãrio brasileiros e seus
postos de trabalho, na defesa das pequenas e médias empresas que sofrem com
a concorrência desleal do grande capital, faz-se necessãrio interromper a
automação para não agravarmos o caos social, inerente ao desemprego que
assola o pais.

PROJETO DE LEI N!! 1.061, DE 1999
(Do Sr. Pastor Jorge)

11 - da impressáo de raiamento e de microestrimento - marcas
mdlvldualizadoras Impressas. nas projéteiS disparados oelas oecullarldades
eXistentes na superflcle Interna da cana da arma de fogo. Essas peculiaridades
são geradas oela ação dos Instrumentas utllizaoos no orocesso de oerfuração
e de produção do ralamento deste cana

Estabelece normas para identificação de armas de fogo fabricadas
e comercializadas em território nacional e importação de
similares.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ 2.787, OE 1997)

111 - das marcas nas estojos percutidos - marcas Indlvldualizadoras
Impressas na componente da mUnição (estoJo) que sofreu a ação do sistema
de percussão da arma de fogo. resultante da defiagração do cartucho. Tal
componente guarda deformações caracteristlcas produzidas par ação de certas
peças desta arma (percussor. culatra. ejetor.extrator). as quais pOSSibilitam
através do exame de confronto balistlco. a estudo com vistas a identíficação
(individualização) dessas peças Irttegrantes da arma que as produZIU.

o congresso NaCIonal decreta.

Art. 10
- Toda e qualquer fabricante e Importador de arma de fogo. com

sede em território naCional fica obngado a.

I - cnar e manter banco de dados de Identificação de todas armas de
fogo. por ele fabncadas e Importadas'.

11 - prestar mformaçães. à autondade competente. a respeito de tOd8 e
qualquer arma de fogo por ele fabncadas e Importada apreendidas em fatos
delituosos OCOrridos em território nacional.

111 - loda arma de fogo produzida por empresa com sede em terrltóno
nacional ou Imoonaca deverá ter gravado ;"lO seu ceroo elou armação. marca
ao fabncante. mercaao a que se aestlna e numero se 5ene dados estes Que
tambem ceverão constar da cadastro do fabricante ou lmponador'

§ l' - Para fins desta Lei considera-se dados pertinentes aos bancos de
dados que deverão ficar de posse do fabncante e Imponador

IV - da gravação da numero de sene todas as armas fabricadas em
território nacional deverão ter gravadas. par cunhagem a fria. através de
punção ou outro sistema mecãnlco. seu número de séne na profundidade
mínima de 0.15 mm. ficando proibida a gravação a laser. Cabe ao Importador
adequar as armas. par ele Importadas. a estas normas.

V - do proprietária de anna de fogo - todas as pessoas fíSicas ou juridicas.
públicas ou privadas. que detenham a propriedade de arma de fogo com
Certificada de Registro de Arma de Fogo emitido pela Serviço de Controle de
Armas. Munições e ExplOSIVOS - SAME.

Art. 2' - A empresa que comercializar arma de fogo em território
nacional. ficara obngada a manter banca de dadas com as seguintes
características:

I - dos padrões balisticos - caracleristlcas das Impressões de ral8mento e
de mlcroestnamento no proJé\ll disparado e das marcas na estala perculido.

I - Nome do fabncante. bem coma numero sob o qual a arma esta cadastrada
em seus registros:

11 - da impressão de raiamenlo e de microestrimento - marcas
mdlvldualizadoras Impressas nos prOjéteiS dlsoarados. pelas oecullandades
eXistentes na superflcle Interna da cana oa arma de fogo. Essas peculiandades
são geradas pela ação das Instrumentas utilizadas no orocesso de oerfuração
e de produção da ralamento deste cano

111 - das marcas nos estojos percutidos - marcas Indlvldualizadoras
Impressas no componente da mUnição (estoJo) que sofreu a ação do sistema
de percussão da arma de fogo. resultante da deflagração da cartucho. Tal

11 - Dadas do comprador da arma de fogo tais coma. numero da documenta de
Identlflcaçáo endereça e demaiS dados que faCilitem sua localização

Parágrafo umco - Toda e qualquer alteração nos dadas de
Identlftcação da proDrleténo. tais coma transferência de titulandade. rouba.
extravIo. da arma de fogo deve ser comunicada a autondade competente. bem
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como à empresa onde a mesma foi adquirida seja ela fábnca. importadora elou
estabelecimento comerciaI:

§ 1° - o propnetário da arma de fogo responderá legalmente por todo e
qualquer ato em que a mesma seja envolvida. cabendo a ela todas as sanções
previstas nos códigos civel e penal

§ 2· - A empresa que comerclaliza arma de fogo ficará registrada como
propnetána da arma cadastrada enouanto esta não for comercializada para
terceiros. respondenao legalmente pela mesma

Art. 3· - As mformações relativas às armas de fogo Inscntas no banco de
dados aos fabncantes. Importadores e comerciantes de armas de fogo são de
uso exclusIvo dos respectivos propnetános e dos órgãos ae segurança publica
dos Estados e do Distrito Federal

Art. 4° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

o Brasil é conhecIdo internaCionalmente -:.....,.,,.. um pais em que a ViolênCIa tem
assumido proporções alarmantes. recentes pesqUIsas mostram o Interesse de grande
parte da SOCiedade na total prOIbição do comercio de armas de fogo e similares.
proposta esta com que concordana, não fosse o fato de tal lei se aprovada ser rnoqua
quanto a cnmrnahdade.

Pois como sabemos tais campanhas de desarmamento bem como a proibição
total do comérCIO legal de armas em nada dimlnum:i a cnmrnahdade. pOIS não
conheCimento de nenhum traficante ou assassino que no decorrer destas campanhas
tenha voluntanamente saído de seL.: COVil e entregue suas annas as autondades. tais
medidas só atrngem o Cidadão comum. que não necessltana ter uma arma de fogo em
casa se neste pais houvessem políticas de segurança publica senas e eficientes.

Ecrescente também o numero de armas que sequer são fabncadas no BraSil e
no entanto tem trânSito livre para entrar e sair do pais armas estas que as autondades
não tem nenhum tipO de controle

Bem sabemos que um assassino ou assaltante raramente usa uma arma
legalmente registrada e na falta da mesma utlhzasse de qualouer obleto seja ele um
talher. uma ferramenta um veiculo., etc.

Com este projeto procuro amenizar a situação ao oongar-se o fabncante.
Importador elou comerclahzador de armas il prestar contas do destino dado il mesma
em mUito contnbUlra para a pUnição dos verdadeIros cnmlnosos. pOIS com es!!! banco
de dados ficara Imensamente maiS elUCidar cnmes envolvendo armas roubadas. ou
envolvenao balas perdidas. pOIS com a Simples apreensão de um prOjétil podera
chegar-se a arma da qual ele bem partir bem como quem o efetuou.

0)\(.'1-0 (;1. cJ & ~~l ~ \(JCjC)1C- c.t\ \'\\\:>:""-\ l,~

PROJETO DE LEI N!! 1.062, DE 1999
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Altera a Lei n2 9 .. 503, de 23 de setembro de 1997, que ltinstitui
o Código de Trânsito Brasi1eiro u , para proibir os condutores de
fazer uso de produtos fumigaros ao dirigir veiculo automotor ..

(AS COMISSõES DE VIAÇllO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇlI.O E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso NadOl1llI decreta:

Ar!. 1· Esta lei introduz dispoIIÍiÍVO na Lei no 9.503, de 23 de
_bm de 1997, que 'illlltitlli o Código de TrInaito B<asileiro', PllIa proillIr os
condutores de qualquer vefculo._ de fazer lJBCl de produtos flImfgenos
ao dirigiro veiculo,

Art. ZO OCllpItuIo XV - Das InfrBçOes - da Lei 11" 9.5Oa, de
23 de setllmbro de 1997, _ .. vigonIr lICIftCido do ""9uinlll8l1igo:

'Att. 252-A Dirigir o veiculo fazendo UIlO de e;,gSITOS,

cigsnlllHJa, chllllJtDa. cachimbos ou quslquer outro produfo
fumlQellO. derivado ou não do labseo:

'/t'IfrBç6o - m8dis;
'PenlJiidade - multa. '

Art. ao EIla lei entra em vigor no pnIZD de noventa dias •
<XJntar de sua pullllcaç6o.

JUSTIFICAÇÃO

o novo C6cligo de Tr6nailo Brasileiro - CTB - representou um
grande passo no sentido de proporclonar li rnotDristas, p08aageII'llS e pede8lres
melhores condições de segurança. De um modo geral, O CTB prtlCUra
incentivar nos usuános do lrtInsito uma postura mlllS conscl8nte em raIaçilo às
RlajXllllI&biNdades de cada um pel1ll com as~ de segurallÇ2. A penlr
dasa diretriz básica, surgem inúmeros~ que reforçam a id6ia.

estabelecendo OS direitos e deveres de cada stor envolvido no trânsito e
punindo com severidade atitudes negligentes ou irresponsáveis.

A atenção exigida do condutor ao dirigir é um aspecto
iüã.daiitint;; jjdJã êi Sêijüiãi.çã dü trartSrrv. C eTe =p!:c.fta ::.o ao t=:'=
normas g8IBis de cil'CUlaçAo e conduta. definindo a exigincia do condutcr ter
pIIIno domíni9 do BllU veíaljo, "dlrigindo-o com atenção e andados
indispensáveis à 8eglll'8llÇ8 da tr6nIIlo" (art. 2B). Mais adiante. essa llXigincia
é l1lbatida no capítulo que dispõe sobre as intrações, onde encontramos
tlptIicado CXlfT10 infração leve. punível com multa, oato de 'dirigir sem atenção
ou sem os cuidados indispensáveis à segurança" (art.189),

o art. 252, por seu turno. detalha mais essa Questão 80
apontar a proibição de dirigir dirigir com apenas uma das mãos, exceto quando
deva o condutor fa2er sinais regulamentares de blllÇO, mudar a marcha do
veiculo. ou acionar equipamentos e acessórios do veículo, inlTllção clasaiIicadll
como média. que embasa a autuação de condutores f1agrados no U!lO de
aperelhos celulares sem oequipamento de "viva-voz'.

Não obstante, o eTa não tmz qualquer restrição ao uso de
cigarros ou outros proc1UlOS iumigenos pejos conàuiores ao voianltl. ü Q~
configura uma lacuna inexplicável. tendo em VISta as implicações que isso pode
lICllmItar em tennos de segurança de trânsito. O lIlO de acender o cigarro e de
fumar em si tira a a tençio do condutor, predispondo-o para a OCOfTênCJa de
acidentes. Ademais. o condutor, ao fumar, ocupa uma das mãos. o que jã seria
considerado infração.

o objetivo do presente projeto de lei é a1lelar O texto do eTB
de forma a deixar explícita a proibição do \1$0, por parte do condutor enquanto
dirige. de ciganos. cigarrilhas. charutos, cachimbos ou qualquer ou!ro produ!o
fumígeno. derivado ou não do tabaco. O desoJmprimento será conside!ado
infração média. punível com multa.

DiantA da reIeWncia do lama pata a melhor18 das condições de
segurança do trânsito, concIamamos os iiustres Pares a hipotecarem seu apoio

para a rápida aprovação desle projeto dê lei.

, ...::JUNHD
SaJadaS8e5llÕeS41 de é del9ll9.

iJf~~~
\

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

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASlLElRO.

CAPÍTULo lI!
Das Nonnas Gerais de Circulação e Conduta

Art. 28 - O condutor devera. a todo momento. ter domínio de seu veiculo.
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis á segurança do trânsito.

CAPÍTIJLO XV
Das Infrações

Art. 169 - Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis á segurança:
Infração - leve:
Penalidade - multa.
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Art. 252 - Dirigir o veículo:
J - com o braço do lado de fora:
11 - transportando pessoas. animaís ou volume à sua esquerda ou entre os braços

e pernas;
111 - com incapacidade flsíca ou mental temporária que comprometa a segurança

do trânsíto;
IV - usando calçado que não se fmne nos pés ou que comprometa a utilização

dos pedais;
V - com apenas uma das mãos. exceto quando deva fazer sinais regulamentares

de braço, mudar a marcba do veículo. ou acionar equípamentos e acessórios do
veículo;

VI - utilizando-se de fones nos ouvídos conectados a aparelhagem sonora ou de
telefone celular;

Infração - média;
Penalídade - multa.

Art. 253 - Bloquear a via com veículo:
Infração - gravíssima:
Penalídade - multa e apreensão do veículo:
Medída administrativa - remoção do veiculo.

PROJETO DE LEI N~ 1.063, DE 1999
(Do Sr. Rubens FurJan)

Acresce parágrafos ao artigo 129 do Decreto-Lei n2 2 a 848, de 7
de. dezembro de 1940, dispondo sobre a responsabilidade criminal
dos organizadores de eventos, realizados em recinto fechado, por
danos à integridade corporal ou morte dos presentes I em face da
utilização de armas no seu interior.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. i". O artigo 129 do Decreto-le. n' 2.848, de 7 de setembro de 1940, fica acrescido
dos seguintes parágrafos:

Art. 129. Ofender a integridade...
§8". Apliea-se à lesão culposa o disposto no §5' do art. 121.

"A'. Os organizadores de eventos. realizado em recinto fechado, serão responsabilizados
criminalmente por danos à integridade corporal ou morte dos presentes, em conseqQência
da utilização de armas no seu interior,

"B". Considera-se reCInto fechado para efeito desta lei. iocal delimitado através de algum
meio. onde as pessoas para o adentrarem. tenham a obrigatoriedade de fazê-Io através
de locaiS definidos, independentemente do evento ocorrer ao ar livre ou em ambiente
coberto, e ser oneroso ou gratuito;

"C". Considera-se arma para efeito desta lei, qualquer Instrumento capaz de produzir
dano à integridade física ou morte dos presentes, e que sua entrada no recinto pudesse
ter sido evitada, seja através de reVista pessoal, utilização de aparelhos eletrônicos ou
outros meios eficazes para tanto;

"O". Quando o meio utilizado para impedir a entrada de armas no reCInto do evento for a
revista pessoal. deverá os organizadores promovê-Ias com funclonános de ambos os
sexos, respeitando tai distinção;

"E". Os organizadores de eventos que descumpnrem o disposto nesta lei. estarão
sujeitos às penalidades dispostas nos §3', §4" e "caput" do art. 121, além daquelas
determinadas no §1", §2' e seus inCISOS, §3", §5', §6' e §7° do art.12~

Art. 2". Esta lei entra em vigor no prazo máximo de noventa dias a part d data da sua
publicação.

JUSTIFICAÇÃO:

O artigo 5" da Constituição Fed.eral arrola o que ele denomina

de direitos individuais. Neste artigo, a Constituição atual assegura a inViolabilidade do

dimito à vida, o que segundo a interpretação doutrinária constitUCIonal, não deve ser

considerada apenas no sentido biológico de incessante auto-atividade funcional, peculiar

a matéria orgânica, mas na sua acepção biográfica mais compreensiva. Tudo o que

interfere em prejuízo deste fluir espontãneo e incessante contraria à vida.

A vida humana, que é o objeto do direito assegurado no artigo

5°, caput, con!llitui fonte primária de todos os outros bens jurídicos. De nada adiantaria a

Constituição assegurar outros direitos fundamentais, como a igualdade, a intimidade, a

liberdade, o benHlstar, se não erigisse à vida humana num desses direitos.

Decorrente deste direito primário, urge o direito a existência,

que consiste no direito de estar vivo, de lutar pelo viver, de defender a própria vida, de

permanecer vivo. ~ o direito de não ter interrompído o processo vital senão pela morte

espontânea e inevitável.

Em decorrênCIa deste direito primário, ou seja, a vida, também

a Constituição Federal promoveu com sabedoria, o direito à integridade fisica. o que

segundo definição acadêmica. agredir o corpo humano Él um modo de agredir a Vida, pois

esta se realiza naquela. A integndade fisico-corporal constitui, por ISSO, um bem vital e

revela um direito fundamental do individuo.

Daí por que, a legislação penai brasileira. definiu, através dos

tipos pena.s e sanções contidas no Decreto~ei nd 2.848. de 7 de dezembro de 1940

(Código Penal), formas punitivas da interrupção Violenta do processo vital ou de lesões

corporais praticadas contra o ser humano.

Nesse sentido, o CItado Decreto-Iel que entrou em vigor no ano

de 1940. em face da evolução SOCIal, teve que ao 10ng,"<IO tempo ser aprimorado,

ajustado. em fim, adequado as novas formas de conviVia SOCIal•. Impossíveis de serem

previstas àquela época.

o crescimento populacional. o desemprego, 85 cnses sociais

contribuiram para o aumento da violênCIa e da cnmmahdade. na SOCIedade atual. Tais

circunstâncías. Obrigou o Estado agir, sob pena de não propiCiar aos cidadãos brasileiro~

direitos básicos e primários eleitos em sua carta matar.

A forma de agir encontrada pelo Estado objetivando garantir

tais direitos foi: adequar à nova realidade as leis penais já existentes, seja acrescentando

novas modalidade de crimes ao Código Penai ou aprovando leis especificas cuj~ s

matérias ainda não estivessem sido reguiamentas à contento, como por exemplo, à

aprovação da Lei n' 9.437, de 20 de fevereiro de 1997, que reguiamentou as condiÇÓ'ls

para registro e porte de armas de fogo, definindo como crime algumas situações
anteriormente não previstas.

Os órgãos de imprensa do nosso pais. tem mostrado com

grande freqüência, que a legislação existente, ainda não foi capaz de garantir ao cidadão

brasileiro, o direito primário à vida e à integridade física, mesmo tendo aprovado à pouco.

tempo, lei mais severa sob o aspecto do porte de arma.

Ou seja, é evidente, que a aprovação da Lei n' 9.437, de 20 de

fevereiro de 1997, muito està contribuindo para que a criminalidade em nosso país

diminua. Todavia. a experiência Jà demonstrou que cítada medida individualmente, não foi
capaz de solucionar a questão.

Assim sendo, a população como um todo, não pode eSpenlr

que os órgêos de segurança pública encontrem fórmulas que efetivamente desarmem

àqueles que irregularmente portem armas. Pois, este dia, Infelizmente, pode estar muito

distante, e consequentemente muitas vidas poderão ter sido Interrompidas de forma

violenta e não natural.

Verifica-se, ainda por todo o nosso pais, grande aumento na

promoção de eventos como: shows, festa de peão. bailes e encontros SImilares, onde a

ausência de normes peneis que responsabilizem ~s organizadores destes eventos por

crimes ocorridos no recinto. têm facilitado acontecimentos desta natureza, uma vez que

os organizadores não praticam atos de cautela, objetivando eVitar tais resultados. Como

por exemplo, ocorreu na semana próxima passada. no reCIntoVa~elo Show. em São

José dos Campos-SP.. onde a estudante Reglane Mana de Souz,hd';'V anos, foi morta

Desta maneira, o Estado não pode somente aguardar o

aprimoramento de suas forças de segurança pública afim de desarmar a população,

outras medidas acessórias as já existentes devem ser tomadas, urgentemente,

objetivando promover o direito à vida e à integridade fisica de seus cidadãos.

Dentre as medidas a serem tomadas, está a aprovação de!lle

Projeto de Lei, responsabilizando criminaimente aos organizadores de eventos em recinto
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fechado, por danos a integridade corporal ou morte dos presentes, em face da utilizaç60

de armas no seu Interior. Ou seja, àquele que assume a responsabilidade de promover

llVlIntos, também tem que assumir a respon...bilid8de de que os presentes nAo sejam

~dos por pessoas portando armas ilegalmente dentro do recinto.

Para evitar que passoas armadas adentrem no recinto, e

consequentemente coloquem em risco à integridade física e a vida das pessoas

prnentes, os organizadores poderão utilizar vários mátodos de cautela, a aitério de cada

um, sej. através de revista passoal, utilização de aparelhos eletrônicos ou outros meios

a1icazas para tanto.

O fundamental, é que o diretto à integridade física e a vida d.s

pessoas seja protegido paio Estado, mesmo que para tanto seja necessário dividir

responsabilidade, o que não pode é o Estado ser omisso e consequentemente não

proteger seus filhos.

Sala de Sessões, 111 de~~e 1999.

Cep. Rubens Furtan

LEGISLAÇÃO crrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTIJDOS LEGISLATIVOS· CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

-.u;PÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULOII
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Ar!. 5°. Todos são iguais perante a le~ sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurmça e à
propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos
desta Constituição;

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa sen!o
em virtude de lei;

m - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou
degradante;

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da

indenizaçlio por dano material, moral ou á imagem;
VI - é inviolável a bberdade de consciência e de crença, sendo

assegurado o livre exercicio dos cultos religiosos e garantida, na forma da le~ a
proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

VII - é assegurada, nos termos da le~ a prestação de assistência religiosa
nas entidades civis e militares de internação coletiva;

vm -ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou
de convicção filosófica ou politica, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação
legal a todos imposta e recusar-se a cwnprir prestação alternativa, fIXada em lei;

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, cientifica e de
commticação, independentemente de censura ou licença;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação;

XI - a casa é asilo inviolável do individuo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou .
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunica~
telegráficas, de dados e das commticações telefônicas, salvo, no último caso, por

ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal;

XIII - é livre o exercicio de qualquer trabalho, oficio ou profissão,
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo
da fonte, quando necessário ao exercicio profissional;

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz,
podendo qualquer pessoa, nos termos da le~ nele entrar, permanecer ou dele sair
com seus bens;

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais
abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem
outra remtilio anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido
prévio aviso à autoridade competente;

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

xvm - a criação de associações e, na forma da le~ a de cooperativas
independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu
funcionamento;

XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter
suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o
trânsito em julgado;

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

XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm
legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por

necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia
indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

XXV • no caso de iminente perigo público, a autoridade competente
poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização
ulterior, se houver dano;

XXVI • a pequena propriedade rural, assim definida em le~ desde que
trabalhada pela familia, não será objeto de penhora para pagamento de débitos
decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar
o seu desenvolvimento;

XXVII • aos autores pertence o direito exclusivo de utilização,
publicação ou reprodução de suas obras, transmissivel aos herdeiros pelo tempo
que a lei flXllr,

xxvm -são assegurados, nos termos da lei: "'"'
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e a

reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
b) () direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que

criarem ou de que participarem aos criadores, aos intêrpretes e às respectivas
representações sindicais e associativas;

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo
em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do Pais;

XXX - é garantido o direito de herança;
XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no Pais será regulada

pela lei brasileira em beneficio do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que
nlio lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus;

XXXII - o Estado promoverá, na forma da le~ a defesa do COIISUIDÍdor;

xxxm - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou gera!, que serão prestadas no
ptllZo da le~ sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja
imprescindivel á segurança da st>eiedade e do Estado;

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de
taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou
contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de
direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito;

XXXV1 • a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito
e a Ç()isa julgada;

XXXVII - não haverájuizo ou tribunal de exceção;
xxxvm -é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe

der a le~ assegurados:
- a) a plenitude de defesa;

b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;
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XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina. nem pena sem
prévia cominação legal;

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu:
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e

liberdades fundamentais;
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritivel,

sujeito àpena de reclusão, nos termos da lei;

XLm - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetiveis degra~
anistia a prática da tortura, o tráfico ilicito de entorpecentes e drogas afins, o
terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os
mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritivel a ação de grupos
lII1ll8dos, civis ou tuilitares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a
obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos
da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do
patrimônio transferido;

XLVI - a lei reguíará a individualização da pena e adotará, entre outras,
as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
XLVII - não haverá penas:
a) de mone, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art84,

XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo

com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;
XLIX - é assegurado aos presos o respeito á integridade fisica e mora!;
L - ás presidiárias serão asseguradas condições para que possam

permanecer com seus filhos durante o periodo de amamentação;
LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de

crime comum, praticado antes da natura1ízação, ou de comprovado envolvimento
em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;

LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime politico ou
de opinião;

Lm - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade
competente;

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em gera! são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes;

LVI - são inadmissiveis, no processo, as provas obtidas por meios
ilícitos;

LVII - ninguém será considerado culpado até o tránsito emjul~
sentença penal condenatória;

LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação
criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;

LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não
for intentada no prazo legal;

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos p~ocessuais quando
a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita
e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de
transgressão militar ou crime propriamente milítar, definidos em lei;

LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão
comunicados imediatamente ao juiz competente e à familia do preso ou á pessoa
por ele indicada; . . .

LXID - o preso será informado de seus drreilos, entre os quaIS o de
permanecer caJado, sendo-Ihe assegurada a assistência da familia e de ad~ogado;

LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveiS por sua
prisão ou por seu interrogatório policial; .

LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autondade

judiciária; . . . .
LXVI - ninguém será levado a pnsão ou nela manl1do, quando a lei

admitir a h'berdade provisória, com ou sem fiança;
LXVII - não haverá prisão civil por divida, salvo a do responsável pelo

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação a1imenticia e a do
depositário infiel;

Lxvm - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se
achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder;

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
liquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de
pessoajurídica no exercicio de atn'buições do Poder Público;

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:
a) partido político com representação no Congresso NaciOnal;
b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente

constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses
de seus membros ou associados;

LXX! - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma
regulamentadora tome inviável o exercicio dos direitos e liberdades constitucionais
e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e á cidadania;

LXXII - conceder-se-á habeas data:
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do

impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades
governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefrra fazê-lo porpro~
sigiloso, judicial ou administrativo;

LXXID - qualquer cidadão é parte legitima para propor ação popular que
vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado
participe, á moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico
e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, iselllo de custas judiciais e do
ônus da sucumbência;

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita acs que
comprovarem insuficiência de recursos;

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim
como o que ficar preso além do tempo fIXado na sentença;

LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:
a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;
LXXVII - são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na

forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.
• Regulamentado pela Lei n' 9.265. de 12 02 J996.
§ 1° As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm

aplicação imediata.
§ 2° Os direitos e garantias expressos nesta ConstituIção não excluem

outros decorrentes do regime e dos principias por ela adotados, ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

CÓDIGO PENAL

DECRETO-LEI N° 2.848, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940.

CÓDIGO PENAL

PARTE ESPECIAL

TÍTULO I
Dos Crimes Contra a Pessoa

CAPÍTULO I
Dos Crimes Contra a Vida

- Bomicidio simples
Ar!. 121. Matar alguém:
Pena - reclusão. de 6 (seis) a 20 (vinte) anos.

- Caso de diminuição de pena
§ 1° Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor

social ou mora!, ou sob o dominio de violenta emoção, logo em seguida a injusta
provocação da vitima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

- Bomicidio qualificado
§ 2° Se o homicidio é cometido:
I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo

torpe;
II - por motivo fütiJ;
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m- com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro
meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso
que dificulte ou tome impossivel a defesa do ofendido;

V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem
de outro crime:

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

- Homicldio culposo
§ 3° Se o homicidio é culposo:
Pena - detenção, de I (um) a 3 (três) anos.

- Aumento de pena
§ 4° No homicidio culposo, a pena é aumentada de um terço, se o crime

resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou oficio, ou se o agente
deixa de prestar imediato socorro à vitima, não procura diminuir as conseqüências
do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicidio, a
pena é aumentada de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14
(catorze) anos.

• § -lOcam redaçãoderenninadapelaúi n08.069. de 13 deju/hode 1990..

§ 5° Na hipótese de homicidio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a
pena, se as conseqüências da infração atingirem o próprio agente de forma tão

grave que a sanção penal se torne desnecessária
• § 5° acrescemado pela Lei nO 6,416, de 2'; de maIO de 1977.

CAPÍTULo II
Das Lesões Corporais

- Lesão corporal
Art. 129 - Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a I (um) ano.

• Lesão corporal de natureza grave
§ 1° Se resulta:
I - incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias;
II • perigo de vida;
m. debilidade permanente de membro, sentido ou função;
IV - aceleração de parto:
Pena - reclusão, de I (um) a 5 (cinco) anos.
§ 2° Se resulta:
I - incapacidade permanente para o trabalho;
II - enfermidade incurável;
m-perda ou inutilização de membro, senúdo ou função;
IV - deformidade permanente;
V -aborto:
Pena • reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.

- Lesão corporal seguida de morte
§ 3° Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não

quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo:
Pena- reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.

- Diminuição de pena ~ ..
§ 4° Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante viilllr

social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta
provocação da vitima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

- Substituição da pena
§ 5° O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda subsútuir a pena de

detenção pela de multa:

I - se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior;
TI - se as lesões são reciprocas.

- Lesão corporal culposa
§ 6° Se a lesão é culposa:
Pena - detenção. de 2 (dois) meses a 1 (lUD) ano.

• Aumento de pena
§ 7° Aumenta-se a pena de lUD terço, se ocorrer qualquer das hipóteses do

art.l21, § 4°.
• § 7' com redação delennmoda pela Lei nO 8.069, de 13 dejulho de 1990.
§ 8° Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5° do art.121.
• § 8ccom redação derermmadape/a Le, nO 8.069. de 13 de)ulho de 1990.

LEI N° 9.437, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997.

INSTITUI O SISTEMA NACIONALDE
ARMAS - SINARM, ESTABELECE
CONDIÇÕES PARA O REGISTRO E
PARA O PORTE DE ARMA DE FOGO,
DEFINE CRIMES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
Do Sistema Nacional de Armas

Art. l°. Fica insúruído o Sistema Nacional de Armas - SINARM no
Ministério da Justiça, no âmbito da Policia Federal, com circunscrição em todo o
território nacional.

Ar!. 2°. Ao SINARM compete:
I - idenúficar as caraeteristicas e a propriedade de armas de fogo,

mediante cadastro;
TI - cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no

Pais;

TIl - cadastrar as transferências de propriedade. o extravio, o furto, o
roubo e outras ocorrências suscetiveis de alterar os dados cadastrais;

IV - idenúficar as modificações que alterem as caracterisúcas ou o
funcionamento de arma de fogo;

V - integrar no cadastro os acervos policiais já existentes:
VI - cadastrar as apreensões de armas de fogo, inclusive as vinculadas a

procedimentos policiais e judiciais.
Parágrafo único. As disposições deste artigo não alcançam as armas de

fogo das Forças Annadas e Auxiliares. bem como as demais que constem dos seus
registros próprios.

CAPÍTULOII
Do Registro

Art. 3°. É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente,
excetuadas as consideradas obsoletas.

Parágrafo único. Os proprietários de armas de fogo de uso restrito ou
proibido deverão fazer seu cadastro como amadores, colecionadores ou caçadores
no Ministério do Exército.

PROJETO DE LEI N~ 1.064, DE 1999
(Do Sr. Nelo Rodolfo)

Dá nova redaçao ao § 22 do art. 280 da Lei n2 9.503, de 1997,
que instituiu o Código de Trbsito Brasileiro.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 116, DE 1999).

o Congresso Nacional Decreta:

Ar!. 1° O § 2° da Lei n' 9503197, de 23 de setembro de 19117,
passa a vigorar com a seguinte redaçlo:

Art. 280 .

§ 2' A infração deverá ser comprovada por declaraçiO da
autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por barreiras eletr6nicas
ou reaçiles químicas, previamente regulamentado pelo CONTRAN.

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data da sua publicaçlo.

JUSTIFICATIVA

O Código de Trânsito Brasileiro, veio regulamentar as açiles de
trânsito em nossas cidades, visando a educação de nonos motoristas que
estavam ultrapassando os limites de responsabilidade ao sentar..e atrás do
volante.

Os controladores de velocidade deram uma grande
contribuição para que a diminuição de acidentes fosse perceptivel , porém
algumas armadilhas estão sendo colocadas em prol não somente da queda
de velocidade mais também na arrecadação das empresas prestadoras de
serviços que tem em seus produtos uma fonte inesgotável de divisas. Se o
objetivo maior é educar nossos motoristas, não vejo o porque de se colocar
as escondidas controladores de velocidade, sendo que as barreiras
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eletr6nicas podem ser vistas a longa distância e registram na hora a
infração, dirigindo ao motorista um flash instantâneo no momento em que o
mesmo a comete.

Assim posto, e dada a relevância de nosso proposição, temos
certeza de contar com o apoio dos nobres Deputados e Senadores a nOllSa
proposiçlo.

o Congresso Nacional decreta:

Art.1" Fica criado o Fundo Nacional de Combate e Prevenção à
Deserlificação com o objetivo de conceder assistência financeira de acordo
com as seguintes diretrizes:

Safa das Sessões, em Iffr de r .....:
JI 'r ~

DeJuta'do N~LORODOLFO

\ \

de 1999.

I - Promover a prevenção e recuperação de áreas atualmente
afetadas pela desertificação no pais;

11 - Empreender o monitoramento e controle de áreas sujeitas à
deserlificação;

_ 11I • Promover a gestão ambiental e de uso dos recursos naturais de
maneira sustentável para a caatinga, o semi-árido e as áreas de transição;

IV - Estimular projetos de pesquisa voltados para a desertificação,
que incluam as comunidades afetadas na sua formulação e
acompanhamento;

LEGISLAÇÃO crrADA ANEXAD~ ri I .\
COORDENAÇÃO DE ESTIJDOS LEGISLATI\ 'I' .( .DI

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.

INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.

CAPÍTULO xvm
Do Processo Administrativo

SEÇÃO I
Da Autuação

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-
á auto de infração, do qual constará:

I - tipificação da infração;
II -local, data e hora do cometimento da infração;
III - caracteres da placa de identificação do veiculo, sua marca e espécie,

e outros elementos julgados necessários à sua identificação;
N - o prontuário do condutor, sempre que possivel;
V ' identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente

autuador ou equipamento que comprovar a infração;
VI ' assinatura do infrator, sempre que possivel, valendo esta como

notificação do cometimento da infração.
§ 1° (VETADO)
§ 2° A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou

do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento
audiovisual, reações quínúcas ou qualquer outro meio tecnologicamente
disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN.

§ 3° Não sendo possivel a autuação em flagranle, o agente de trânsito
relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a
respeito do veiculo, além dos constantes nos incisos I, II e lI!, para o procedimento
previsto no artigo seguinte.

§ 4° O agente da autoridade de trânsilo competente para lavrar o auto de
infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar
designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua
competência.
....................................................................................................................................
..................................................................~ .

PROJETO DE LEI N2 1.065, DE 1999
(Do Sr. Inácio Arruda)

Dispõe sobre a criação do Fundo Nacional de Combate e Prevençao
à Desertificaçao e dá outras providências.

(DEVOLVA-SE A PROPOSIÇAO, POR CONTRARIAR O DISPOSTO NO ART. 165,
5 92, INCISO Il, DA CF (ART. 137, § 12 , INCISO I, DO RICD).
OFICIE-SE AO AUTOR SUGERINDO-LHE A FORMA DE PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR E, APeS, PUBLIQUE-SE)

V - Estimular programas de uso de sistemas agrosilvopastoris
sustentáveis nas áreas sujeitas à desertificação;

VI - Estimular projetos que promovam a mudança do uso da lenha
como fonte de energia e desenvolvam fontes altemativas de energia;

VII - Promover a gestão das bacias hidrográficas nas áreas sujeitas à
desertificação, com objetivo de controlar os processos de desertificação;

VIII - Incentivar e promover a participação e a educação ambiental
das comunidades afetadas, com ênfase no controle da desertificação.

§ 1° Para efeito de aplicação desta Lei, entende-se por
desertificação: a degradação da terra nas zonas áridas, semi-áridas e sub
úmidas secas resultantes de fatores diversos tais como as variações
climáticas e as atividades humanas.

§ 2" Por degradação da Terra como: a degradação dos solos e dos
recursos hídricos; a degradação da vegetação e da biodiversidade; e a
redução da qualidade de vida da população afetada.

Ar!. 2° São beneficiários do Fundo Nacional de Combate e Prevenção
a Desertificação:

I - cooperativas e associações de agricultores afetados ou sob risco
de desertificação em suas terras;

11- municipios afetados ou sob risco de desertíficação;

11I - universidades e centros de pesquisa em cooperação com as
comunidades afetadas;

/ IV - órgãos públicos responsáveis pelo gerenciamento dos recursos
hldricos e na~urais nas regiões áridas, semi-áridas e sub-úmidas secas.

Art. 3° Constituem fontes de recursos do Fundo Nacional de Combate
e Prevenção a Desertificação:

1- 1% dos recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento do
Nordeste, de acordo com o que estabelece o art. 4° desta lei;

11 - 5% dos recursos destinados ao Fundo Nacional de Meio
Ambiente de acordo com o que estabelece o art. 5° desta lei;

11I - dotações orçamentarias, inclusive saldos de exerCICIOS
financeiros anteriores, e créditos suplementares e especiais que lhe forem
destinados;

IV - retomos das operações de empréstimo realizadas com os
recursos do Fundo;

V: - ingressos de capital, juros, comlssoes e outras receitas
resultantes de aplicações financeiras, desde já autorizadas; e

VI - contribuições, doações, subvenções, empréstimos, legados e
outras fontes que lhe forem destinados por entidades públicas ou privadas,
nacionais, intemacionais ou estrangeiras.
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Art.4° O art. 3° da Lei nO 7.827, de 27 de setembro de 1989, passa a
vigorar acrescido do seguinte inciso:

" XI - tratamento diferenciado e estímulo à projetos e atividades que
tenham por objetivo o combate e a prevenção à desertíficação."

Art. SO O art. SO da Lei nO 7.797, de 10 de julho de 1989, passa a
vigorar acrescido do seguinte inciso:

"VII - Combate e Prevenção à Desertificação."

Arl 6° As pessoas fisicas e jurldicas que fizerem doações ao Fu~do
Nacional de Combate e Prevenção à Desertificação gozarão dos benefíCIOS
da Lei nO 7.S0S, de 2 de julho de 1986, conforme se dispuser em
regulamento.

Art. 7° Os recursos do Fundo Nacional de Combate e Prevenção à
Desertificação deverão ser aplicados por meio de órglíos públicos federais,
estaduais e municipais ou de entidades privadas cujos objetivos estejam
em consonância com os objetivos do Fundo Nacional de Combate e
Prevenção à Desertíficação, desde que nlío possuam, as referidas
entidades, fins lucrativos.

Art. 8° O Fundo Nacional de Combate e Prevenção à Desertificação
será administrado pelo Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal,
respeitadas as atribuições do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
CONAMA.

Art. 9° Para atingir os objetivos fixados nesta lei o Poder Executivo
celebrará convênios com Instituições públicas ou privadas especializadas nas
questões da desertificação.

Art. 10° O Poder Executivo regulamentará o Fundo Nacional de
Combate e Prevenção a Desertiflcação no prazo de 90 (noventa) dias
contados a partir da publicação desta lei.

Art. 11° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

O Brasil é um dos 100 países que assinaram a Convenção
Intemacional de Combate à Desertificação e à Seca, que foi promovida pela
ONU, em 1993194. Esta convenção foi elaborada dando continuidade a
implementação das metas da Agenda 21.

)
Segundo a Agenda 21, defini-se desertíficação como sendo: " a

degradação da terra nas zonas áridas, semi-áridas e sub-úmi~as secas
'-resultantes de fatores diversos tais como as variações climáticas e as

atividades humanas', e por degradação da Terra como" a degradação dos
solos e dos recursos hídricos; a degradação da vegetação e da
biodiveraidade; e a redução da qualidade de vida da população afetada'.

As áreas no país, susceptíveis à desertíficação e enquadradas no
escopo de aplicação da Convenção das Nações Unidas para o Combate à
Desertificação, tem um total de 980.711,58 km2, o que representa 11,5 % do
tlIiiit6rio nacional.

A identificação das áreas de desertíficação está consolidada no "Mapa
da Susceptibilidade à Desertificação", produzido em 1992, pelo Núcleo
DesertlIBAMA. Nessa área vivem 50.210.980,64 milhões de pessoas,
segundo dados do IBGE, do censo de 1996, o que representa mais de 31%
da população brasileira.

Os estados brasileiros mais afetados e mais suscetíveis à
desertificação de suas terras são os estados nordestinos e o estado de Minas
Gerais.

Nesta área, já estão caracterizadas a ocorrência de desertificação nas
seguintes microregiões:

Tabela de Ocorrência de Desertificação
por microregiães homogêneas do Brasil

Muito arave Grave Moderada
Fortaleza-CE Médio Jaouar1be - CE Valenca do PialJi PI
Sertl5es de Senador Pompeu - Iguatu-CE Baix60. AgrlcoIas Piaui..- - PI
CE
Serra do PBfltlra"'- CE serrana de CannllÇU - CE M6dio GurnÁia - PI
Sertões dos Inhamun5 CE Cam-CE Alto Piauí e Canilld6 - PI
Sert6to. do Salgodo- CE salítMIlrll NortlHlOgrllndellOO - Urubunotama-CE

RN
Serid6. RN AaJ e ADodi - RN Baixo JAauar1be - CE
Deorassio do Alto Pirllllha. - PB Sorra Vorde - RN Ibiaoaba-CE
C_o Valhoa-PB _Paraibano PB It:>iacabll_ional- CE

I Aarttste da Borborerna - PB CIJl'immaj - PB SartOea do COIiri - CE
SartOeo PamambuCOnos do Sfoo Serra do T.ixaifll - PB Sarrana~-RN

FrancilCO- PE
Sartio 8ergipano do Sfoo Alto Pajaú - PE SartIoAlegoeno-Al
FranciSCO - SE.

---5etentt\OnaJ - PE Pall11IIIroI _ Indioa - AI-
Acnsta__ -PE

Sartio do Rio Rael- AI-
Falnl da 8anIsr>a - BA Chal*llles do Alto Rio _ -

BA
__Sfoo FrIInCiaco- BA
c~ Oiamentina _

-BA
Serra GenlI da Behie- BA
Piemonla da Oiamenlinll - BA
Plana!to daC~-BAP_lda__BA

l-.oda_·BA
- Nor1a da _ Ga<llia

A área afetada de forma Muito Grave é de 98.595 km2, que representa
10,1% do semi-árido. Existem 4 áreas com intensa degradação, chamadas
Núcleos de Desertificação, que totalizam uma área de 18.743,S km2.

Tabela de Núcleos de Desertificação

Gilbués ·PI lrauçuba • CE Seridó· RN Cabrobó-PE
Gilbué. IralJC:llba CurraIS Novos Cabrobó
Monte A1eore ForaUllha Cruzeta Belem dB São Francl5co

Sobral Eouador Floresta
Carnaúba dos Dantas
Acaraf
Parelhas

For'U'~M De Ocontnoa de o...rtJflc:I: no 9fMiI.)MM

Apesar do grande potencial produtivo destas regloes, uma série de
fatores históricos e estruturais vêm condicionando os padrões de organização
social e exploração dos recursos naturais nestas áreas, provocando perdas
econômicas e ambientais significativas, destruindo a produtividade da terra e
contribuindo para o aumento da pobreza.

Os impactos ambientais podem ser estimados por meio da destruição
da biodiversidade, da diminuição da disponibilidade de recursos hídricos e da
perda física e química dos solos.

A degradação das terras secas causa sérios problemas econômicos,
principalmente no setor agrícola, com o comprometimento da produção de
alimentos, além do custo quase incalculável de recuperação da capacidade
produtiVa de extensas áreas agrícolas e da extinção de espécies nativas.

Segundo estimativas das Nações Unidas, uma dieta nutricionalmente
adequada para a crescente população mundíal implica a triplicação da
produção de alimentos ao longo dos próximos 50 anos.

A falta de perspectivas leva a população à migrar para os maiores
centros urbanos. Procurando condições mais favoráveis de sobrevivência,
estes migrantes tendem a agravar os problemas de infra-estrutura (
transporte, saneamento, abastecimento, dentre outros) já existentes nestes
centros urbanos. Além do impacto na oferta de emprego, educação e moradia
e da desestruturação das famílias.

Com o empobrecimento das regiões atingidas pela desertificação, estas
se tomam frágeis frente ás outras regiões do pais, provocando a
superexploração dos recursos disponiveis e a perda de sua capacitada
técnica que migra, principalmente, para o Sudeste. Dentro desta perspectiva,
pode-se esperar um agravamento significativo no quadro de desnutrição,
falência econômica, baixo nível educacional e concentração de renda.
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Segundo metodologia desenvolvida pelas Nações Unidas, as perdas
causadas pela desertificação equivalem a US$ 250,00 por hectare em áreas
irrigadas, US$ 40,00 por hectare em áreas de agricultura de sequeiro e US$
7,00 por hectare em áreas de pastagem.

Para o Brasil, conforme diagnóstico realizado pelo Ministério do Meio
Ambiente - MMA, as perdas econômicas podem chegar a US$ 800
milhões por ano devido à desertificação. Os custos de recuperação das
áreas mais afetadas alcançam US$ 2 bilhões para um periodo de vinte anos.

No entanto, verifica-se que, no periodo de 1991 a 1997, por meio do
financiamento do Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA, as regiões Sul
e Sudeste concentraram mais de 60% dos apoios despendidos, segundo o
Relatório Nacional para a Convenção sobre Diversidade Biológica, publicado
pelo MMA, em 1998. Além disso, dos recursos para apoio a projetos de
preservação da biodiversidade, distribuidos por 27 fontes de financiamento,
nacionais e estrangeiras, no pais, apenas 4% foram destinados ao bioma
Caatinga.

Definiu-se que a Agenda 21 Brasileira deve ser a expressA0 de um
projeto de desenvolvimento sustentável, que viabilize simultaneamente a
conservação e a qualidade ambiental, o tratamento equAnime e justo na
distribuição da riqueza nacional, a busca pennanente do crescimento e da
eficiência econOmica e da participação democrática. Dentro da perspectiva,
consideramos de vital importância a destinação clara de recursos do FNMA
para a prevenção e combate à desertificação.

O Fundo Constitucional do Nordeste - FNE - tem como objetivo
principal "contribuir para o desenvolvimento econômico e social da regiAo
Nordeste", com "finalidade específica de financiar, em condições compativeis
com as peculiaridades da área, atividades econômicas do semi-árido".

Para cumprir de forma eficiente este objetivo, faz-se necessário que o
FNE tenha recursos e instrumentos de apoio ao desenvolvimento sustentável
do semi-árido nordestino com ênfase no estimulo à projetos e atividades que
tenham por objetivo o combate e a prevenção à desertificação.

Pelas razões expostas consideramos de elevada importância a
participação dos nobres pariamentares no esforço para a aprovação da
presente proposição.

Sala das Sessões, em 10 de junho de 1999

~
. (( ,~ ( :::C-'

, Deputad'~ Inãci:Arruda
(PCdoB-CE)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989.

REGULAMENTA O ART. 159, I, C, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INSTITUI O
FUNDO CONSTITUCIONAL DE
FINANCIAMENTO DO NORTE - FNO, O
FUNDO CONSTITUCIONAL DE
FINANCIAMENTO DO NORDESTE· FNE E O
FUNDO CONSTITUCIONAL DE
FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE 
FCO E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS.

I - Das Finalidades e Diretrizes Gerais

Art. 3°. Respeitadas as disposições dos Planos Regionais de
Desenvolvimento, serão observadas as seguintes diretrizes na formulação dos
programas de fmanciamento de cada um dos Fundos:

I - concessão de fmanciamento exclusivamente aos setores produtivos
das regiões beneficiadas:

II - ação integrada com instituições federais sediadas nas regiões;

.. III - trat~ento preferencial as atividades produtivas de pequenos e
mmlprodutores ruraIS e pequenas e microempresas, iIs de uso intensivo de
matérias-primas e mão-de-obra locais e as que produzam alimentos bilsicos para
consumo da população, bem COmo aos projetos de irrigação, quando pertencentes
aos citados produtores, suas associações e cooperativas:

IV - preservação do meio ambiente;
V - adoção de prazos e carência, limites de financiamento, juros e outros

encargos diferenciados ou favorecidos, em função dos aspectos sociais,
econômicos, tecnológicos e espaciais dos empreendimentos;

VI - conjugação do crédito com a assistência técnica, no caso de setores
tecnologicamente carentes;

VII- orçamentação anual das aplicações dos recursos;
VIII - uso criterioso dos recursos e adequada política de garantias, com

limitação das responsabilidades de crédito por cliente ou grupo econômico, de
forma a atender a um universo maior de beneficiarios e assegurar racionalidade.
eficiência, eficácia e retomo iIs aplicações;

IX - apoio á criação de novos centros, atividades e pólos dinâmicos,
notadamente em áreas interioranas, que estimulem a redução das disparidades
intra-regionais de renda;

X - proibição de aplicação de recursos a fundo perdido.

II - Dos Beneficiarios

Art. 4°. São beneficiários dos recursos dos Fundos Constitucionais de
Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste os produtores e empresas,
pessoas fisicas e jurídicas, além das cooperativas de produção que desenvolvam
atividades produtivas nos setores agropecuario, minera\, industrial e agroindustrial
das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

§ I° No caso de áreas pioneiras e de expansão da Fronteira Agrícola das
regiões Norte e Centro-Oeste, poderão ser fmanciados projetos de infra-estrutura
econômica até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) dos recursos previstos
para os respectivos Fundos.

§ 2° No caso de produtores e empresas beneficiarias de fundos de
incentivos regionais ou setoriais, a concessão de fmanciamentos de que trata esta
Lei fica condicionada á regularidade da situação para com a Comissão de Valores
Mobiliarios - CVM e os citados fundos de incentivos.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

LEI N° 7.797, DE 10 DE JULHO DE 1989.

CRIA O FUNDO NACIONAL DE MEIO
AMBIENTE. E DA OUTRAS
PRüVIDÊNC1AS.

Art. 5°. Serão consideradas prioritarias as aplicações de recursos
linanceiros de que trata esta Lei, em projetos nas seguintes áreas:

I - unidades de conservação;
II - pesquisa e desenvolvimento tecnológico:
III - educação ambiental;
IV • manejo e extensão florestal;
V - desenvolvimento institucional:
VI - controle ambiental:
VII - aproveitamento econômico racional e sustentável da flora e fauna

nativas.
§ 1° Os programas serão periodicamente revistos, de acordo com os

principios e diretrizes da politica nacional de meio ambiente, devendo ser
anuahnente submetidos ao Congresso Nacional.

§ 2° Sem prejuizo das ações em âmbito nacional. será dada prioridade
aos projetos que tenham sua área de atuação na Amazônia Legal.

LEI N° 7.505, DE 02 DE JULHO DE 1986.

DISPÕE SOBRE BENEFÍCIOS FISCAIS
NA ÁREA DO IMPOSTO SOBRE A
RENDA CONCEDIDOS A OPERAÇÕES
DE CARÁTER CULTURAL OU
ARTÍSTICO.

Ar!. 1°, O contribuinte do Imposto sobre a Renda poderá abater da renda
bruta, ou deduzir como despesa operacional, o valor das doações, patrocinios e
investimentos, inclusive despesas e contribuições necessarias á sua efetivação,
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realizada através ou a favor de pessoa juridica de natureza cultural. com ou sem
rUIS lucrativos. cadastrada no Ministério da Cultura. na fortua desta Lei.

§ I° O observado o limite máximo de 10% (dez por cento) da renda
bruta, a pessoa fisica poderá abater:

I- até 100% (cem por cento) do valor da doação:
11 - até 80% (oitenta por cento) do valor do patrocinio:
III - até 50% (cinqüenta por cento) do valor do investimento.
§ 2° O abatimento previsto no § 1° deste artigo não está sujeito ao limite

de 50% (cinqüenta por cento) da renda bruta previsto na legislação do Imposto
sobre a Renda.

§ 3° A pessoa juridica poderá deduzir do imposto devido valor
equivalente á aplicação da alíquota cabivel do Imposto sobre a Renda. tendo como
base de cálculo:

I - até 100% (cem por cento) do valor das doaçães;
II • até 80% (oitenta por cento) do valor do patrocinio;
III - até 50% (cinqüenta por cento) do valor do investimento.
§ 4° Na hipótese do parágrafo anterior, observado o limite máximo de

2% (dois por cento) do imposto devido, as deduções previstas não estão sujeitas a
outros limites estabelecidos na legislação do Imposto sobre a Renda.

§ 5° Os beneficios previstos nesta Lei não excluem ou reduzem outros
beneficios ou abatimentos e deduções em vigor, de maneira especial as doações a
entidades de utilidade pública feitas por pessoas fisicas ou juridicas.

§ 6° Observado o limite de 50% (cinqüenta por cento) de dedutibilidade
do imposto devido pela pessoa juridica, aquela que não se utilizar, no decorrer de
seu periodo-base, dos beneficios concedidos por esta Lei, poderá optar pela
dedução de até 5% (cinco por cento) do imposto devido para destinação ao Fundo
de Promoção Cultural, gerido pelo Ministério da Cultura.

PROJETO DE LEI N!! 1.066, DE 1999
(Do Sr. Rubens Bueno)

Acrescenta parágrafo ao art. 179 da Lei 02 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processa Civil - determinando a
suspensão dos prazos judiciais iguais ou inferiores a um
qúinqüídio.

(A COMISsAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24,
rI)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I ' . O art. 179 d. lei fi' 5 869/93 passa a vigorar
acrescido do sebruinte paragrafo unico:

"Art. 179

Paragrato I' lICQ () pr:uo 117'Ual nu interior a um
qumquldlo se suspendera nos di.. ~'" que nào houver e:<pedicme torense."

.\ft 2") - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. r ~ Revogam-se as disposições em contrario.

J U STI FICAÇÃO

A proposição ora apresentada tem por objetivo corrigir
distorção no atinente ao cõmputo dos prazos processuais

'lo Sistema atual. o Código de Processo Civil detertuina
sua suspensão apenas quando da superveniencia de terias. TaIS prazos correm
normalmente nos fenados e tinais de semana.

Em relação aos prazos mais extensos. não h.1 a ocorrência
de quaisquer prejuízos para o advogado, pois há tempo para o rrab.!lho e para o
descanso. Todavia. no caso dos prazos considerados eXlgtJos. ou ~eja. aqueles
iguais ou inferiores a cinco dias. tem o advogado pllIrocinador da causa
prejudicando seu repouso semanaL além. é claro. da qualidade de seI: trabalho.
que muitas vezes depende de pesquisas que nào têm como ser realizadas nos
finais de semana.

Pelas razões expostas. creio ser este projeto de lei de
grande interesse não so para os que advogam como também para aqueles que são
por ele representados. razão pela qual conto com o apoio dos ilustres Pares para
sua aprovação.

Este projeto esta sendo reapresentado em homenagem ao
Deputado Almino Affonso. autor da ideia.

Sala das Sessões. em O ( de ebrirde 1999

~

{\v~
Lfu;bens Bueno

Deputado Federal

LEGISLAÇÃO ClTAnA ANEXADA PELA
COORDE:-iAÇÃO DE ESTImOS LEGISLA11VOS • CeDI

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

LEI N° 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973.

INSTITUI O CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.

LIVRO I
Do Processo de Conhecmlemo

TÍruLOV
Dos Atos Processuais

CAPÍruLO III
Dos Prazos

SEÇÃO I
Das Disposições Gerais

Art. 179. A superveniência de férias suspenderá o curso do prazo: o .que
lhe sobejar recomeçará a correr do primeiro dia útil segumte ao termo das férias.

PROJETO DE LEI N!! 1.067, DE 1999
(Do Sr. Dr. Hélio)

Alte.ra os arts .. 1.65 e 276 da Lei 02 9.503, de 1997, com a
finalidade de reduzir o índice de alcoolemia acima do qual passa
o condutor a ficar impedido de dirigir veículo automotor.

{AS COMISSõES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; E DE CONST1TUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAD (ART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso NacIonal decreta:

Art. 1° O caput do art. 165 e o do art. 276 da LeI n° 9.503, de
t997, passam. vigorar com as seguiates redações:

"Art. J65. Drrlglr sob mfluêncla de álcool, em nivel

Igualou superzor a três deCIgramas por luro de sangue. ou de qualquer

substânCia entorpecente ou que determme dependência flSica ou psíquica."

"Art. 276. A concentração de três deCIgramas de

álcool por furo de sangue comprova que o condU/or se acha Impedido de

dl7lg,r veículo automotor.•,

Art. 2° Esta. leí enna em vigor trinta dias após a data de sua
publicação.
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JUSTIFICAÇÃO

AgIU de forma prudente o legIslador federal quando, na

elaboração do CódIgo de r rânSltO Brasileiro, reduzIu de OitO para seIs decIgramas por htro

de sangue o indice de alcoolemia tolerado para a prática da dIreção veIcular.

Não se trata de uma medida extremada. musltada. Paises como a
Holanda. a Alemanha, a SuéCIa. o Japão, a Repúbhca Checa. a PolônIa. a Norue.a e a
Finlândia estabelecem mdlce de alcoolemIa inferior ao admitIdo por nossa atual-lei de
trânsito. No~ Estados Unidos, o indivíduo menor de 21 anos flagrado com indice de
alcoolemia supenor a 0,2 g por litro de sangue tem sua licença revogada por período que
varia de seis meses a um ano.

Solicitamos. enfim, que os nobres Pares exammem com cuidado

este Projeto de LeI. atenrando-se para os efeitos benéficos que a limItação da mgestão do
álcool podera continuar a trazer para nossa sociedade.

ral derermmação, que vlge desde selembro de 1997. vem

provocando uma alteração no componamento de grande pane dos condutores.

obrigando-os a adotar uma postura mais responsável quando se trata da mgestão de

bebidas a1coóilcas.
Sala das Sessões, em D I de de 1999

Embora sejam positivos os resultados alcançados nesses últimos

dois anos com a maIOr severidade emprestada á lei de trânSl\o. anáilses e estudos

desenvolvidos por eqwpes especiailzadas provam que continua a haver uma correlação

muito fone entre o conswno do álcool e a ocorrênCIa de acidentes aUlOmobilistlcos.

maiores responsaveis pela mtemação de pessoas vinrnas de rrawnattsmo

DeputadoFe

Uma das expilcações para esse fala reSIde. obVIamente. na falta de

consciennzação de wn numero ainda muito expressIvo de motonstas que. Ignorando a

prescrição legal. aventuram-se na direção do veiculo após mgenr quantidade elevada de

bebida alcoólica.

A outra. menos explicita, diz respeito aos efeitos nocIvos do

conswno do álcool mesmo quando respeItado o indlce de alcoolemIa fixado pela atual

legislação.

Com efeito. não é possivel se garantir que indice igualou um

pouco infenor a seIs deCIgramas de álcool por Imo de sangue represente um atestado de

capacitação para se dirigir veiculo automotor

De acordo com médicos pesquisadores. são os segumtes os

quadros clinicas verificados. por indices de alcoolemIa. na ampla malOna das pessoas 

conquanto haJa megavel vanação na resposta de cada individuo ao conswno do álcool

(i) Taxas de O. I a 0,3WJ - Não se constatam problemas na zona de

tolerânCIa pSlcologlca.

(li) Taxas de 0.3 a O,Sgll - Geralmente. não se notam sinais

clinicas aparentes. a não ser o hálito alcoólico, Exames mais acurados. porém.

demonstram que os geslos começam a sofrer penwbações. alterando levemente o
componamento. A sensibilidade VIsual dimmui~ assim como a percepção das distâncias e

velocidades;

(iii) Taxas de 0,5 a 0,8WJ - Problemas mais evidentes começam a
surgir. Predomina um estado de eufona, ficando as reações motrizes prejudicadas. Os

tempos de reação aumentam. No ttãnSilO. a manutenção da trajetória delimitada passa a
ficar dificil.

Vê-se que, por força do consumo de bebida alcoólica. não podem

ser desprezadas as chances de um condutor envolver-se em acidente~ mesmo que esse

consumo não conduza ia manifestaÇão de um indice de alcoolemIa superior ao tolerado

pela legislação.

Uma perguata se coloca, ponaoto: vale a pena arriscar a vida de

pessoas no trânsito penmúndo-se indices de alcoolemia que podem comprometer as

faculdades psiquica e motora? Pensamos que não.

Eis porque julgamos oponuno levar ã discussão a presente'

proposta. Não nos agrada a idéia de saber que, pela passividade do legislador, brasileiros

podem estar sofrendo desnecessariamente.

A adoção de 0,3g11 como indice de alcoolemia que caractenza a

incapacidade para dirigir veículo automotor é um passo a mais para que nos

conscientizemos. definitivamente, que álcool e direção não combinam.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTIJDOS LEGISLATIVOS· CeDI

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

LEI N° 9.503. DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.

INSTITIJI O CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.

CAPÍTIJLO XV
Das Infrações

Ar!. 165 - Dirigir sob a influência de álcool, em nível superior a seis
decigramas por litro de sangue, ou de qualquer substância entorpecente ou que
determine dependência fisica ou psiquica

Infração - gravíssima:

Penalidade - multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir;
Medida administrativa - retenção do veiculo até a apresentação de

condutor habilitado e recolhimento do documento de habilitação.
Parágrafo único. A embriaguez também poderá ser apurada na forma do

art. 277.

CAPÍTIJLO XVII
Das Medidas Administrativas

Art. 276. A concentração de seis decigramas de álcool por litro de sangue
comprova que Ocondutor se acha impedido de dirigir veiculo automotor.

Parágrafo único. O CONTRAN estipulará os indices equivalentes para os
demais testes de alcoolemia.

.PROJETO DE LEI N2 1.068, DE 1999
(Do Sr. Celso Jacob)

Institui o Programa Especial de Estágio Remunerado Suplementar
ao Crédito Educativo - PBERSCE e dá outras providências.

(AS COMISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (~RITO E ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Capitulo I
Do Programa

Art. 1°. Fica instituido o Programa Especial de Estágio Remunerado
Suplementar ao Crédito Educativo - PEERSCE, sob a gestão do Ministério da
Educação e Desporto, destinado a aperfeiçoar estudantes universitários
contratantes do Crédito Educativo.

§ I° O PEERSCE previsto pelo coput é aquele que possibilita ao estudante
universitário estagiar em órgãos públicos ou empresas privadas, em áreas
estreitamente vinculadas com o seu curso de graduação.

§ 20 Poderão fruir do PEERSCE, os estudantes contratantes do Crédito
Educativo, adimplentes, que estejam cursando os últimos 1 (dois) sementres do
curso de graduação.

§ 30 O direito que trata o art. l° e §§ ]0 e 20 terá a duração de I (um) ou 2
(dois) semestres, até a conclusão do curso de graduação, prorrogável, uma vez
mais, por período de 6 (seis) meses.

§ 40 Ao estudante que concluir o PEERSCE ser-lhe-á concedido certificado
de conclusão de estágio assinado pelo órgão gestor do programa e pelo órgão
público ou empresa contrantante.

Capítulo rr
Dos Objetivos

Art. 20 O Programa Especial de Estágio Remunerado Suplementar ao
Crédito Educativo - PEERSCE objetiva, além de propiciar ao estudante,
mediante estágio em órgão público ou empresa privada, em caráter

complementar à formação acadêmica:

I - conhecimento prático e operacional, implementação de técnicas,
uso de equipamentos e instrumentos profissionais, compativeis com o
curso de graduação;
rr - desenvolvimento profissional, seu preparo para o exercicio da
cidadania e sua capacitação e qualificação para a .atividade regular
remunerada.

Capítulom
Da Inserção no Programa

Art. 30 A inserção do adolescente no PEERSCE ocorrerá mediante termo
d: c?mpromisso, assinado pelo estudante ou seu representante legal, pelo órgão
pnblico ou pela empresa contratante, extinguindo-se nas seguintes hipóteses:

I - conclusão do curso de graduaÇão, ressalvado o disposto § 3° do art.
10;
II- inadaptação do estudante-estagiário às atividades desenvolvidas no
órgão público ou na empresa;
rrr -desempenho acadêmico insatisfatórío;
IV • a pedido do estudante, oportunidade em que a empresa notificará
ao Ministério da Educação e do Desporto.

Capitulo IV
Da Competência do Órgão Gestor

Art. 40 Compete ao gestor do PEERSCE:

I . cadastrar os órgãos e empresas interessadas em participar do
Programa;
rr . cadastrar o estudante interessado no PEERSCE, de acordo com
seu curso de graduação e área vocacional;

rrr - acompanhar o estudante no estágio, enquanto estiver sob o abrigo
do PEERSCE e, também, requerer ao órgão ou empresa,
semestralmente, avaliação sobre o seu desempenho prqfissional.

Capitulo V
Dos Deveres do Estudante

Art. 50 É dever do estudante beneficiário do PEERSCE:

I - encaminhar ao órgão público ou á empresa contratante,
semestralmente, declaração de matrícula da Faculdade onde estiver
cursando a graduação, conforme disposto no art. 70

, da presente Lei;
n- cumprir a carga horária do órgão ou empresa:

m - comprovar, mediante histórico escolar ou declaração da
Faculdade, freqüência mensal nunca inferior a oitenta por cento no
curso em que estiver matriculado. assim como o desempenho
curricular dentro da média exigida pela instituição.

Parágrafo Único. O estudante que deixar de cumprir algum dos requisitos
acima poderá ser excluído do PEERSCE, asse~do, todavia, o pagamento do
beneficio no período em que exerceu suas atividades.

Capitulo VI
Do Pagamento do Benefício

Art. 60 As empresas assegurarão aos estudantes-estagiários, contratados
com amparo no PEERSCE, instituído por esta leí, os seguintes beneficios:

I - salário proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, não
inferior ao valor do salário minimo/hora., que será repassado ao
Ministério da Educação e do Desporto para dedução do saldo
remanescente do financiamento junto ao Programa do Crédito
Educativo:
11 • todos os demais direitos trabalhistas e previdenciários.

Parágrafo Único. O Ministério da Educação e Cultura, órgão gestor do
Programa, estabelecerá a forma e o valor a ser deduzido do .estudante-estagiário.

Capítulo VII
Dos Deveres das Empresas e Órgãos Públicos

Art. 70 O órgão público ou empresa que optar pelo PEERSCE deverá
conservar e apresentar ao órgão de fiscalização do Ministérios da Educação e do
Desporto, sempre que solicitado, os seguintes documentos:

I - declaração de matricula, semestral, no curso freqüentado pelo
estudante-estagiário e a grade curricular para o semestre;
n-cópia do histórico escolar com a freqüência e aproveitamento;
m - comprovante da remuneração financeira OU salário concedido ao
estudante, bem como do seu recolhimento.

Capítulo VIII
Dos Recursos Financeiros

,
Art. 80 Os recursos para a execução do PEERSCE decorrerão das seguintes

fontes:

I - orçamentários do Ministério da Educação e do Desporto;
fI • reversão dos financiamentos concedidos por meio do Programa de

Crédito Educativo:
m • Fundo de Amparo ao Trabalhador;
IV • outras fontes.

Capitulo IX
Do Estímulo às Empresas Privadas

Art. 90 A empresa privada que aderir ao PEERSC poderá deduzir, do
imposto de renda devido em cada mês, como incentivo fiscal, valor equivalente
ao resultado da aplicação da alíquota cabível do imposto de rern:llí'sobre o
montante das despesas realizadas com a oferta de vagas ao programa.

§ 1° Para o atendimento do disposto no coput, serão consideradas
despes~ aquelas que vierem a ser efetuadas com salários, encargos
trabalhistas e previdenciários.

§ 20 O incentivo fiscal previsto nesta Lei não exclui ou reduz outros
incentivos ou beneficios fiscais, nem está sujeito a outros limites
estabelecidos fora da legislação do imposto de renda.

Capitulo X
Das Disposições Finais

Art. 10 A instituição de ensino superior manterá cadastro dos estudantes
assistidos pelo PEERSCE, com a indicação das empresas contratantes, a elas
fornecendo, quando solicitada, os documentos referidos no artigo 60

•

Art. I I O Poder Público expedirá as instruções necessárias para o· fiel
cumprimento da presente lei.

Art. 12 Esta Lei entra. em vigor na data de sua publicação.
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Art. 13 Ficam revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

A proposta que ora oferecemos a esta Casa visa pennitir ao estudante
beneficiário do Crédito Educativo, regular com o financiamento obtido e que
esteja cursando um dos dois últimos semestres da sua graduação, acesso ao
mercado de trabalho, quer em instituições públicas, quer em instituições
privadas, sob a forma de estágio remunerado, com o objetivo de aprimorar os
conhecimento teóricos acadêmico.

Com este projeto oferecemos tanto aos estudantes como aos
empresários brasileiros a oportunidade de contribuirem para o enfrentamento de
duas questões cruciais da pauta da crise que assola o mundo globalizado. A
primeira que diz respeito a necessidade primordial de qualificação profissional
em um mercado cada vez mais competitivo. A segunda, pennitir aos atuais e
futuros beneficiários do Crédito Educativo, reduzir as despesas com o
financiamento.

Em decorrência da mundialização da economia, o desenvolvimento
autosustentado dos paises do Terceiro Mundo passa, necessariamente, pela
qualificação e formação profissional dos jovens e adolescentes, egressos ou não
das instimições do Ensino Superior.

Esse segmento. além de oferecer contingente apreciável. disponibiliza
mão-de-obra sem vicio de qualificação. que pode ser moldada às exigências dos
novos tempos de economia global no próprio local de trabalho, tanto no serviço
público, como na iniciativa privada.

o que se pretende é a valorização do futuro profissional, oferecendo
condições de aprimoramento em sua àrea para que, ao se formar, possa exercer
sua profissão com eficácia, competência e, principalmente, com a facilidade de
ter adquirido experiência, o que atualmente é eliminatório na corrida por uma
vaga no campo de trabalho. Por outro lado, o empregador terá pessoal
qualificado que, embora com remuneração menor, poderá realizar o mesmo
trabalho, com a mesma qualidade dos outros trabalhadores.

Neste cenário, global, não há como dissociar a formação profissional
da educação. Se os governantes e empresários brasileiros não entenderem essa
premissa bàsica, estarão voltando as costas par um problema estrutural
superável. E mais, fecharão as portas de suas empresas, departamentos, seções,
etc... para aqueles que, depois de anos de estudos, querem compartilhar o
conhecimento teórico adquirido com a prática daqueles que se deticaram desde o
inicio ao trabalho funcional.

Ademais, o presente projeto, visa, além de garantir melhor qualificação
ao universitário em final de curso, a possibilidade deste reduzir o saldo
remanescente do seu financiamento junto ao Programa de Crédito Educativo

Aos empresários, além da qualificação dos seus quadros, inclusive
com a possibilidade de contratação permanente, poderão deduzir do imposto de
renda devido em cada mês, como incentivo fiscal, valor equivalente ao resultado
da aplicação da aliquota cabível do imposto de renda sobre o montante das
despesas realizadas com a oferta de vagas ao programa.

Nos órgãos públicos, as contratações de estagiários poderá revitahzar
o sentimento, hoje comprometido, de fazer parte do serviço público, em-qualquer
de suas esferas, para a prestação do bom serviço à população, da co-participação
na gestação de políticas públicas que venham a promover o bem-estar social do
povo brasileiro. :·).-C".{L

Para isso, esperamos contar com o apoiamento dos nobres Pares deste
Poder certos de estarmos contribuindo para a busca de alternativas para o
trabalho e a educação de nossos jovens e adolescentes, razão maior para
acreditarmos na superação das dificuldades presentes na certeza de um futuro
nromissor.

Sala das sess~es'fLdejunho de 1999.

DeputadoJ:t;;~ Jacob
PDTIRJ

PROJETO DE LEI N~ 1.069, DE 1999
(Do Sr. Almeida de Jesus)

Institui o Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima para
famílias de trabalhadores do Semi-árido Brasileiro.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 2.561, DE 1992)

o Congresso Nacional decreta:

Ar!. 1° Fica criado o Programa de Garantia de Renda Familiar
Minima para as famiIias de trabalhadores do Semi-árido brasileiro cujo
filhos menores de 14 anos (quatorze) anos se encontrem em situação de
risco.

Ar!. 2" Para os efeitos desta Lei será considerada em situação de
risco a criança de até 14 (quatorze) anos de idade, que não esteja sendo
atendida nos seus direitos pelas políticas sociais básicas, no que tange à sua
proteção integral, conforme previsto na Lei nO 8.069, de 13 de julho de
1990.

Ar!. 3° Serão atendidas pelo Programa as famílias de trabalhadores
do Semi-àrido com filhos cuja renda famíliar "per capita" seja inferior a RS
60,00 (quarenta reais).

Art. 4° As famílias beneficiadas deste Programa serão cadastradas
nos órgãos rnurticipais respectivos; atendendo as condições estabelecidas
na Regulementação desta Lei.

Parágrafo único. As condições exigidas para o beneficiàrio enquadrar-se
para participar do programa são: comprovação de matricula, freqüência
regular de todos os filhos em idade de 7 a 14 anos em escola pública,
residência no murticipio há mais de três anos, participação em programas
de qualificação para o trabalhador ou particípação em trabalhos
comurtitários coordenados e desenvolvidos pelo murticipio.

Ar!. 5° Será excluído do Programa, pelo prazo de 4 anos, ou
definitivamente, se reincidente, o beneficiário que prestar declaração falsa,
ou que usar de qualquer outro meio ilícito para obtenção de vantageJl%/\

Parágrafo primeiro. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, os
participantes do Programa que gozar ilicitamente do beneficio será
obrigado a efetuar o ressarcimento integral da importância recebida,
corrigida com base no INPC ou outro indice ofiCial que o substituir.

Parágrafo segundo. Ao servidor público ou agente de. entidade
conveniada que concorrer para o ilícito previsto neste artigo, inserido ou
fazendo inserir declaração falsa em documento que deve conduzir efeito
perante o Programa, aplica-se, além das sanções penais e administrativas
cabiveis, multa nunca inferior ao dobro dos rendlmcntos ilegalmente pagos,
corrigida monetariamente na forma do parágrafo anterior.

Ar!. 6° A Prefeítura Murticipal que aderir ao programa previsto nesta
lei, não poderá despender mais do que quatro por cento dos recursos a ele
destinados com atividades interrnediàrias, funCIOUlUS ou administrativas, na
sua execução.

Ar!. 7" O Programa será custeado com dotação orçamentária
específica a ser consignada no Orçamento da União.

Ar!. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, devendo
ser regulamentada no prazo de 30 (trinta) dias.

Ar!. 9° Revogam-se as disposições em contràrio.

mSTIFICATIVA

As caracteristicas próprias do Semi-árido brasileiro tornam díficeis as
condições de sobrevivência na região. Os rios perenes são PQUcos, C!~or
intenso em toda época do ano {provoca grande grau evapotranspiração), as .
chuvas são escassas, falta o minimo de estrutura de atendimento nos
Estados, como água, luz. transporte, escolas, hospitais e postos de saúde e
saneamento básico. Com essa falta de uma estrutura minima fica
invialiilizada a sobrevivência diante de tais condições. Daí nossa
proposição, objetivando socorrer os nossos irmãos que sofrem nessas àreas
atingidas

Sala da Sessões em 26 de maio de 1999.
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESfUDOSLEGISLATIVOS-CeDr

LEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENfE, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

LIVRO I

PARTE GERAL

TÍTIJLO I
Das Disposições Preliminares

Art. I °Esta Lei dispõe sobre a proteção iotegral à criança e ao adolescente.

Art. 2° Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até 12 (doze)
anos de idade iocompletos, e adolescente aquela entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos de

idade.

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei. aplica-se excepcionalmente
este Estatuto às pessoas entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos de idade.

JUSTIFICAÇÃO

É comum observarmos, as dificuldades com que se defrontam os

portadores de deficiência de nosso País, para se ter acesso e deslocar-se no interior de

determinados edificios de uso público, como: teatros, escolas, hospitais, cinemas, casa de

espetáculos, igrejas, templos, supermercados, shoppings , estádios, e estabelecimentos

comerciais de médio e grande porte.

A falta de regulamentação, até o presente momento, do dispositivo

constitucional que estabelece a obrigatoriedade de adaptação das normas de construção dos

logradouros e dos edificios de uso público, às necessidades dos portadores de deficiência

fisica e idosos, tem contribuido para justificar a omissão de autoridades e de responsáveis

diretos por esses tipos de equipamentos coletivos, em relação oi matéria

A presente iniciativa, para a qual tenho a certeza de contar com o

apoio irrestrito dos nobres colegas, pretende preencher essa lacuna existente na legis1açio

federal, garantindo o direito de transitar com segurança e conforto a todos os cidadãos

brasileiros, iodistintamente.

PROJETO DE LEI N!! 1.071, DE 1999
(Do Sr. Rafael Guerra e outros)

Art. 30 A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais
ioerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção iotegral de que. trata esta Lei,
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades,
a fuo de lhes facultar o desenvolvimento flSico, mental, moral, espiritual e social, em
condições de liberdade e de dignidade.

Art. 4° É dever da fanúlia, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder
Público assegurar, com absoluta prioridade. a efetivação dos direitos referentes à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profISsionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência fanúliar e comunitária

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância

pública:

Sala das Sessões, em de de 199.

c) preferência na formulação e na execução das politicas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a

proteção á iofiincia e à juventude.

PROJETO DE LEI N2 1.070, DE 1999
(Do Sr.Almeida de Jesus)

Dispõe sobre a oferta de condições de acesso e uso adequado aos
portadores de deficiência física e i~osos, ~ando da construç3.o
de edifícios com capacidade para abr1gar ma1S de cem pessoas.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇIl.O (ART. 54) - ART. 24, Ir)

O Congresso Nacional decreta:

AI!. 1°. Na coustrução de edificios de uso público com capocidade

para abrigar mais de cem pessoas. serão observadas as especificações contidas nas normllS

expedidas pelo órgão fedem! compelente do Sistema Nacional de Metrologia, Nonnalização

e Qualidade Industrial, no que respeita oi oferta de condições de acesso e uso adequado

dessas edificações, aos portadores de deficiência fisicas e aos idosos.

AI!. 2°. No espaço externO imediato às edificações de que trata o

caput do mgo anterior, serão definidos locais de embarque e desembarque, rampas de

acesso, assim como vagas de esta.eíonamento exclusivas para veiculos destinados à

éondução de pessoas portadores de deficiência fuica e idosos.

Ar!. 30. Esta lei entra em vIgor na data de sua publicação.

AI!. 4'. Revogam-se disposições em contrário,j/\

Dispõe sobre normas gerais para celebração de consórcios
públicos, nos termos da Emenda Constitucional nº 19, de 1997.

(AS COMISSõES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO;
FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (MtRITO); E DE CONSTITUIÇIl.O E JUSTIÇA E DE
REDAÇllQ (ART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os

Municípíos poderão firmar consórcios públicos para execução de obras,

serviços e atividades de Interesse comum dos partícipes, dependendo de

autorização legislativa para sua celebração.

Parágrafo único. Não se admitirá a celebração de

consórcio público entre pessoas iurídicas de espécies diferentes.

Art. 2° Os consórcios públicos terão por objeto:

I - representação dos consorciados que o integram, em

assuntos de interesse comum, perante quaisquer outras entidades,

especialmente perante as demais esferas de governo;

11 - planejamento, adoção e execução de programas e

medidas destinadas a promover e acelerar o desenvolvimento sócio-econômico

da região ou da atividade-fim:

111 - planejamento, adoção e execução de programas e

medidas destinadas a promoção de suas finalidades e implantação dos serviços

afins.

Parágrafo único. Para o cumprimento de suas finalid'àãl1ís,

o consórcio público poderá:
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a) adquirir os bens que entender necessários, os quais
integrarão o seu patrimônio;

b) firmar convênios, contratos, acordos de qualquer
natureza, receber auxilias, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de
outras entidades e órgãos do governo;

c) prestar aos seus consorciados serviços de qualquer
natureza, independentemente de licitação.

Art. 3° As autorizações legislativas para celebração do
consórcio público conterão, entre outras disposições, o seguinte:

I - identificação dos consorciados;

11 - finalidade do consórcio;

111 - prazo de duração;

IV - regras, critérios, e parâmetros definidores da

implantação, expansão, alteração e modernização do serviço, bem como de sua
qualidade;

v- deveres relativos á universalização e á continuidade do
serviço;

VI- as possíveis receitas alternativas, complementares ou
acessórias, bem como as provenientes de projetos associados;

VII - constitUição patrimonial do consórcio:

VIII - forma da prestação de contas e da fiscalização;

IX - bens reversiveis, se houver;

X - obrigação de manter, durante o consórcio. todas as
condições de habilitação eXigidas na licitação, se houver;

XI- sanções administrativas, civis e penais;

XII- sede, foro e modo de solução extrajudicial.

§ 1° A pessoa jurídica criada para administração do

consórcio será necessanamente instituída na forma de sociedade civil sem fins

lucrativos, regida de acordo com o art. 18 do Código Civil Brasileiro. gozando dos

privilégios fiscais e encargos sociais das entidades filantrópicas e do terceiro

setor.

§ 2° A sociedade civil responsável pela administração do

consorcIo observará as normas de direito público. especialmente. no que

concerne a prestação e tomada de contas, contratação de pessoal e realização

de licitação, conforme a Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 4° O consórcio público terá como órgão máximo o

Conselho Diretor, devendo contar também, com um Conselho Fiscal, uma

Ouvidoria e uma Secretaria Técnica-Executiva, além das unidades especializadas
incumbidas das diferentes funções.

§ 1° Não poderão pertencer ao Conselho Fiscal membros

dos Poderes Legislativo e Judiciário da circunscrição territorial a que pertençam
os consorciados.

§ 2° A Ouvidoria será dirigida por um Ouvidor-Geral,

escolhido pelo Conselho Diretor. a quem compete receber as petições e

sugestões da sociedade sobre o consórcio público e encaminhar soluções,

podendo ser composta por um colégio paritário, se assim dispuser o estatuto.

§ 3° A Secretaria Técnica-Executiva é órgão executivo,
dirigido por um Secretário Executivo e constituído pelo apoio técnico ,'Q:
administrativo integrado pelo quadro de pessoal a ser aprovado pelo Conselho'
Diretor.

§ 4° O Secretário Executivo será indicado pelo Conselho

'Diretor e livremente nomeado pelo seu Presidente.

Art. 5° A competência de cada um dos órgãos constitutivos

do consórcio público será determinada consoante os respectivos estatutos.

Ar!. 6° Os servidores requIsitados serão colocados á

disposição do consórcio mediante lei autonzatlva ou convéf1lo. sem prejuizo da

percepção de seus vencimentos e demais vantagens pessoais.

Art. 7° Cada partiCipe poderá se retirar do consórcio, desde

que denuncie sua intenção com prazo nunca Infenor a 90 (noventa) dias antes do

exercício seguinte, cuidando os demais aSSOCiados de acertar os termos da

redistribuição dos custos dos planos, programas ou projetos de que participe o

retirante.

Ar!. 8° Serão excluídos do quadro social os participes que

tenham deixado de inciuir em seu orçamento dotação destinada ao consórcio, ou

que deixarem de recolher a sua cota aos fundos sociaiS. sem prejuízo da

responsabilização por perdas e danos.

Art. 90 O consórcio público poderá ser dissolvido pelo voto

de 213 (dois terços) dos membros do Conselho Diretor em reunião extraordinária

convocada para este fim.

Art. 10. Em caso de extinção, os bens e recursos do

consárcio público reverterão ao patnmônio dos aSSOCiados. proporCionalmente.
às participações

Art. 11. Os partícipes que se retirarem espontaneamente

ou que forem excluídos do quadro social, somente participarão do rateio de bens

e recursos. quando da extinção do consórcio ou do encerramento da atividade

para a qual contribuiu.

Art. 12. Os consorCiados respondem solidariamente pelas
obrigações assumidas pelo consórcio.

Parágrafo Úf1Ico. Os conselheiros não responderão

pessoalmente pelas obrigações contraídas por deliberação do consórcio, mas

responderão pelos atos praticados em desconformldade com a lei ou com as
dispOSições do respectivo estatuto.

Art. 13. Os consórcios públicos. na área da seúde. deverão
obedecer aos princípios. diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de
Saúde -SUS.

Art. 14. Ao Tribunal de Contas que tiver jurisdição sobre os

participes do consórcio serão encaminhados os relatórios financeiros. contábeis,

orçamentários. se for o caso. operacional e patrimonial dos consórcios

administrativos. inclUlndo-se os procedimentos licitatórios. contratos. convênios,
termos aditivos e outros instrumentos firmados pelo consórcio.

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

O projeto de lei que ora submetemos à apreciação dos

ilustres Pares visa a regulamentar os consórcios admif1lstrativos, em atendimento
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ao disposto no art. 241 da Constituição Federal, de acordo com a redação dada.

pela Emenda Constitucional nO 19, de 1997, que implementou a Reforma.

Administrativa. ~

'"De acordo com o novo mandamento constitucional. ~

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios disciplinarão por meio de lei

os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados.

A Refonma Administrativa veio, assim, preencher a lacuna deixada pelo

Constituinte de 88, omisso quanto á fonmação de consórcios públicos.

A proposição, ao dispor sobre normas gerais, traz em seu

bojo soluções para os problemas já verificados, na prática, quando da fonmação

de consórcios públicos, sobretudo os intermunicipais na área de saúde.

A experiêooa dos consórcios intermunicipais de saú(i;no

Estado de Minas Gerais tem servido de paradigma a outros projetos municipais,

não apenas na área de saúde, como nas de educação, meio ambiente,

segurança, conservação de estradas, agricultura e outras.

Entendidos como fonma de racionalizar investimentos,

recursos humanos e gastos de custeio através da elaboração de uma escala de

produção de serviços, evitando duplicação e desperdício, os consórcios públicos

melhoram substancialmente a capacidade resolutiva de seus participes.

rtruLOIX
Das Disposições Constitucionais Gerais

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios
disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação
entre os entes federados. autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem
como a transferência total ou parcial de encargos, serviços. pessoal e bens essenciais á
continuidade dos serviços transferidos.

* ArtIgo com redação dada pela Emenda Consmur.:wnul n" J9. de 04 061998.

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 19, DE 04 DE JUNHO DE 1998

Modifica o regune c dIspõe sobre pnnclplos e
normas da Admimstração Pública, servidores e
agentes polítiCOS. controle de )espesas e ftnanças
públicas e custeio de allndade cargo do Distrito
Federal, e dá outras providêncllli..

Assim é que, somente em Minas Gerais, existem hoje

setenta consórcios de saúde em funcionamento, reunindo mais de oitocentos

municípios. A experiência é tão exítosa que já vem sendo adotada em dezesseis

Estados brasileiros, além de ter sido incluída, pelo Ministério da Saúde, como

proposta prioritária para organização microrregional dos atendimentos de média e

alta complexidade.

Destarte, para que haja uma unifonmização normativa na

implantação e no funcionamento dos consórcios, dirimindo dúvidas por vezes

existentes entre os entes federados quando da formação de um consórcio, a

presente proposição, mais do que oportuna é necessária para a expansão do

programa de consórcios públicos.

Certos de que os nobres Colegas bem poderão aquilatar a

importância e o alcance do projeto, aguardo a sua aprovação,

_.íação:
Art. 24 - O art. 241 da Constituição Federal passa a vig(

"Art. 241 - A União, os Estados, o Distrito Fede
disciplinarão por meio de lei os consórcios púbhcos
cooperação entre os entes federados, autorizando a ~

serviços públicos, bem como a tran"ferência total ou T
serviços, pessoal e bens essen•...ilS á continuid,
transferidos."

LEI N° 3.071, DE 01 DE JANEIRO DE 1916

~om a seguinte

• os Municipios
,s convênios de

'io associada de
II de encargos,

:los serviços

Sala das Sessões, em () rded'(,I. v.. k& de 1999

PARTE GERAL

CÓDIGO CIVIL

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

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

LIVRO I
Das Pessoas

TÍTIJLO I
Da Divisão das Pessoas

........................................................................................................................
CAPlTIJLOIl

Das Pessoas Juridicas
........................................................................................................................

SEÇÃO li
Do Registro Civil das Pessoas Juridicas

Art. 18. Começa a eXlSlêncla legal das pessoas juridicas de direito 'privado
com a inscrição dos seus contratos. atos constitutivos. estatutos o~ compromISSOS no
seu registro peculiar. regulado por lei especial. ou com a autonzaçao ou aprovação do

Governo. quando precisa
Parágrafo único. Serão averbadas no registro as alterações que esses atos

sofrerem.
..........................................................................................: .
...........................................................................................................................

PROJETO DE LEI N~ 1.072, DE 1999
(Do Sr. Nelson Pellegrino)

Caracteriza, no âmbito da Lei n2 4.898, de 9 de deze.bro da
~96~,.como abus~ de autoridade, a exposiçao, sem autorizaçao
~ud1c1~1~ em v~1?ulos de comunicaçao social, daqueles submetidos
a custod1a po11c1al.
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(APENSE-SE AO PROJETO DE LE~ NQ 2.856, DE 1997).

o Congresso Nacional decreta:

Art. 5° Todos são iguais perante a lei. sem distinçãO de qualquer natureza.
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangerros residentes no Pais a inviolabilidade do
direito à vida à liberdade. à igualdade. à segurança e à propriedade. nos termos
seguintes:

An. I' Dê-se à alinea " b " do art. 4' da Lei n' 4.898. de 9 de
dezembro de 1965. a seguinte redação:

"An.4' .

IV - é livre a manifestação do pensamento. sendo vedado o anonimato:
V - é asSegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da

indenização por dano material. moral ou à imagem:

b) submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a

constrangimento não autorizado em lei. bem como, tratando-se de autoridade policial,

expô-Ia. sem autorização judicial. em veículo de comunicação social.
x - são invioláveis a intimidade. a vida pnvada a honra e a imagem das

pessoas. assegurado O direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de
sua violação:

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

Art 30, RevoganHie as disposições em contrano.

JUSTIFICAÇÃO

O presente projeto de lei toi onginalmeme apresentado pelo

deputado Ivan Valente IPT/SP). na 50' legislatura 11995 - 1999). que ora reapresento com a
seguinte justificativa: .

XIII - é·livre o eXercicio de qualquer trabalho. oficio ou profissão. atendidas ;
as qualificaçÕes profissionais que a lei estabelecer:

XIV - é assegurado a todos o aCesso à informação e resguardado o sigilo da
fonte. quando necessário ao exerciCIO profissional:

XLIX - é assegurado aos presos o respeno à tntegndade fisica e moral:

Com a presente proposta busca-se evitar o constrangimento e

a humilhação de muitos que. detidos mesmo em carMer provisório. isto é. sem que haja

aínda
condenação (e, no mais das vezes. sem indicias substantívos ou plausibilidade efetiva de

pràtíca de crime) são expostos aoS meios de comunicação. tão somente para propiciar um

sensacionalismo lucrativo para alguns empresários da imprensa.
Deve-se também lembrar que tais pessoas detidas em geral

sio mais humildes, simples, que, diante das câmeras e microfones, se sentem coagidas ou

inebriadas, não raro prestando declarações inoportunas ou prejudiciais a si mesmas.
É claro que tal exposição se dá com a anuência da autoridade

policial incumbida da custódia, o que deixa claro a falta de consideração para com a pe.'soa
do preso e o desrespeito aos seus direitos constitucionais.como é o caso daqueles preVIstos

nos inciso. X ("são inviolàvei. a intimidade. a vida privada., a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua

violação"), XLIX ("é assegurado aos presos o respeito à integridade fisica e moral"), LXIII

(" o preso serà informado de seus direitos. entre os quais o de permanecer calado, sendo

lhes assegurada a assistência da família e de advogado"), todos do art. 5'.
De outro modo. ainda na órbita constitucional. ressalte-se que

a liberdade de imprensa não é absoluta como poderiam pensar alguns para justificar a

intromissão na intimidade do detido. aliás é o que expõe o § I' do art. 220. ou seja., está
restrita aos limites do art. 5', incisos IV (vedação do anonimato). V (garantia ao direito de

resposta), X (acima transcrito). XIII (liberdade de profissão, observada a qualificação para

O seu exercicio estabelecida em lei) e XIV (acesso à infonrntção. resguardado o sigilo da

fonte, quando necessário ao .«rcicio profissional).
Nestes termos. espera-se o apoio dos demais parlamentares.

LXIII • o preso será informado de SeUS direitos. entre os quais o de
permanecer calado. sendo-lhe assegurada a assistência da familia e de advogado;
...................... , .

TÍTULOVI1I
Da Ordem Social

...........................................................................................................................
CAPÍTULo V

Da Comunicação Social

. _Art. no. A manifestação do pensamento. n criação. a expressão e a
mformaçao. sob qualquer forma processo ou veiculo não sofrerão qualquer restrição.
observado o disposto nesta Constituição.
. § 1° Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena

lIberdade de informação Jornalística em qualquer veiculo de comunicação social
observado o disposto no art. 5°. IV. V. X. XIII e XIV. •
...........................................................................................................................
. .

LEI N° 4.898, DE 09 DE DEZEMBRO DE 1965.

REGULA O DIREITO DE REPRESENTAÇÃO E
O PROCESSO DE RESPONSABILIDADE
ADMlNIS1RATIVA CIVIL E PENAL, NOS
CASOS DE ABUSO DE AUTORIDADE.

..............................u ••••• .

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

TÍTULon
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

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

Art. 4° COnstitui também abuso de autoridade:
a) ordenar ou eXecutar medida privativa da liberdade individual, sem as

formalidades legais ou com abuso de poder;
b) submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a

constranglOlento não autorizado em lei:
c) deixar de comunicar. imediatamente. ao JUiz competente a prisão ou

detenção de qualquer pessoa:
d) deLxar o juiz de ordenar o relaxamento de pnsão ou detenção ilegal qUe

lhe seJ a comunicada:

e) levar à prisão e nela deter quem quer se proponha a prestar fiança,
permitida em lei:

t) cobrar o carcereiro ou agente de autoridade policial carceragem, custas.
emolumentos ou qualquer outra despesa desde que a cobrança não tenha apoio em lei.
quer qUlll\to à espécie. quer quanto ao SeU valor:

g) recusar o carcereiro ou agente de autoridade policial recibo de
importância recebida a titulo de carceragem. custas. emolumentos ou de qualquer outra
despesa:

h) o ato lesivo da honra ou do patrlOlônio de pessoa natural ou juridica,
quando praticado com abuso ou desvio de poder ou Sem competênCia legal;

i) prolongar a eXecução de pnsão temporária de pena ou de medida de
segurança deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente
ordem de liberdade.

* Alínea I acrescentada pela LeI n° 7.960. de 21 de de=cmbro dI! 1989.

de 199 ~. lU " tSala das sessões. em) de I' " :~

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

CAPíTULO 1
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

,..1 Ji. ':::f'/ 1./,
__Nel"1n qellegrino T
~ Deputado Féderal PTIBA
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PROJETO DE LEI W 1.074, DE 1999
(Do Sr. Eduardo Paes)

Inclui novo dispositivo na Lei N2 9.491, de 09 de setembro de
1997.

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E CO!mRCIO; E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAD (ART. 54) - ART. 24, lI)

O Congresso Nacional decreta:

Art. l° O amgo 2° da Lei n° 9.491. de 09 de setembro de 1997.
passa a vigorar acrescido de §5°, com a seguinte redação:

"Art. l° .

§5°. Salvo nos casos de incorporação. fusão ou cisão de
sociedades. a que se refere o § l° do an. 4°, as empresas desestatizadas
nos termos desta lei. inclusive instituições financeiras. manterão suas
sedes na mesma localidade em que se encontravam antes do processo de
desestatização.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."

JUSTIFICAÇÃO

As recentes e necessárias reformas feitas no Estado Brasileiro tem sem dúvida
alguma seu ponto de maior destaque na privatização de empresas públicas.

Ocorre que não se atentou para o fato de que os novos donos das empresas
privatizadas poderiam transferir suas sedes sem que se levasse em
consideração o impacto negativo que tal decisão poderia provocar nas
economias locais.

o presente Projeto de Lei busca corrigir tal distorção. garantindo a
permanência das empresas desestatizadas na localidade em que se encotravam
antes do processo de desestatização.

§ 1° Aplicam-se os dispOSitivos desta LeI. no que couber. às parttcipações
minoruarias diretas e indiretas da União no capital social de qUaIsquer outras
sociedades e às ações excedentes a participação aCionária detida pela União
representati,·a do mmimo necessário á manutenção do controle aCionário da Petróleo
Brasileiro S.A. - Petrobrás. nos termos do art.'62 da Lei n° 9.478. de 06.08.97.

§ 3° O Banco NaCional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.
por determmação do Conselho Nacional de Desestallzação. defmido nesta Lei. e por
solicitação de Estados ou Municipios. poderá ftrmar com eles ajuste para supervisionar
o processo de deSeSlallZação de empresas controladas por aquelas unidades federadas.
detentoras de concessão. permissão ou autorização para prestação de serviços públicos.
observados. quanto ao processo de desestallzação. os procedimentos estabelecidos
nesta Lei.

§ -lO Na hipótese do paragralo antenor. a licitação para a outorga ou
transferência da concessão do serviço a ser desestallzado podera ser realizada na
modalidade de leilão.

• •••~••u ••••••• n .

Art. -lo As desestallzações serão executadas mediante as seguintes
modalidades operacionais:
..........................................................................................................................

§ 1° A transformação. a incorporação. a fusão ou a cisão de sociedades e a
criação de subsidiárias integrais poderão ser utilizadas a ftm de viabilizar a
implementação da modalidade operacional escolhida.
..........................................................................................................................

PROJETO DE LEI N~ 1.075, DE 1999
(Do Sr. Ciro Nogueira)

Concede anistia aoS Partidos Políticos, candidatos e veículos de
comunicação quanto às multas eleitorais aplicadas nas eleições
de 1996.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 934, DE 1999)

o Congresso Nacional decreta:

Sala das Sessões, O).
d- ...., ~J,;:.
de~de99

Art. 1° t.: concedida anistia das multas eleitorais aplicadas

aos Partidos Politicos, candidatos e veiculos de comunicação durante as

eleições de 1996.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de su~ publicação

JUSTIFICAÇÃO

Eduardo Paes
PFLIRJ

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDl~

LEI N° 9.491, DE 09 DE SETEMBRO DE 1997

ALTERA PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO
PROGRAMA NACIONAL DE
DESESTATIZAÇÃO, REVOGA A LEI N° 8.031,
DE 12 DE ABRIL DE 1990, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

............• u .

Art. 2° Poderão ser objeto de desestatização, nos termos desta Lei:
...................................................................................................................

§ 1° Considera-se desestatização:
a) a alienação, pela União. de direitos que lhe assegurem, diretamente ou

atraves de outras controladas. preponderância naS deliberaçõ~s sociais e o poder de
eleger a maIona dos administradores da sociedade:

- b1a transferênCIa. para a iniciativa privada. da execução de serviços públi~os
explorados pela União. diretamente ou atraves de entidades controladas. bem como
daqueles de sua responsabilidade.

Como se sabe, a lei eleitoral procura inibir a prática de

certos atos danosos ao processo eleitoral prevendo a aplicação de multas às

pessoas físicas e juridicas que transgridam seus preceitos.

Assim, a previsão de multas pecuniárias, além de sanções

mais graves, funciona como um freio relativo às condutas que podem corromper

ou distorcer o processo eleitoral democrático.

Mas o tempo, que age sobre o ordenamento juridico, faz

com que se deva perdoar atos pretéritos quando estes não constttuirem crimes

mais graves. Então, o presente Projeto de Leí visa anistiar os partidos politicos,

candidatos e os veiculos de comunicação de massa aos quais foi aplicada multa

nas eleições para Prefeito e Vereador no ano de 1996. Não se justifica mais,

após quase 3 (três) anos, que o Estado continue exigindo o cumprimento de tal

obrigação, imposta em virtude de atos de baixa lesividade social.

Assim, pelas razões expostas, conto com a colaboração de

meus pares para aprovar o presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões, em 02 de ~\Á '" Ao de 1999.

~." _ /V'_ h.t-
Deputado etRO NOGUEIRA
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PROJETO DE LEI N° 1.076, DE 1999
(Do Sr. Valdir Ganzer)

Dispõe sobre a alocação da Parcela de Preço Especifica dos
combustíveis, na Amazõnia Legal.

(AS COMISSOES DA AMAZõNIA E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL; DE
MINAS E ENERGIA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAçAO (ART.
54) - ART. 24, Ir)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O valor arrecadado com a Parcela de Preço Especifica
dos combustiveis. comercializados na Amazônia Legal, será contabilizado
em conta própria e alocado exclusivamente na formação de preços dos
combustíveis comercializados na referida região.

Art. 2° Esta lei será regulamentada no prazo de 60 (sessenta)
dias.

JUSTIFICAÇÃO

Considerando os objetivos fundamentais da República
federativa do Brasil de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regIOnais.

Considerando os principias e objetivos da política energéti;tc
nacional, que visa .a p~omoção do desenvol~?1ento, ampliação do merc
de trabalho e valonzaçao dos recursos energetIcos, bem como garantir o
fornecimento de derivados de petróleo em todo o território nacional, nos
termos do § 2° do Art. 177 da Constituição Federal.

Considerando as peculiaridades da Amazônia Legal onde as
distâncias e dificuldades de acesso são fatores responsáveis pelas
dificuldades de comunicação e custos de abastecimento da região.

TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPiTULO I
Dos Principios Gerais da Atividade Económica

Art. 177. Consumem monopólio da União:

*2° A lei a que se refere o S 1° dispara sobre:
I - a garanua do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o territôrio

nacional:
II - as condições de contratação:
III - a estrllmra e atribuições do órgão regulador do monopólio da União.
>I< .,t; JUacre.fccnradupela I::meltda (·on.r/l/ucwnal nO V. de 09 II 1995.

(*) PROJETO DE LEI N~ 1.077, DE 1999
(Do Sr. Euler Morais)

Cria a Area de Proteção Ambiental Rio-Parque do Araguaia.

(AS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24,
Ir)

o Congresso NaCIOnal decreta:

An. I' Esta kl dispõe sobre a cnação da Àrea de Proteção

Ambientai Rio-Parque do Araguaia.

Considerando ainda, que o mecanismo implementado
atualmente, no que diz respeito a cobrança da Parcela de Preço Específica
dos combustíveis, não se caracteriza como fator de desenvolvimento
regional.

Assim, o presente Projeto de Lei visa amenizar os efeitos da
cobrança da Parcela de Preço Específica na comercialização dos
combustíveis, aplicando na comercialização local, o que é arrecadado na
região, esta medida contribui sobre maneira para a minoração das diferenças
regionais, observadas entre as diversas regiões do Brasil.

Sala das Sessões, em de de 1999

An, 2' Fica cnada a .".rea de Proteção Ambiental - .:>J.'A - Rio
Parque do Araguaia. a qual abrange a bacm do rio Araguaia nos Estados de Goiás. Mato

. Grosso. TocantIns e Pará. com o obJetIvo de'

I - ordenar e estimular o tunsmo ecológico. a pesca esportiva. as

:luvláades clc::nuticas e cultur:rus. bem como as att\'ldades económlcas compau\'els com a

conservação ambiental:

rI - proteger a fauna e a flora. ~m especial a tanaruga-da-amazônia

(Poducnemls t!xpansal. o botO-CInza (S'Ofa/laflzNlllltilS I. o cervo-do-pantanal (BluslUcenfs

tilchmmnwi'I. o veado·campeiro (O=OlOCCruS be=o(Jr!u:us). o bUgIO (Alouatta fusca), a

lontra (LUlra /onglcaudis), a jaguatirica I.Leopardus pardali.vl. a onça-pintada (Panthera

onca) e o jacaré.açu lAfelunosllchus mgl!r);

UI - garantir il conservação dos remanescentes da Floresta.

Estacionai Semldecldual Aluvtal e Submontana. Cemldo Tipico. Cerradão e Campos de
Inundação dos ecossistemas fluviais. lab'llIlareS e lacustres e dos recursos hídricos:

IV - fomemar o manejo d; fauna;

·L~GIS_LAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _ CeDI~

CONSTITUIÇÃO
. DA

REPl'BLICA FEDERATIVA DO BRASIL
J988

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

V- làmemar a educação ambiemal:

VI - assegurar o caráter de sustentabilidade da ação hwnana na
região. com ênfase na melhona das condições de sobrevivência. empregabilidade e
qualidade de vida das comunidades da APAe da baCia hidrográfica.

Art 3° A APA Rio-Parque do Araguaia abrange a bacia
bidrográfica do rio Araguaia e sua delimitação será estabelecida em regulamentação.

Art. 4' Na implementação e manejo da APA Rio-Parque do
Araguaia. serão adotadas. entre outras, as seguintes medidas:

I - elabomção do zoneamenro ecológico-econômico e do plano de
manejo;
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II - utilização dos instrumentos legais e dos incentivos financeiros

governamentais para assegurar a proteção da biola. o uso racional do solo e outras

medidas necessárias à salvaguarda dos recursos ambientais:

lI! - aplicação de medidas legaIS destinadas a impedIr ou evitar o

exercicio de atividades causadoras de degradação da qualidade ambiental:

IV - divulgação das medidas previstas nesta lei. para esclarecer as
comullldades lOCaiS sobre a Ai'A Rio-Parque do Araguaia e suas finalidades:

v . incentivo il cnaçào de Reservas Particulares ào Patrimônio

~atural - RPPNs nas propnedades localizadas na APA Ria-Parque do AraguaIa e no seu
entorno.

§ I' O zoneamento ecolÓgico-econômIco e o plano de manejo da
APA Rio-Parque do Araguaia serão aprovados pelo conselho deliberativo de que trata o
art. 8'

§ 2' A aprovação do zoneamento ecolól,'Íco-econômico e do plano
de manejo da APA Ria-Parque do Araguaia só poden; ser efetuada apos. no minimo. uma
audiênCia publica. cUJos resultados. quando tecnicamente pertinentes. serão Incorporados

ao zoneamento e ao plano de maneJo.

§ 3° O edital de convocação para a audtêncla publica deverá ser

publicado no diario oficial do Estado em que está se realtzara e em pelo menos um jornal

local e rel,qonal de grande clfculação. no minimo tnnta dias antes da realização da
audiencia.

§ 4' Durante o penado entre a publicação do edital e a realização

da audiência publica. o zoneamento ecolôgico-econômlco e o plano de manejo da Ai'A
Rio- Parque do Araguaia ficarão a dispOSIção do público Interessado.

Art. 5° O zoneamento ecolôgíco~econõmico e o plano de manejo
da APA Ria-Parque do Araguaia definirão as atividades a serem pennitidas ou

incentivadas e as que serão restringidas e proibidas em cada zona de uso.

§ I' Serão restnngidos ou proibidos na faixa de tnnta quilômetros

de cada margem do rio Araguaia e de seus afluentes. na forma do zoneamento
ecológico-econômIco e do plano de manejo da APA Rio-Parque do Araguaia. entre-outras
atividades: .

I - a Implantação de atividades industriais potenCialmente
causadoras de poluição ou degradação ambiental. que impliquem danos ao meio ambIente
e afetem os mananciais de água:

II - a realização de obras de terraplanagem. diques e abenura de

canaIS, quando taiS atiVIdades Impliquem em alteração das condições ecológicas locais.
pnncipalmente nas zonas de vida SIlvestre:

In - o e:<ercicio de atiVIdades capaz85 de provocar acelerada

erosão das terras. ú assoreamento das coleções htdncas ou o comprometimento dos
aquiferos:

IV - o exerclClo de atividades que Impliquem em matança, captura
ou molestamento das especies da blota regIOnal:

v - o despejO nos cursos d'agua abrangldos pela APA Rio-Parque

do Araguaia de efluemes. residuos ou detntos capazes de provocar danos ao melO
ambiente.

§ 2° No zoneamento ecolôgico-econõmtco e no plano de manejo

da pela APA Rio-Parque do Araguaia serão delimitadas areas nas quais a pesca só sera

admitida na modalidade pesque-solte.

Art. 6° No zoneamento. ecológico~econõmico e no plano de

manejo da APA Ria-Parque do Araguaia. serão definidas e delimitadas as areas de
interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas. para os fins previstos no art. 10 da

Lei n'9.393,de \9de dezembro de 1996

§ l' As areas de ,"Ieresse ecológICO para a proleção dos

ecossistemas. previstas no caput, enquanto mantiverem as condições de preservação

estabelecidas. no zoneamento eCDlóglco-econômico e no plano de manejo da AJ'A
Rio-Parque do Araguaia. sào insuscetiveis de desapropnação para fins de refonna agrana.

§ 2" Serào estabelecidas em regulamentação os mecanismos para

avenguação das condições de preservação das areas de interesse ecolÓgICO para a proteção

dos ecossistemas.

Art. 7' Ficam mantidas as ullldades de conservação criadas por ato

do Poder Público Federal exislentes na data de publicação desta lei.

§ 1° As UnIdades de conservação de que trata o caput constintirão

zonas de uso especial. nas qUaiS \'Igorarão as restnções de uso propnas da respectiva

categoria de unidade de conservação,

§ 2' Para a Área de Proteção AmbIentai dos Meandros do Rio

Araguaia. criada pelo Decreto Sitl. de 2 de ourubro de 1998. poderão ser estabelecidas. no
zoneamento ecolôglco-econõmlco e no plano de manejo da AP~RIO-Parque do AraguaIa.

restnções de uso mais rigtdas que as estabeleCidas no ato de sua cnação.

An, 8° A APA Rio-Parque do Araguaia sera adminIstrada por um
conselho deliberatIvo, preSIdido por representante do Mimsteno do MeiO Ambiente e
const1tuiào por representantes dos Estados ~ MUmClptDS nos qUillS se Insere a APA

Rio-Parque do AragUaia. bem como de orgãos federaiS ~ organizações
não-govcmamentl1s. na fanna de regulamentação

Paragrafo umco. A fiscahzação da APA Rio-Parque do Araguaia
sem exerCIda -pelos orgãos Integrantes do Sistema XaclOna~ do MelO Ambiente 
SISNAMA.

An. 9° Condlclona~se a efetiva companbilidade de
empreendimento empreendimento ou atiVidade com o zoneamento ecológico-econômico

e com o plano de manejo da AFA RIO Parque do Araguaia. a concessão:

r - de qualquer tinanciamento. ~mprestlmo ou mcenUvo pelo

Poder Público ou com recursos publicos;

11 - de hcença ambientaI.

Art. 10. As mfrações JO diSposto nesta lei e em sua
regulamentação sUJeuam-se as penalIdades previstas na Ldl n" 9 605. de 12 de fevereiro de
\998.

Art. 11. O Poder Executl\o regulamemata esta lei no prazo de
cento e oitenta dlils da data de sua publicação

Art. C. Esta lei entra em vigor na data de sua publícação.

.rr:STIFICACXO

Ao analtsarmos os diferentes eeoanos que caractenzam um
slgnnlcatlvo comprometimento do melO ambIente nas re;pões que tonnam Ovale do no
Arab'UaJa. podemos conclUIr que a falta de uma poltuca ambiental consistente para a baCia
hidrogratica tem provocado danos cansldera\els. alguns de diiicll reparação. sobremdo

pelo desconhecimento tecmco quanto à melhor forma de ocupação das areas de cerrado,

O bioma cerrado sofreu. por décadas. uma ocupação desordenada.
a qual comprometeu. inclush'e. Significativas parcelas das resef\'as legaIS. Em algumas
áreas. ~ tão avançado o eStaglO de destTUll;ão. que está ameaçada. seriamente. a
manutenção da biodlversidade

o fiO Aragu::l.Ia. apresenta um modelo particular de rmnstbnnação
espacial pOIS. ao comràno dos outros nos brasileiros. sua ocupação predommante ocorre
nas nascentes e tem. por conse,gutnte, sua foz mais preservada que suas cabeceiras.

Ao conStatannos que mexiste um planejamento de ocupação e uso
do solo e um zoneamento ecológico-econômlco para a região. pautados por
conhecimentos técmcos. encontraremos as razões de tamanha devastação dos
ecosslSlemas, frulo. também. da irresponsabilidade das politicas públicas no trato da
questão ambiental
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No modelo ora Implantado. pune-se o propnetano rural com um

ITR que beira o confisca. em nome de um con~ceno de terras produtlvas questionavel

tecnicamente Isso tem provocado um desmatamento acelerado ~m Importantes

ecossistemas. resultando. ai sim. em terras lmprodmi\3S. P01S as mesmas tendem a se

degradar rapidamente com o uso de tecnolOkrias inCipienteS

Tarnbem o extratlVlsmo predatóno. em fromal conflito com o

manejo tecnlco desejável dos recursos naturais renovavets. tem culminado com a

destnnção parctal desse ecossistema. representado pelo grau de detenoração alanname

das nascentes e nos que compõem a baCia do Araguaia

As preocupações com estes problemas ambientaIS. felizmente.

começam a sair do plano da discussão tecrnco-cientifica e alcançar um plano mais maduro

de platafonnas politlcas capazes de realizarem os atos necessános para que sejam

estabelecidas as premissas de integração de esforços entre poder púbIíco e sociedade

organizada. objetlvando o estabeleCImento de urna política ambiental conSIstente para a

região

Conquanto a cultura ambientai ainda não esteJa arraigada na

sociedade brasileira. por defiCiênCIaS. IOclusl\e. da mídiã e do poder púbhco

encontram~se ações ambIentais que apontam urn.cen:mo promIssor. .cJpaz de manter \'I\a

a natureza, Infeltzmente. a mobilização da SOCIedade. embora crescente. e decorrente.

ainda. de e,'<penênCla5 de desastres. omissões dos poderes consnllildos e dos erros

cometidos, Tt:mos que encontrar os meios para que as ações ambientats seJam preventivas

e coordenadas Só assim poderemos alcançar o tão almeJado e necessáno
desen\'ol\'lmemo Suslent3veJ.

Outra constatação que fazemos e relativa a falta de coordenação

dos esforços em relação .i preservação do meIO ambiente, :V1uítas \ezes. \enfica-se a

~xecução de trabalhos com objem'os semelhilmes. por dIstintos orgãos. gerando. como

consequênclil. desperdício de recursos ~ dispersão de ~sforços. A coordenação das

diversas ações de gestão ambientai c<lbe ao poder publico. ate por suas prerrogativas

legaiS. e talvez seja esse o seu papel maIS Importante.

Existem \'arias alternativas para que as idéias propostas pela

socIedade sejam discutidas em fóruns adequadas a cada realidade reglOnaI. bem como a

cada baCIa hidrografica. proporcionando as ações necessanas a preservação das diferentes

fonnas de Vida e. amda, se necessano. a adequação da legIslação.

A maior pane dos problemas. aSStm como suas soluções. têm

ongem nos mUnIcipios. Portanto. a busca da parttclpação das autondades locaIS. o seu

engajamento e a consequente cooperaçào são condições báSicas para que as idéias se

ConcretIzem. O mesmo pode-se dizer em relação ás aurondades estaduais. A delegação de

atnbuições. em pnncípio federaIS. para os estados envolVidos. medl<mte os denommados

"pactos federativos". ~ a extensão dessa delegação dos estados p~ra 05 mumcipios.
Cenameme cnarão os meIos p3ra uma efetiva pa111cipação de todos na solução dos

problemas ambienmis. na mmoração da pobreza dos mumciplos ribeirinhos e na

ampliação do mercado de trabalho. por meio do ecotunsmo e da pesca esportiva como

alternativa de oferta de empregos e da propna evolução cultural das comunidades.

Isso posto. cabe ao legislativo brasIleiro cnar as condIções para

que. atendendo aos anseIOs da sociedade. o poder publico realmente passe a assumir a

coordenação desses esforços. Com esse obJeuvo. o de propicIar a base para uma

verdadeira parcena entre o poder publIco e a SOCiedade. elaboramos o presente projeto de

lei. que tem. ~ntre outros. os seguIntes ob.letlvos·

a) fonnahzação de wn pacto de gestão compartIlhado entre a
Umão e os Estados envol....ldos.

b) promoção. pelo poder publico estadual e munlClpal e

organizações não-governamentais. de consultas ~ reumões com as comumdades

envolvidas. objetIvando mator envolvimento e colaboração.

c I m::uor nJ\ d de coordenação. medtantt: IJ ~stabdeClmento d~

parcenas entre os representantes do poder público.

d) maIOr nl\e1 de cooperação por pane da SOCIedade. medIante

wna efetlva participação em medIdas que visem o mtercâmbIo de mfonnaçôes nos

processos de desenvolVImento reglOml1S e no manejO e momto~amento do meto ambiente.

t: I Incremento do apOIo teCnlCO aos mumcíplOs que adenrem LI

Idem partICipam a. medIante trabalhos de capacItação teCntca e apOlO na formação das

novas estrategtas:

n colaboração e onentação nas formas e possibihdades d~

obtenção dos recursos necessários a Implementação das medidas propostas

Uma das ações mais urgentes tl serem executadas. a nossO \er. e o

zoneamento ecológIco-econõmlco e o gerenciamento da bac\J. hldrografica. de forma a

possibilitar o aproveitamento raCIOnal e equilibrado dos recursos naturais

A cnação da AFA Rio-Parque do AraguaIa. que ora propomos.

permitirá. tambem. a adoção de um novo mod~lo de gestão. no qua.l as comumdades

locaIS sejam ouvlàas e a socledaáe. como um todo. seja mais paruclpau\ a Cabe a

SOCiedade. por meio de seus kg1t1mos representantes no Con!::'Tesso NaCIOnaL ~ugenr e

partIcipar da elaboração de nonnas que proporcIOnem as alterações n;cessanas

Entre os pnnclpals beneticlos da cnação dessa APA. destinada a

presen"ação ambiental. pesca esponl\'a e tunsmo. podemos citar'

a J esumulo a cnação dt: comitês mumcIp:lIS de melO ambIente.

proporCionando meIOS e oportUmdades para uma pamclpação maior da socledade local na

solução dos problemas;

b1melhona da qualidade de \ Ida da população nbemnha. apOiada

na distnbUlção equn3t1\a dos r~cursos. conhecimento. saude, educação ambIentai c

oportunidades.

c1 ampliação da pamclpação da SOCiedade nas decisões ;obre o

meio ambIente local. com a cnação de canaIS fonmU5 e p::rmlln~ntes.

dl incremento do tunsmo ecolo~'l.co.

e) redução c.o assoreamentO àos cursos d'água.

Com o ordenamento temtonaL fundamentado em bases tecmcas e

com a pamclpaçào das diferentes esieras de governo. bem como da SOCIedade orgamzada.

sera posslvel dar um novo rumo á ocupação atual e. pnncipalmente. cnar novas fannas e
alternativas de utIlização dos recursos naturms. revertendo o processo de degradação que
ora ocorre

o projeto pressupõe a ampla pamcIpação de todos os IOteressados.

SOCiedade te go....erno. de fama dlSCU!lT os problemas que envoh-em a baCia hIdrografica

do rio AraguaIa e encontrar aS soluções recmcas. SOCiaiS e econômicas capazes de cnar

wn verdadeiro desenvolVimento sustenta..el Esse desenvolvimento. confonne proposto.

esta pautado no incremento do tunsmo ecoIÓh'1CO. da pesca esportiva. da cnação de

anImaiS Silvestres com fins comerCiaiS. do desenvolvimento da aquIcultura e da

exploração comerCiai dt: culturas pouco poluentes

E. sem dUVIda. um modelo de gestão medito no Pais e. ao mesmo

tempo. capaz de proporclOnar OS meios para O cumpnrnento dos compromISSOS ambientais

do PaiS. em especial. os da Agenda 21

Com a apro\ação desta. proposta. o conselho deliberativo Ira

realizar o gerenclmento da baclíl hldrogràfica. envolvendo

ai redefimção das ares. d~ preservação p~nnanente. delImitando a

'IJrgura Ideal das matas cl\tares.

b) defimd.o das are.as d~ presennçàD pt:rmaoente de toda a baCIa.

com enfoque espeCial nas mlcrobacias e nas nascentes:

C I levantamento ,jús pOntos ç'otenclaimeme causadores de

polUição.

d) estabe[~clmentode medidas redutoras de Impactos ambi·~nt3.ls:

eJ estabeleCImento de ações concretas de eáuca.ção ambleni.al.

fi monitoramento slstemallCO da antropIzação,

gl cadastramento de lodas <1$ pro[med.1Qt:s. com laudo da sltUaçà(1
atual das atiVidades desenvolVidas
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Da mesma fanna. consIderamos que taIS areas devem ser

msuscetlvels de desapropn:lção para tios de reforma agraria. consoante o disposto no an

186 e seu inCISO nda Const1\Ulçào Federal

SalIente-se. ademaIS. que essa c:ltegona de unidade de

conservação não pressupõe. necessanamente. desapropnação. o que reduz..

substanclalment~. o õnus com a criação a APA RIo-Parque do AraguaIa.

Pelos moti\os expostos. oferecemos a discussão nesta Casa o
presente projeto de h~l. que valonza a Umào. os estados e os municipios. além de

proporcIOnar a socIedade ampla partlclpação na solução dos problemas ambientaIs.

valonzando. assim. o pleno exerCICIO da cidadania

SUBSEÇÃO I
Da Apuração

Apuração pelo Contribuinte
Art. la - A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo

contribuinte. independentemente de prévio procedimento da administração
tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior.

§ 1° Para os efeitos de apuração do ITR. considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel. excluidos os valores relativos a:
a) construções. instalações e benfeitorias:
b) culturas pelTIlanentes e temporárias:
c) pastagens cultivadas e melhoradas:
d) florestas plantadas:
II - área tributável. a área total do imóvel. menos as áreas:
a) de preservação pelTIlanente e de reserva legal. previstas na Lei n°

4.771, de 15 de setembro de 1965. com a redação dada pela Lei nO 7.803. de 18 de
julho de 1989;

b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas. assim
declaradas mediante ato do órgão competente. federal ou estadual. e que ampliem
as restrições de uso previstas na a/inea anterior:

c) comprovadamente imprestiJveis para qualquer exploração agricola.
pecuária, granjeira aqüícola ou Ilorestal, declaradas de interesse ecológico
mediante ato do órgão competente. federal ou estadual:

I1I - VTNt, o valor da terra nua tributiJvel. obtido pela multiplicação do
VTN pelo quociente entre a área tributável e a area total:

IV - área aproveitável. a que for passivel de exploração agricola pecuária.
granjeira aqüicola ou Ilorestal. excluídas as áreas:

a) ocupadas por bcnleitonas úteis e necessárias:
b) de que tratam as alineas "a". "b" e "c" do inciso Il:

de 199de

"~.- -.- ..Deputado Euler :\lorais

Sala das Sessões. em

LEGlSL:"'cAo CITADA ANEXADA PELA
COORDE~ACAO DE ESTUDOS LEGISLATI\'QS _CeDI

Coniorme previsto na Lt:1 9.393 '96. 4ue dispõe sobre o ITR. as

"àreas de Interesse ecolOk'lCO para a proteção dos ecossistemas" são excluidas das areas

tnhutãvelS e das areas aprovenavels para efeito de cálculo desse Imposto Propomos.

então. que no zoneamento ecológico-econõmIco da APA Rio-Parqu~ do AraguaIa. sejam

Idenuficadas e delimitadas essas areas. a fim de que os propnetinos que realmente tem

preocupação com a preservação ambIental sejam de al~TUma forma compensados.

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

.... " " , , , " , , .. , .

TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

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

CAPiTULO ][I

Da Politica Agricola c Fundiária e da Reforma Agrária
............... , , , , , .

Art. 186. A função social é cumprida quando a propnedade rural atende,
sunultaneamente. segundo cntenos e graus de exigência estabelecidos em lei. aos
segumtes reqUIsItos: - .

I - aproveitamento racional e adequado:
II - utilização adequada dos recursos naturais disponiveis e preservação

do meIO anlblente:

III - observância das dispOSIções que regulam as relações de trabalho'
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e' dos

trabalhadores.

....................................................................................................................................
......... , , .

LE[ N° 9.393, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996.

DISPÕE SOBRE O IMPOSTO SOBRE A
PROPRiEDADE TERRITORIAL RURAL

. ITR. SOBRE PAGAMENTO DA
DIVIDA REPRESENTADA POR
TITULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
Do Imposto sobre a Propnedade Territorial Rural

SEÇÃO VI
Da Apuração e do Pagamento

V - área efetivamente utilizada. a porção do imóvel que no ano anterior
tenha:

a) sido plantada com produtos vegetais:
b) servido de pastagem. nativa ou plantada. observados indices de lotação

por zona de pecuária:
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os Índices de

rendimento por produto e a legislação ambiental:
d) servido para exploração de atividades granjeira e aqüicola;
e) sido o objeto de implantação de projeto têcnico, nos telTIlOS do art. 7°

da Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993:
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área

efetivanlente utilizada e a área aproveitável.
§ 2° As infolTIlações que pelTIlitanl detelTIlinar o GU deverão constar do

DIAT.

§ 3° Os indices a que se referem as alineas "b" e "c" do inciso V do § 1°
serão fixados. ouvido o Conselho Nacional de Polilica Agr:cola. pela Secretaria da
ReceHa Federal. que dispensará da sua aplicação os imóveis com área interior a:

a) 1.000 ha, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia
Ocidental ou no Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense:

b) 500 ha. se localizados em municípios compreendidos no Po/igono das
Secas ou na Amazônia Oriental:

c) 200 ha, se localizados em qualquer outro município.
§ 4° Para os fins do inciso V do § 1°. o contribuinte poderá valer-se dos

dados sobre a área utilizada e respectiva produção. fornecidos pelo arrendatário ou
parceiro. quando o imóvel. ou parte dele estiver sendo explorado em regime de
tlrrçndamento ou parceria.

. § 5° Na hipótese de que trata a alinea "c" do inciso V do § 1°, será
conSiderada a área total objeto de plano de manejo sustentado. desde que aprovado
pelo órgão competente. e cujo cronograma esteja sendo cumprido pelo
contribuinte.

§ 6° Será conSiderada como efetivamente utIlizada a área dos imóveis
rurais que. no 'ano anterior. estejam:

I - comprovadamente situados em área de ocorrência de calamidade
publica decretada pelo Poder Público. de que resulte frustração de safras Oll
destrUIção de \\astagens:

II - otícialmente destmados á execução de atividades de pesquisa e
expenmemação que objetivem o avanço tecnológico da agricultura.

........... , , .
..... , , , , " , .
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LEI N° 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998.

DlSPÕE SOBRE AS SANÇÕES PENAIS
E ADMINISTRATIVAS DERIVADAS
DE CONDUTAS E ATIVIDADES
LESIVAS AO MEIO AMBIENTE. E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 10. (VETADO)

Art. 20
• Quem, de qualquer forma. concorre para a prática dos crimes

previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua
culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de
órgão técnico, o auditor, o gerente. o preposto ou mandatário de pessoa jurídica
que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática
quando podia agir para evitá-Ia.

Art. 30. As pessoas juridicas serão responsabilizadas administrativa. civil
e penalmente conforme o disposto nesta Lei. nos casos em que a infração seja
cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão
colegiado, no interesse ou beneficio da sua entidade.

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas juridicas não exclui a
das pessoas fisicas, autoras, co-autoras ou participes do mesmo fato.

Art. 40
• Poderá ser desconsiderada a pessoa Juridica sempre que sua

personalidade for obstáculo ao ressarcimento úe prejuízos causaúos fi qualiúade do
meio ambiente.

DECRETO DE 2 DE OUTUBRO DE 1998

Dispõe sobre :r cnação da Area de Proteção
Ambiental dos Meandros do Rio Araguaia., nos
Estados de Goiàs. Mato Grosso e TOCanuns. e
àa outras pro....idências. •

o PRE51DE!"'TE DA REPÚBLICA, no uso da atr:buição que lhe confere o art 84,
incho I\'. da ConstItuição. e tendo em vista o que dIspõe o art 81 da Lei oc' 6 902. de 27 de abril de
1981. li. Lei n~ 6.938. de 31 de agosto de 1981, e o Decreto Oi 99.:!.i4, de 6 de junho de 1990.

DECRETA:

An, I\:! Fica criada. a Area de Proteção Ambiental-AP.-\, denominada Meandros do Rio
Ara~ala. compreendendo as ..,àrzeas situadas nos rios Araguaia. Crixás-Açu, Verde e Cristalino. as
alluarõ interiores e áreas la2unares e lacustres. bem como as planíCies de inundação e demaís sitias
e~peclais situados em suas-margens. nos Estados de Goiás. Mato Grosso e Tocanuns, nos. respe~nvCls
~1umclpios de Nova Crixàs e São Miguel do Araguaia. Cocalinho e Araguaçu. com o objetivo de;

I - proteger 11. fauna e flora. especialmente:l. Tartaruga-da-Ama.zõnia (Podocnemts t!xpal1sa)
e o Balo-cinza (5Ofa!Ja fltll'laulis), em desaparecimento na região. e aS especies ameaçadas de e.'ttinção.
riUS como o Cen.·o-do-pantanal (Blasrucf!rus JlchorvmIlS). o Veado-campeiro (O:OruCIlf/lS
ht!:uamcll.'i), o BugiO (Alouarra (u,;ca). a Lontra (Lurra IOI1WCauJls). a Jaguatirica (Loepardus
parda!l.\). Onça-pmtada (Pamhl!ta O/Ica) e o lacare-açu (."4t!lal1o~lIcirf(.\ mgt!rJ;

tI· garantir a conservação dos remanescentes da Flore5~a Estacionai Semidecídual AlUVial
e Submomana.. Cerrado Típico. Cerradão e Campos de Inundação, COS ecossistemas fluvíals.lagunares
e lacustres e dos recursos hidricos:

UI ~ ordenar o turismo ecológico. as atividades clentific:l.5 e culturaiS. bem assim a:ô
atividades cconõmlc:l.s compatlveis com a. conservação ambiental.

IV - fomentar a educação ambiental;

V • assegurar o carater àe sustentabílidade da açào antropíca na região, com panicular
ênfase na melhoria das condições de sobrevivênCia e qualídade de vida das cor.:uOldades da ~A e
entorno

Art. 2\:! A delimitação da APA foi baseada nas canas topograficas de escala I 100000 do
IBGE. folhas SD·22-X..A~tI-La2oa Grande. SD~2:·X-A-[V-Corixào da Mata Azul. SD~12-X-A·V

Balanopolis. SD-22-X~C-I-LuIs - AI....es e SDM22-X-C-IV-Bandeírante5. tendo o seguinte memorial
deSCritivo Imcia na confluência do rio Verde no no Javaes (braço menor do no Araguaia), ponto 01.
de coordenadas geograflcas l:o~3'43.66· de latitude sul e 50°0&'34.41" de longuude oeSte: deste
pomo, segue pefa calha maior do rio Verde, a momantr., incluindo suas lagoas marginais e área de
presef\"açào permanente. percorrendo uma distância de 26 131 m. ate a confluê:lcia com o corrego
Lagoa Grande. ponlo O:. de coordenadas geograficas 1'::"°30'00.93" de lamude s~1 e 50°13' 09. 8S" de
longitude oeste. deste pomo. segue pela calha maIOr do córreg:o L:Igoa Gr.!ftde, a momaette. inclurndo
suas lagoas marginaIS e area de preservacão permanente. percorrendo uma dl5tânClil de 43 088 m. ale o
encon:ro com a estrada da fazenda P:rapiunga. pontO 03. de coordenadas geograf:cas 1'::"0}8'13.13" de
13Eitude sul e ;0°23'27.43" de longnude oeste, deste ponto. segue por essa emad:!. na direção sudeste.
percorrendo uma dis[ância de I 110 m, ate o pomo 04, nesta eSlfada. de coordenadas geograficas
12°3&'39.Q6" de lati[ude sul e 50Cl 23'04.23" de longitude oeste, deste ponto. segue por essa estrada,na
direção sudoeste. percorrendo uma dlsltinc13 de 9 058 m. are o pontO 05. nesta es;:r::lda. de coordenadas
geograticas r,::,o.:%}'I..J.:;" de latitude sul e 50::'24'53.04" de longnudt: oesle. Ct:SlC pon~o, segue por essa

~m<l.da r.::. direç5.o noroeste. percorrendo uma dlstânciJ de 875 m. ate a 1J.f!.0:l do Bezerra. POnto 06 de
coordenadas geograficas 1~"'4'::"'55.39" de larnude suí e 50:)'::'5'1433" cé'"lcngm.:ce oeste. deste ponto.
segue na direção geral sudoeste, pelos limites das are3s áe preserva:;âo permanenle das lagoas do
Bezerra. Granae e da Areia e respectivos canais. a.re :I. estrada da fazenda P:rapmnga. ponto 07. de
roordenadas geograticas 1:"'46'1 O.IS" de latitude sul e 50°26'38.82" de lonç:t'.lde oeste; deste pomo.

segue por uma linha seca e reta.na dire-:;ão sudoeste, com.azimute geografic,c de 119'. p~rcorrend~uma
distância de 6577 m. ate estrada da fazenda Plrapmnga. ponto OS. ae coordenaaas geograficas
12°48'5S.7ó" de lamude sul e 5co:8'53.29" de longitude oeste, deste ponte, segue por esta eStradJ.
percorrendo uma distâncI:! de 17 :10 m. ate o clube áe pesca da BenvmáJ..n.:!. margem direita do r:o
Araguaia. ponte 09. ce coordenad.ls geograficas 12"56'53.9S" de I.ltltl.:àe sul e 50°31 '14.92" C~

lommude oeste. deste pomo. segue pela calha maIor do no -\ragual.2.a moman:e. Incluindo suas lagoJ.5
ma~gin3is e arca de preserv'ação permanente. percorTendo uma dmJncl.J de 55 938 m, are a cDnfl~ê!lClt!

com o no Crb;js-Açu. pomo lO. de coordenadas geograficas 13~19'15,19" de lamude sul e
50°36'39.25" de longitude oeste, deste ponto. segue pela calha malcr do no Cnxas·A.;;u. mcluindo su::lS
lago::ls marginais e area de preservação permanente, percorrendo um.:! dl5tànCI.:l de 33 573 m, ate
defrome a fazenda Reunidas. ponto 11. de coordenadas geogratic3:i I F31'03.66" de latiEUde sul e
50°31 '38.27" de longitude oeste. deste ponto. adentra na fazenda Reumd.1s e depOIS segue pela eSlfada

rie acesso a esta Fazenda. percorrer:.do uma distãncl3 de 10.036 m. ate o dIvisor de iiguas baCia do
córrego Sangradorzinho. ponto 11. de coordenadas geograiicas 13°36'02.63" de latitude ~u! ..e,
50°32'9&.32" de longitude oeste. deste pomo. segue por este divisor àe ãguas. percorrendo úma
distância. de 16.902 m. ate a na.!icente de um córrego sem denominação. ponto 13. de coordenadas
geográficas I3 D34' 05. 49" de latitude sul e SOIl38'54.56" de longitude oeste; deste: ponto. segue por~

uma linha seca e reta. com azimute geogrifico de 261°, percorrendo uma distância de 12476 m. ate a
margem direita do rio Araguaia na fazenda Barreira da PIedade. ponto 14. de coordenadas geográficas
13°35'03.87" de latitude sul e 50°45'45.39" de 10ng:1tude oeste: deste POntO, seg.ue pela. calha maior do
rio Araguaía, a montante. incluindo suas lagoas marginais e ãrea de preservação pennaneme.
percorrendo uma distâncía de 24332 m. até defrome ao canal que da acesso à lagoa do Cocal. ponto
15. de coordenadas geograficas \3Cl4.rOS,90" de latitude sul e 50°5:'35.49" de longitude oeste; deste
ponto. segue por este canal. passando pela lagoa do Cocal. e seguindo na dlfe~.iD geral r:orte'nordeste
por um sistema de lagoas e canais. ir:cluindo as areas de preservação permane:1te. percorrendo uma
distância de 51.478 m. ate a confluência com o nbeirão das Piabas. ponto 16, de coordenadas
geograiicas 13 6 24'J4.9:" de Jamude sul e 50(l5},~O,97" de longitude oeste. deste pomo. segl.le,ajusame.
pela calha maior deste' Ribeirão. mc1umdo suas lagoas margmais e area cie preservação permanente.
percorrendo uma di'Stância de 9537 m. ate a confluênCia com o no Cristahno, ponto li. de
coordenadas ge:ogrãf!cas 13"20'56.21" de latitude sul e SO!l54'4 1.21" de longitude oeste. deste pomo,
segue. a jusame, pela calha maior do no Cristalino. incluindo suas lagoas margmais e area de
preservação permanente. percorrendo uma distãncla de 86498 m. ate çiefronte a fazenda Cristalino,
ponto 18. de cooràenaàas geograficas 12°48':4.53" de latitude sul e 50:46'13.58" de longitude oeste.
deste ponto. segue por um canal que da acesso ao rio Con~do da Mata A.zul e depoIs,a jusanre,por esre
rio, incluindo suas lagoas margmals e area de preservação perrnJ.nente. j:ercorrendc uma diStânCia de
25.385 m. ate a confluência com o no :\ragu:l.I:l. pomo 19. d~ coordenaà:::!> geografi::as 1:°36'29.00" de
latitude sul e 50°41'31.03" de longitude oeste. deste pcn:o, segue, a montante, pelo fiO Araguaia,
Incluindo suas lagoas marginaiS e are::l de preservação perm,mente. percorrendo uma álstâncla de
58 lOS m. ate o ImCIO co seu braço menor (no JJ\ae:il. pomo :0. d:: coordemdas geograricas
l:e 5I'03.75" de lamude s:..:i e 50~30·:7,.3.t' d~ longitude Oe$le. deste çon:o.~egue p~1J c::Ilha maior do
río Javaes,a jU.!iame, inclumdo S:las la~oas m:l.rgmais e are.:: ce preserva.;àoJ pe:ma;;eme. percorrendo
uma dIstanCia de 10: :::'35 m. a!e a c,:míluêncla com o fiO \ eràe. pomo O\. iniCIO desta de)cnç5.o.
lotaÍlzando um penmetro apro'l\,mado de sel::;centos miÍ. se:scemos e setemJ e OIto metrc~, e uma are,)
aproxlm.<=da de trezemos e cmquem.:l e sete miL cemo e Vlm~ e seis heCf.iJrei

An 3'1};a lf:':plan:aç5.'.,) e rr.ane;o d.! APA ~le:lr.dros do Aragu::1l2 se~!iQ aoomda;;. entre
Outrali. i!S seguintes meàià::.:;

I - elaboração do zoneamento ecológlco-econõmíco, a ser regulamentado por instrução
norm.:w....a du lr.sritura Brasíieiro do Meio Ambiente e da;; Recurnos :'\aturals Renovaveis·IBk\L-L
defininao a~ lillvidades .l serem permItidas ou mcennl.aCJ5 em caàa lona e as que deverão ser
resmngldas e prOibidas.

Il - ucf!izaçjo das mstrumenros le:Jais e dos inceml....os finJncelros governamentais. para
assegurar a proteção da blOtJ. o uso raclonai do solo e OL:tras medidas referentes ã salvauuarda dos
recursos ambiemais. -

IH ~ aplicação de mecldas legaiS destinadas a Impedir ou e\ llJr o exerclcio de atividades
causadoras de degradação da qualidade ambiental.

IV ~ di"-l..ligaçào áas medidas previstas neste Decreto. objetlvando o esclarecimento da
comunidade lccal sabre a APA e suas finalidades; .

V - incennvo ao reconhecimento de Resen.·as Particulares do P::Itrimõnio Natural.RPpN.
instltulda pelo Decreto n:: I 922. de 5 de junho de 1996, juntO aos propne!anos. cujas propriedades
encomram~se inseridas. no todo ou em parte, nos /imites da APA

An 4~ Ficam prolbláas ou restnngidas na APA.. entre outras. as seguintes atiVidades'

I - implantacio de atividades Industriais potenCialmente poluidoras. qu:: impliquem danos
ao melo ambleme e afe:em os mananCiaiS rie agua.

II - realização de obras de terraplenagem e :1 abertura de canais. quando essas iniciativas
Importarem aíter:lção d2S condições ecolog.lcJs locais, pnnclpalmente n!s zonas áe Vida silvestre:

UI - exerCl=IO de atiVidades ca.pazes d~ provocar acelerada erosão das terrali. o
assoreamento das coleç3es hldncas ou o compromeumento aos aqulferos

IV - exerc:cio de anvldades que lr:1pÍlquem matança. captura ou molestamento áas
especies da biota regIonal.

V - despejo. nos cursos d'água abrangidos pela APA. de etluentes. reslduos ou deultos.
capues de provocar dmos ao melO .ambiente

Art. 5~ A .-V>A ~feandros do Rio Araguaia Sera implantaaa. aámintstraria e fiscalizada pelo
IBA.\1A.em an:culação Com os demaiS órgàos têderals. estaduais e mumcipais e orgamzações não.
governamentais

Paragraio U~ICO. O IBAJ\fA. nos lermos do ~ 1" do art 9g da Leí n2 6 902. de 27 de abnl de
1981. p:Jderà firmar convênios e acordos cem orgãos e entidades publicas ou pnvadas. sem preJulzo de
~a competenCI3., para g'!s!ào da APA.

Art 62 O IBA~\fA podera C:l.lf Conselho Gestor ou grupos tecnicos para apoiar a
lmplamação das auvld.1dcs de admml5trao;ão. a elaboração do loneamemo ecolo!!ico-econõmico e do
plano de gestão ambiem.:ll -
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.-\n. j'J Serào estabelecidas na APA ~1eandros do Rio Araauaia zonas de vida silvestre. de
acordo com 2. Resolução CO~A_\l:\ 0'110. de 14 de cez.::r:1bro de 1988 (publicaria no Diârio Oficial da
União. de 11 de aeosto de 1989)

Paragr-afo l..:l!CO .l.,.i Zunas cie Vida Sd\estre. de que_trata o captrt deste amgo.
comoreenderão as reSCl"\o!.s ecoloclcas locals,menclonadas no a:t 18 da LeI n:! 6 938. de 31 de agosto
de1981,e nas Resoluções CO>:A...\.I.o1.. n~ .1. de 18 de setembro de 1985 (publicada no Diário Ofici~l da
L"nião de 20 dejanctro de 1986) e n~ 10. de 1988,e aquelas a serem defimdas no zoneamento, as quais
ficario sujeitas ás restrições de uso para utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e
preservação do meio ambiente. nos termos do ano 115 da Constituição

Art. 8~ Os investimentos e financiamentos a !;;erem concedidos por àrgãos e entidades da
admini':>tra-çio pública. o\;e.ta e \;l::ilret2.. da. tntciauva privada e orgamsmos internacionais. destinadas a
região compreendida pela APA. serão previamente compatibilizados com as dlremzes estabelecia.!s
neste Decreto.

An Ç!! As aUIOnZ2.;:ees concedidas pejo lBA.MA não dispensJrão outras eXigências legaiS
cabiveis.

.A.ft 10 As penalld::.des previstas na legislação em vigor serão aplicadas pelo IBA.\IA para
preservação da qualidade amble:nal da comple'Xo da blo~regiào da MA

Art 11 O IBA..:\1A expedira os atos normauvos complementares ao cumpnTT1ento deste
Decreto

Art. I:. Este DecretO emra em vigor na data de sua publicação

Brasília. :: de outub=o de 1998. 17i2 da. Independência e 11 ali! da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Laudo Bemardes

PROJETO DE LEI N2. 1.078, DE 1999
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Acrescenta o inciso XIII ao artigo 3º da Lei nQ 9.472; de 16 de
julho de 1997, prevendo o detalhamento de todas as chamadas nas
contas telefônicas.

(AS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E INFORMÁTICA; E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

O Congresso NaCional decreta.

Art. 10 Acrescente-se ao artigo 30 da Lei nO 9.472. de 16 de julho
de 1997. o seguinte inCISO:

"Art.3°.....

XIII - a receber. gratUitamente. as contas a pagar do Sistema
Telefônico Fixo Comutado - STFC e do Sistema Móvel Celular
SMC. contendo a discriminação de todas as ligações. sejam
locaiS. interurbanas ou intemacionais. com a menção. para cada
chamada de. no mínimo, o número chamado, a cidade. o estado
ou país de destino. a hora e o dia da prestação de serviço. a
duraçáo e o valor cobrado"

Art. 20A Agencia Nacional de Telecomunicações-

ANATEL. estabelecerá prazos. não superiores a três anos da data de publicação desta
lei. para o cumprimento do disposto no artigo anterior pelas prestadoras de serviços de
telefo'lia fixa ou móvel. para os casos em que. por motivos técnicos. não for possível.
de lI"c~lato. a emissáo das contas com. os dados previstos.

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Com a recente privatlzação das empresas do Sistema Telebrás e
com as concessões do serviço celuiar da Banda B. a telefonia nacional adquiriu um
grau de complexidade antes ausente.

Até então tinhamos. praticamente. uma só empresa a explorar os
serviços, que até por ser estatal, privilegiava a prestação do serviço em si. em
detrnnento, às vezes, do lucro.

Agora o quadro é outro Dezenas de empresas competem na
telefonia, fixa ou móvel. cada uma adotando políticas diferentes de relacionamentos
com o consumidor. Este. por sua vez, se encontra receoso. pois sabe que estas
empresas. hOJe privadas. privilegiam o lucro. ASSim. desconfia sempre que os serviços
cobrados não são claramente espeCificados. Tal é o caso das ligações locais. que
normalmente constam na conta mensal. apenas pela quantidade de minutos (serviço
móvel) ou pulsos (serviço fixo). não sendo dlscnminados os telefones chamados.

Algumas companhias. raras. emitem a conta detalhada e outras
oferecem esta opção ao cliente. desde que ele pague uma taxa. que. normalmente.

-clre R$ 2.50 e R$ 5.00.

. Entendemos que oferecer a conta detalhada é obrigação do
p~estador de serviços. Para não deixar dúvidas é que apresentamos este projeto de
lei. acrescentando aos direitos do usuáriO de serviços de telecomunicações previstos
no ,;rtlgo 30 da Lei nO 9472. de 16 julho. o de receber gratUitamente as contas
telefonlcas com o detalhamento de contas as ligações feita. inclUSive as locais.

. .. _ As sanções pelo não cumprimento do disposto em nosso projeto
de lei )a estao previstas no capítulo das sanções da lei n09.472, de 16 de julho de
1997. (arts. 173 a 182.)

Com esta providênCia acreditamos estar prestando um grande
benefício ao consumidor. motivo pelo qual esperamos contar com o apoIo de todos os
ilustres parlamentares para a aprovação do nosso proJeto.

Sala da Sessões. em 26 de ~e 1999.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - C,DI

LEI N° 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997.

D1SPÜE SOBRE A ORGANIl.AÇÃO
DOS SERViÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES. A CRIAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DE UM ÕRGÃO
REGULADOR E OUTROS ASPECTOS
INSTITUCIONAIS. NOS TERMOS DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 8, DE
1995.

LIVRO I
Dos Principios Fundamentais

Art. 3". O usuário de serviços de telecomunicações tem direito:
I - de acesso aos serviços de telecomunicações. com padrões de qualidade

e regularidade adequados à sua natureza. em qualquer ponto do território nacional;
11 - à liberdade de escolha de sua prestadora de serviço;
1lI - de não ser discriminado quanto às condições de acesso e fruição do

serviço;

IV - à informação adequada sobre as condições de prestação dos serviços,
suas tárifas e preços;

V - á inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação. salvo nas
!upóteses e condições constitucional e legalmente previstas:

VI - á não divulgação, caso o requeIra. de seu código de acesso:
VII - á não suspensão de serviço prestado em regime publico. salvo por

débito diretamente decorrente de sua utilização ou por descumprimento de
condições contratuais:

VIII - ao prévio conhecimento das condições de suspensão do serviço;
IX - ao respeito de sua privacidade nos documentos de cobrança e na

utilização de seus dados pessoais pela prestadora do serviço:
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x -de resposta as suas reclamações pela prestadora do servIço:
Xl - de peticionar contra a prestadora do serviço perante o órgão

regulador e os organismos de defesa do consunudoL
XII - a reparação dos danos causados pela violação de seus direitos

Art. 4°. O usuario de serviços de telecomunicações tem o dever d~:

I - utilizar ad~quadamente os serviços. ~quipanl~ntos c redes d~

telecomunicações: ' :
11 - respeitar os bens púbhcos e aqueles vOÍl.'dos a utiUnção do público

em gera!: __
III - comunicar as autoridades Irregularidades ocorridas e atos~

cometidos por prestadora de serviço de telecOl:lunlcaçôes.

LIVRO 11I
Da Orgamzação dos ServIços de Tdecomunicações

TÍTULO VI
Das Sançõ,es

Capilulo I
Das Sanções Adm\lllstrallvas

Art. 173. A infração d~sta L~i uu das demaIs normas aplicaveis. bem
..:0010 a inobservância dos deveres decorrentes tlus contratos tle concessào ou dos
atos de permIssão. autorização de serviço ou aulonzação de uso de
radiofreqüência. sujeitara os mfratores as :seguintes sanções. aplicavels pela
Agência, sem prejuizo das de natureza civil e penal:

I - advertência:
ll-multa:
III - suspensão temporaria:
IV - caducidade:
V - declaração de imdoneidade.

Ar!. 174, Toda acusação será circunstanciada. p~rmanecendo ~m sigilo
ate sua completa apuração.

Art. 175 Nenhuma sanção s~ra aplicada S~m a opurtunidad~ d~ prévia ~

ampla d~lesa. .
Paragrafo umco. Apenas medidas caulelares urgentes poderão s~r

tomadas antes da delesa.

Art. 176. Na aplicação de sanções. serão considerados a natureza ~ a
!!J"avidade da inlração. os danos dda resultantes para o servIço e para os us~arios. a
~antagem auferida pelo infrator. as circunstâncias agravantes. us antecedentes do
lIlfrator e a remcidênclU especifica.

Parágralo unico. Enlendc-s~ por reinCidênCIa especlCica a repetição d<:
ralta de Igual natureza apos o recebmlento de noulicação amenor

.-'lr!. 177, Nas mfrações praticadas por pessoa juridica. tambem serão
punidos com a sanção de multa seus admmlstradores ou controladores, quando
Uverem agIdo de ma-fe.

Ar!. 178. A existência de sanção antenor sera considerada com;
agravante na aplicação d~ outra sançào.

Art. 179. A multa podera ser imposta isoladamente ou em conjunto com
outra sanção. não devendo ser superior a R$ 5ú.000.000.00 (cinqtlcl1la nllll1ões de
reais) para cada infração cometida.

S l° Na aplicação de multa scrão considerados a condIção econõmica do
m/ralOr e o principIO da proporCIOnalidade entre a gravidade da falta e a
mtensldade da sanção.

§ 2° A impOSIção. á prestadora de serviço de telecomul1lcoções. tie multa
decorrente de infração da ordem econômica. observara os limites prevIstos na

legislação especifica

Art. 180. A suspenSão temporaria sera imposta, em relação à autorização
de serviço ou de uso de radiofreqüência, em caso de infração grave cujas
cIrcunstâncias não justifiquem a decretação de caducidade.

Paragrafo ilmco O prazo da suspensão não será supenor a tnnta dias,

Art. 181. A cadUCIdade importará na extinção de concessão. permissão.
autonzação de serviço ou oUlOnzação de uso de radiofreqüência. nos casos
previstos nesta Lei.

Art. 182. A declaração de inidoneidade será aplicada a quem lenha
praucado atos ilicilOs VIsando frustar os objeuvos de licitação. .

Paragrafo único. O prazo de Vigência da declaração de illldolle,dadc nãu
serâ superior a cinco anos.

PROJETO DE LEI N2. 1.079, DE 1999
( Do Sr. José Chaves)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção de clãusula em edital
de privatização, cisão, fusão ou incorporação de companhias
energéticas controladas pela União, ou em contrato dele
decorrente, que garanta investimentos em programas de
eletrificação rural.

(AS COMISSõES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E CO~RCIO; DE MINAS E
ENERGIA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54)
ART. 24, lI)

o Congresso NacionaL nos termos dos ans. 48, 61 e 66 da

ConslltOlção Federal. decreta:

Art. l' Esta leI dIspõe sobre a obrigatoriedade de inserção de

clausula em edItai de pnvalização. cisão. fusão ou incorporação de companhias

~nergeticas controladas pela União. ou em contrato dde decorrente. que garanta

InVestimentos em programas de eletnficação rural.

Art. 2' Os edllals de pnvallzação. CIsão. fusão ou Incorporação de

companhIas energellcas controladas pela Umão. ou os contralOS deles decorrentes.

conterão. obngatorlamente, clausula de garantia de invesllmenlo em eletrificação rural.

Art 3(1 A parcela destInada a Investlmentos em eletrificação rural
correspondera. no rnInlmo. a 5°,ó (CInCO por cento) do total InvestIdo em programas de
expansão.

* 10 Os planos de eletnficação rural apresentados pelas

companhias energetIcas. nos tennos desta lei. deverão Ser aprovados pela AgênCia
Nacional de EnergIa Eletrlca - ANEEL. que podera. a seu criteno. elevar o montante

destinado a este fim para alé 10° ° (dez por cento I do montante previsto para expansão dos

servIços de eletrificação,

*:!o A aprovação dos planos de eletrificação rural observara. no
que couber. o disposlo no Capllolo IV da LeI n° 9.427. de 26 de dezembro de ,1996,

Art, 4' Esta leJ entra em vIgor na data de sua publtcação.

JUSTIFICAÇÃO

Reflexães sobre os processos de prlvallzação de companhias

energéticas no pais mdlcam que as empresas adqUIrentes não têm preocupação com a

expansão de seus ser\'lços a areas de baiXO consumo

Dentre essas áreas. sobressaem as de elemficação ruraL que
acumulam baIXO consumo e baixa densidade de consumIdores

A constatação do fenómeno é fácil e se estende por IOdo o

território nacional. sempre que a oportunIdade se apresenta. InClUSIVe em àreas
francamente desenvolVIdas

Nessas areas. os governos estaduaIS ou lOCaIS dIspõem de recursos
para bancar os custos ou tomar o empreendimento atraente. Tal mecamsmo. entretanto.
não se esboça como factIvel em areas menos desenvol\'ldas. ou histoncamente menos

aquinhoadas. como O ~ordeste. haja vista que os recursos aI dispomvels não são
suticíentes sequer para manter em dia a baixa remuneração do funCIOnalismo
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Para evitar que a pnvallzação descambe para a exclusiva caça do
lucro fácil e para um paulatmo retorno da socialização do prejuizo. faz-se mister que os
editais de privatização. cisão. fusão ou incorporação de companhias energéticas
controladas pela União. ou os contratos deles decorrentes. contenham cláusulas que

garantam um mínimo de preocupação com o aspecto social.

Não há dúvida que a eletnficação rural representa.
simultaneamente. uma questão de polmca demografica e uma questão profundamente

sociaL pois não se pode aceitar. por inconcebivel. que no limIar do terceiro milênio

pennaneça uma parcela de nossa socIedade as escuras. ammgua e amargem do progresso
e conforto.

Sirva esta proposição para que Estados e Municipios adotem
Idêntica provIdência e oportunidade para que os nobres Pares demonstrem que o socIal e
preocupação pennaneme deste Congresso.

Lc<.iISL~(:ÀOt'lIAIH ·\~cX.-\OA PCU
('OORDE!'. WAo DE ESl L'DOS LEGISLA'l'l\'OS • l'dJI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TiTULO IV
Da Orgamzação dos Poderes

CAPiTULO I
Do Poder legislalivo

SEÇ.t,O II
Das Alriouições do Congresso Nacional

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional. com a sançào do Presideme da
República. não exigida esla par; o especil'icauo nos amgos 49. 5 I c 5~. ulspor
sobre todas as materias de compelêncla da Uniào. cspecialmeme sobre:

I - sistema tnbutario. arrecadaçào c distribuiçào de rendas:
11 - plano plunanual. direlrizes orçanlentarias. orçantenlO anual.

operações de crédito. divida pública c emissões de curso forçado:
111- fixaçào c modllicação do dClIvo das Forças Armadas:
IV - planos e programas nacionaiS. regionais e selonalS de

desenvolvimento:
V - limltcs do ternlório nacional. espaço aereo e maritlmo e bens do

domlOlO da União:
VI - incorporaçào. subdivisão ou dcsmembramenlo ue areas UC Territónos

ou Estados. ouvidas as respectivas Assemoléias legislam'as:
VIl- transferênCia !emporaria da sede do Governo Federal:
VlII - concessão de U11IslÍa:
IX - omUlüzação administrallva. iudiciana. do Ministeriu Públtco e da

Defensoria Pública da União e dos Te~itónus e orgamzação .Iudlelària. do
Ministerio Público e da Defensoria Públtca uo DlslnlO Federal:

X - criação. lranslornmção e extinção de cargos. empregus e funções
publicas:

Xl - criação. estruluração e atribUIções dos MlOlsterios c urgãos da
administração pública.

XIl- telecomunieaçõe3 e radiodifusão:

XlII - mmena finUllceíra. cambial c monetarIa. I11stituições f1nUllcelras e
suas opcrações:

XIV - moeda. ~cus limites ue emlssàu. e montante uu c.1ivitlu mubiliâria

XV - lixação uo subSidiO dos idllllstros du Supremo Tribunal Federal. pur
lei ue l11icialiva cunlwua dUS Presluemes da Republlca. da Cãmara dus Deputados.
do Senadu Federal e do Supremo rribunal Federal. observado u que dispõem os
arts. 39. *4".150.11. 153.111. e 153. *2°. I

'" InCISO X\' at:rt:SCIUO pt:la Emenda Cunstltuclunal n" IQ. de 0-106' 1Y~8.

SE<;Ao VIII
Do Processo Legislati\o

SUBSEÇAo lIl
Dus leis

Art. 61 - .-\ 1I11cimiva uas leiS complcmentarcs e ordinarias cabe a
4ual4ucr membro ou Cumlssão da Cãmara d.os Deputadus. du Senado Federal ou
UO Congresso NaCIOnal. ao Prcsldemc da Republlca. ao Suprcmo Tribunal Federal.
aos TribunaiS Superiores. ao Procurador·Geral da Republlca c aoS CIdadãos. na
rom13 e nos CilSOS prevlSlns nt;sla CunSlltUlçí.ÍU.*1° São de l11iciativa privallva do PreSidente da Republiea as leis 4ue:

I - lixem llUIllOdlliquCIll os ",,,tl\US uas Forças Ammuas.
11 - uispOllham sobre:
ai criação ue cargos. limçücs uu empregos publicos na auminislraçãu

ulreta e uuturquica ou aumento de sua remullernçàu~

b) organização auministrallva c judlelUfla. matena tnbotána e
nrçamentaria. serviços publicos e pessoal da administração dos Territorins:

c) servidores publlcos ua União e Terrilórios. seu regime juriulcu.
provlmcnto de cargos. estabilidade e aposenladona:

* A/im!lI ".. " 1."111 rf.·dUl,'Jo dudu pdu J~mr.:JlJtl (·(I/I.\llIUl.'/(!Jlul,(' /S, de tJ5 02 /1)1)".

u) 0f2U11izaçào UU MIOISlerlll Publicu e ua Ddcnsoria Publica ua União.
bem cumu llur~llUS gerais pura a orgwlII.Lu;:1u UO f\.hl1l~ll:nu Publtcu c Ju lJclcn:suriu
Pública uos Estados. UU Dlstrtlo Feueral c UOS TCITIlónos:

c) criação. estruturação c atnbult;ões LIos rv1111lSlêrios c urgãos da
aummlslração publica:

n nlllilares uus I·Orças Armadus. seu regime juridico. pruvimento uc
eargos. promoçócs. cSlabilluadc. remuneração. refornm e transferênCIa para a
reserva.

'" ..J.lbwu T' tlJ.TI.!.\C1Ju pclu Fmr.mdu (·(}/1.\/l11u.:IfI1/uf 11" I....., dt.' 05 (J2 11)')....·.

~ 2" A iniciath a popular puue ser e.\ercida pela apresenmção a Câmara
dos Deputados de projeto de lei subscflto por. no mlllimo. um por cento do
eleltorauu nacIOnal. dislnbUiuo pelo menos por cinco Estadus. com nãu menos de
lrês deeimos por cento dos eleilores de caua um deles.

Art. 66 - A Casa na qual lenha 51UO conduiua a votação cn\' Iara o proJeto
de leI ao Presidenle da Republica. 4ue. a4U1esceildo. o sancionará.* l° Se o Presidente da Republlca consluerar o projelo. no todo ou em
parte. inconstitucional ou contrario ao interesse publicu. \' cta-Io-a total ou
parcialmente. no prazo de 4ulllze dws úteis. contauos da data do recebimento. c
comunicara. dentro de quarema e oito horas. ao PreSidente do Senado Federal os
motivos do veto.* 2° O velo parcial somenle abrangera texlO Imegral ue arllgo_ de
parágrafo. de inciso 00 de alínea.* 3° Decorrido o prazo ue qUlllze dias. o silêncio UO PreSidente da
República imponará sanção

§ 4° O velO gera apreCIado em sesstio cunjunta. dentro ue trinta dias ti

cuntar de seu reeebimenlo. Só pOUenUl) ser reJeitauu pelo voto da maIOria absoluta
uos Deputados e Senadores. em escrunnio sccreto.*5° Se o vela não for manliuo. scm o pro,lelO envlUdo. para promulgação.
ao Presidente da República

~ 6° Esgotado sem udiberação u praJ.o estabelecido no ~ "". o veto sera
colocado na ordem do dia da sessão imeulala. sobreslauas us demais proposições.
ale sua votação linal. ressalvadas as matenas de 4uc lrata o ar1.62. paragral'u umco.*7° Se a lei não lor prolllulgau" uenlro de 4uarenla e oito horas pdo
PreSidente da República. nos casos dos paragralos 3D e 5°. o Presidente UO Senado
a promulgará. e. se este não ú fizer em Igual prazo. cabera ao Vice-Presidente do
Senado fazê-lo.
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LEI N° 9.427, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996

INSTITU :\ AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA EU~TRICA ANEEL
DISCIPLIl\A O REGIME DAS

CONCESSÕES DE SERVIÇOS
PUBLICOS DE E~!ERGIA ELÉTRICA E
O.A. OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
Das Atribuições e da Organização

Terça-feira 24 36257

Art. 1°. É instiruída a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
autarquía sob regime especial. vinculada ao Ministério de Mínas e Energia.. com
sede e foro no Distrito Federal e prazo de duração indeterminado.

Art. 2°. A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL tem por
finalidade regular e fiscalizar a produção. transmissão. distribuição e
comercialização de energia elétrica.. em conformidade com as políticas e diretrizes
do governo federal.

Parágrafo único. No exercicio de suas atribuições. a ANEEL promoverá a
articulação com os Estados e o Distrito Federal. para o aproveitamento energético
dos cursos de água e a compatibilização com a política nacional de recursos
hídricos.

Art. 3°. Além das incumbências prescritas nos artigos 29 e 30 da Lei nO
8.987. de 13 de fevereiro de 1995. aplicáwls aos servIços de energia elétrica..
compete especialmente à ANEEL:

I - implementar as políticas e diretrizes do governo federal para a
exploração da energia elétrica e o aproveitamento dos potenciais hidráulicos.
expedindo os atos regulamentares necessários ao cwnprimento das normas
estabelecidas pela Lei na 9.074. de 7 de julho de 1995:

II - promover as licitações destinadas à contratação de concessionárias de
serviço público para produção. transmissão e distribuição de energia elétrica e para
a outorga de concessão para aproveitamento de potenciais hidráulicos:

III - definir o aproveitamento ótimo de que tratam os §§ 2° e 30 do art. 50
da Lei na 9.074. de 7 de julho de 1995:

IV - celebrar e gerir os contratos de concessào ou de permissão de
serviços públicos de energia elétrica.. de concessão de uso de bem público. expedir
as autorizações. bem corno fiscalizar. diretamente ou mediante convênios com
órgàos estaduais. as concessões e a prestaçào dos serviços de energia elétrica:
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I - IIS th: gcrac;}o d..: Interesse UO sistema clctTICO 1I11e:rligaJI\.
I1 - os dc transnllssào Integrantc da rcue baslLa
~ 2" .-\ delega<;àl1 de que trata este: Caplluh) sera conferida Jesue que o

DlstTllo FClkral l1U (l LstaJl1 Interessauo possua ser\'lcos te..:mCII' e aJmllllstr:ltl\ os
competente:... de\ Idamente orgamzados c: apardhau," para c:xeCLh.;ã,' Ja,
respeeti\'<lS atl\'ldadcs. ..:onforme Cllndieõcs cswhele(ldas em rc:gulamento
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Art. 2 I ;-'~n execuçào das ali\ Idades complementares de regula<;iio.
(ol1lrok e fiscalização dos ser.·Jços e II1swlações de energia eletnca. d umuade
kderalÍ\'(J ohsenara as pertmentes nomlas IcgalS e regu/amcntarcs I\:dcralS .

~ I" .\s normns de regu\acàll (ompkmentar \'>~llxada, pda unidade;
fedt::ral1va deverão se harmonizar com as normas e"pedidas pda .-\i\iEE:.L*20 É \'edado ;j unidade federau\'a conveniada exigir de concessionàrin
ou permissiomirw soh sua açà() complementar de regulação. controle e tiscalIzação
obrigação não eXigida ou que resulte em encargo ulstmw do eXIgido de empresas
eongeneres. sem prena autonzaçiio da ANEEL

Art. 22. Em caso de descentralização da execução de atividades relativas
aos serviços e instalações de energIa elétrica. parte da taxa de tiscalização
correspondente. prevista no art 12 desta LeI. arrecadada na respectiva umdadt':
federati\'a. seni a esta transferida para cuswio Ue scus sernços. na forma do
conv~nio celebrado.

C:\PITULO V
Das Disposições Finais e Transitorias

Art. 23. As licitações realIzadas para outorga de concessõt':s ut::\'em
ohsen'ar o disposto nesta Lei. nas LeiS ns. 8.987. Ih: 13 de ,'e\ereiro ue 199:'.
9.07-1. de 7 de julho de 199:'. t::. como nomla gera\. a L.el n" Sf>é>n. de 21 de .iunh()
de 1993.
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IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Alberto Fraga.
O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB - DF. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.. e Srs.
Deputados, assomo mais uma vez à tribuna para
demonstrar a minha indignação pela forma como
foi tratado o julgamento dos policiais militares em
Eldorado dos Carajás.

Primeiro, foi solicitado que o julgamento pas
sasse para o Tribunal do Júri. A competência inicial
era da Justiça Militar, mas diante do clamor público e
de pressões internacionais, o julgamento foi transferi
do para a Justiça Comum. Lá, num julgamento demo
crático, parece-me que o resultado não agradou a to
dos. Não agradou ao Presidente da República, que,
de forma surpreendente, anunciou a existência de
uma grande sensação de impunidade no País.

E eu pergunto, Srs. parlamentares: qual seria
então o resultado correto? A condenação daqueles
que, defendendo a sociedade ou o Estado, cumpri
ram sua obrigação? Não era obrigação matar inte
grantes do Movimento dos Sem-Terra, mas nesse
confronto, uma ação gerou uma reação, que infeliz
mente resultou no saldo que aí está.

Sr. Presidente, mas a preocupação maior,
quando o Presidente da República anuncia essa im
punidade, é a de que - dá-se a entender - não era ne
cessário ter havido julgamento, porque o normal seria
a condenação dos policiais. Ou seja, já estavam con
denados. A decisão foide um júri popular, escolhido
de forma legal e democrática. Mas o Presidente da
República anunciou a sua posição, deixando os poli
ciais militares apreensivos.

Eu, Sr. Presidente, como coronel, se estivesse
na ativa, ao receber uma ordem do Presidente da Re
pública para desobstruir uma estrada, teria receio de
cumpri-Ia.

Daqui a três dias haverá grande manifestação
na Esplanada dos Ministérios e espero que o Presi
dente da República entenda o que se passa pela ca
beça de um soldado ao ter receio de cumprir uma or
dem. Mas o soldado cumpre ordens.

Neste País é preciso responsabilizar aqueles
que dão ordens aos policiais militares, pois, após o
desenrolar de todos os fatos, aqueles que deram or
dens se esquivam de maneira sorrateira e ardilosa,
deixando que a culpa recaia somente sobre aqueles
que cumprem suas obrigações. Por isso, Sr. Presi
dente, como representante dos policiais militares do
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O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcante) - Distrito Federal, fico extremamente preocupado com
Finda a leitura do expediente, passa-se ao esse tipo de acontecimento.

Aproveito a oportunidade para dizer que impuni
dade maior ocorre quando centenas de crianças mor
rem de inanição, quando milhares de reformados e de
aposentados sofrem nas filas do INSS para receber
uma aposentadoria de 136 reais. Isto, sim, é impuni
dade! Impunidade também quando a imprensa entre
vista um bandido que anuncia o preço para resgatar
presos de uma delegacia. E ninguém faz nada para
combater essa criminalidade.

Mais uma vez, desta tribuna, cobro do Governo
uma política nacional de segurança pública nunca
apresentada por ele.

É preciso coragem para modificar o lamentável
quadro de insegurança pública existente em nosso
País - insegurança que explodiu nos últimos cinco
anos, em todos os grandes centros, com o aumento
da criminalidade e do desemprego. No entanto, é mu
ito fácil acusar aqueles que têm a obrigação de cum
prir as ordens recebidas.

Sr. Presidente, ao concluir meu pronunciamen
to, desejo informar a esta Casa que um cidadão brasi
leiro foi espancado na Suíça pela polícia daquele país
e ficou paralítico. Ele ainda está naquele país, jogado,
sem atendimento algum.

Estou enviando à Comissão de Direitos Huma
nos requerimento solicitando ao Governo brasileiro
providências no sentido de que este cidadão brasilei
ro, espancado pela polícia suíça, receba o apoio dos
nossos representantes naquele país. Isto, sim, é gra
ve. Essa é a missão de um governante, e não atacar
aqueles que recebem ordens para cumprir suas obri
gações.

Infelizmente, o julgamento se desenrolou de for
ma desastrosa, e a questão não é apenas culpar
aqueles que têm por missão defender a sociedade e
nosso País.

Agradeço a V. Exa. a oportunidade de me mani
festar e peço que meu pronunciamento seja publica
do nos Anais da Casa e divulgado no programa A Voz
do Brasil.

O SR. DR. BENEDITO DIAS (PFL - AP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.. e
Srs. Deputados, quando ouvimos os sons agudos da
sirene e vemos passar, com velocidade, uma viatura
de cor branca, refletindo luzes de alerta, com a pala
vra "ambulância" escrita em anagramas vermelho, di
zemos: é uma emergência. A vida de alguém está
ameaçada.

A equipe médica é acionada. Enfermeiros e téc
nicos, anestesistas e cirurgiões apostos; centro cirúr-
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gico, ambulatório e enfermeira, tudo pronto. Precisa- Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. autorizasse
mos salvar uma vida. a divulgação desse pronunciamento no programa A

Sr. Presidente e ilustres Parlamentares, este é o voz do Brasil.
retrato do dia-a-dia do profissional médico na luta ár- O SR. BETINHO ROSADO (PFL - RN. Sem re-
dua por uma causa nobre: a de preservar e salvar vi- visão do orador.) - Sr. Presidente, srª~ e Srs. Deputados,
das humanas. Falo com conhecimento de causa, pe- o objetivo da minha participação na sessão de hoje é
los dezenove anos de medicina. transmitir um ponto de vista a respeito do Projeto de

Já dizia o Mestre dos Mestres, Jesus Cristo, que Lei nº 4.895, de 1999, que permite a renegociação
por aqui passou: "Não poderão andar dois juntos se das dívidas dos agricultores de todo o Brasil.
não estiverem de acordo". O projeto que está em andamento nesta Casa

Com base nessas palavras, conclamo o Gover- foi aprovado pela Comissão de Agricultura e Política
no brasileiro a arbitrar, em nome da democracia, o Rural, mas tem sido bombardeado como inconstituci-
que poderemos chamar de repactuação ou reaproxi- onal por vários setores econômicos do País, pelo
mação da relação entre a classe médica brasileira e o Executivo e por alguns Parlamentares.
Ministério da Saúde. Tudo por causa do tabelamento
dos valores vergonhosos que o SUS paga pelos ser- Não é evidente a existência da propalada in-
viços de saúde no País. constitucionalidade, porque o substitutivo não trata

O sistema de atendimento médico-hospitalar do de nenhuma das hipóteses do § 1º do art. 61, que são
Brasil está na UTl da política administrativa gerencia- atividades de iniciativa do Presidente da República,
da pelo Ministério da Saúde. As camadas mais po- ou seja, Forças Armadas, criação de cargos, regime
bres da população é que sentem na pele esse grave jurídico dos servidores públicos etc.
problema, principalmente nas regiões Norte e Nor- Quanto ao aumento de despesa por iniciativa do
deste do Brasil, com destaque para o Estado do Ama- Congresso, a Constituição o veda nos projetos de ini-
pá, onde infelizmente a saúde vai mal. ciativa exclusiva do Presidente da República, o que

O Fipe/Saúde mostra que, entre julho de 1994 e não é o caso, bem como naqueles de organização ad-
maio de 1999, os custos na área de saúde aumenta- ministrativa das Casas do Congresso, dos Tribunais e
ram em 109%, sem contar com o inoportuno aumento do Ministério, o que também não é o caso.
de 19% nos preços dos medicamentos. Nesse perío- Já quanto ao aumento de despesa em projetos
do, o Ministério da Saúde concedeu apenas 25% de que versem sobre matéria orçamentária, esta não é
reajuste, em 1995. A perda para os prestadores de matéria a ser debatida agora, na apreciação do subs-
serviços no País chegaram a quase 90%. titutivo da Comissão de Agricultura e Política Rural. O

São preocupantes, nobres parlamentares, os substitutivo não trata de matéria orçamentária, e se
valores que o SUS paga pelos serviços de saúde eventualmente não há créditos orçamentários dispo-
prestados à população brasileira nos hospitais públi- níveis, caberá futuramente ao Executivo prover a res-
cos e conveniados. peito, propondo ao Congresso os créditos suplemen-

Vejam V. Exas.: uma consulta médica custa 2 tares ou adicionais para fazer face. Aí sim, sendo
reais e 50 centavos; uma diária de internação hospi- obrigatória a indicação da fonte da receita. Além dis-
talar custa 7 reais, e uma apendicectomia custa 80 re- so, esses recursos não serão desembolsados de ime-
ais, a serem rateados entre o cirurgião, o anestesista diato, nem de uma só vez à custa do Orçamento.
e o auxiliar. O prazo de recebimento é em média 60 Logo, na medida das circunstâncias futuras, o Execu-
dias, e sobre o valor incidem impostos. tivo e o Congresso ao examinarem a questão o farão

Quero louvar a iniciativa da Comissão de Segu- sob o ponto de vista estritamente orçamentário, inclu-
ridade Social e Família, da qual faço parte, de concla- sive através da Lei de Diretrizes Orçamentárias para
mar, para os dias 21, 22 e 23 de setembro, um mani- os próximos exercícios. '
festo nacional em defesa da saúde pública no Brasil. Quanto à anulação dos contratos, outro ponto
Urge a participação da sociedade civil, das corpora- que fala sobre a existência da inconstitucionalidade,
ções e entidades que reúnem todos os níveis de pro- devo dizer que ela atingiria os atos jurídicos perfeitos.
fissionais de saúde do País. É preciso examinar o tema frente às regras constituci-

A população brasileira não merece ser tratada onais vigentes. É claro que a lei não pode prejudicar o
da maneira que está sendo. A sociedade não agüenta ato jurídico perfeito, mas essa regra cede frente às
mais sofrer pela irresponsabilidade e falta de vontade exigências do Direito moderno, que submete o cum- .
política de seus governantes. primento dos contratos à previsão de que se confirme
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as mesmas condições e as circunstâncias vigentes Os mecanismos previstos nos arts. 4E e 5E do
ao tempo do pacto. substitutivo também estão inseridos na mesma reali-

É claro que o projeto propõe a aplicação desses dade, e são por ela plenamente justificados. Há um
princípios, para que não haja dependência de negoci- subsídio público, mas há a exigência efetiva de contri-
ação, caso a caso, entre o credor e o devedor, sem- buição ao desenvolvimento nacional do setor rural
pre com gravosa necessidade de recursos aos Judi- como um todo, e de cada um dos obrigados (e este
ciários, algo que impõe o ônus inclusive à sociedade. dado é de grande importância, na medida em que

O projeto trata de identificar e de regularas no- descaracteriza benesse indiscriminada e generaliza-
vas circunstâncias como equação e solução perfeita- da, como dádiva injustificada).
mente estabelecidas através de regras claras. O pro- Aliás, o projeto jamais pode ser considerado
jeto, portanto, face às peculiaridades observadas na como um benefício despropositado, pois seu art. 82 é
agricultura brasileira e a importância reconhecida do explícito ao excluir de seus efeitos os mutuários que
setor para o nosso País como um todo, não agride a não tenham aplicado exclusivamente nas atividades
garantia constitucional do ato jurídico perfeito. Ao agrícolas os recursos contratados. Aqui, talvez, fosse
contrário, assegura o vigor do ato jurídico, abrindo politicamente conveniente acrescentar mecanismos
possibilidade legal para seu adimplemento. de participação da sociedade, através do Ministério

Por uma outra vertente, o ônus que o projeto Púbico ou mesmo de algum órgão do Executivo, com
aparentemente impõe ao Tesouro deve ser visto por poder de pleitear do Judiciário declaração de não
este mesmo ângulo. Trata-se de uma forma de fazer aplicabilidade da lei a cada caso de fraude. Dessa for-
com que a sociedade participe também do esforço do ma, haveria controle social, estaria mantido o caráter
setor rural de permanecer contribuindo decisivamen- não graciosamente genérico dos efeitos benéficos da
te para o desenvolvimento do País, e especialmente lei, mas também não se estaria penalizando quem
continuar sendo uma das âncoras de maior valia da não frustrou os propósitos sociais dos financiamentos
estabilização monetária. Neste sentido, países de rurais.
alto índice de desenvolvimento concedem fortes sub- É necessário que o Ministério Público também
sídios públicos ao setor rural, diretamente aos produ- participe dessa Comissão - está previsto no projeto -
tores, sem que isso seja considerada benesse desca- para acompanhar o desenrolar desse processo entre
bida, ou graciosa dilapidação de recursos públicos. os mutuários e as instituições financeiras.
No caso específico, a sociedade é chamada a partici- Sr. Presidente, Sr'ª~ e Srs. Deputados, o projeto
par do esforço de saneamento econômico-financeiro é constitucional. A sociedade brasileira precisa da re-
do setor rural, como forma de retribuir, em justa medi- pactuação dessa dívida. É preciso que a agricultura
da, sua colaboração não só ao desenvolvimento, com atinja os 100 milhões de toneladas propagados pelo
a contenção da espiral inflacionária Ou seja: a socie- Ministro, e para que isso possa ser feito deve-se esta-
dade é também responsável pela alteração das con- belecer uma nova relação entre o produtor e o financi-
dições vigentes ao tempo dos contratos, e por isso amento da agricultura.
deve participar do cumprimento de obrigações, se- Era o que tinha a dizer.
gundo as novas circunstâncias. O SR. SALATIEL CARVALHO (PMDB - PE.

Algumas disposições do substitutivo se inserem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.. e
já dentro dessa linha de raciocínio de forma concreta: Srs. Deputados, os cidadãos brasileiros de bom sen-
juros não são superiores a 12%, conforme previsão so que tiveram a oportunidade de ler neste fim de se-
constitucional (e se o Congresso não regulamentou mana a revista Veja ficaram, no mínimo, estarrecidos
em termos gerais, não está impedido de regulamen- com as declarações do Exm2 Sr. Ministro da Justiça,
tar por lei específica para o setor rural); o expurgo de ao expor sua posição com relação à maconha. S. Exª
taxas e multas exorbitantes e arbitrárias (valendo diz, na referida reportagem, ser completamente favo-
lembrar haver no Direito brasileiro a vedação e crimi- rável à descriminalização da maconha.
nalização da usura de que as instituições financeiras Ora, Sr. Presidente, no Brasil, a Polícia Federal,
têm sido isentas, aí, sim, como manifestação de odio- subordinada ao Ministro da Justiça, é a encarregada
so privilégio, havendo também no Direito brasileiro a de fazer a repressão contra o plantio e a exploração
vedação civil da lesão nos contratos, que se dá quan- da maconha. Imaginem V. Exªs como fica agora a
do uma das partes se submete, em estado de neces- ação da Polícia Federal que, evidentemente, tem de
sidade, a condições excessivamente onerosas, sen- seguir as leis do País, que estabelecem como crime a
do que, em tais circunstâncias, nulo é o contrato.). exploração, a venda, a disseminação e o uso da ma-



36262 Terça-feira 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1999

conha. A Polícia Federal tem de cumprir a lei e fazer
um trabalho exemplar de repressão às drogas, princi
palmente à maconha. E o Ministro da Justiça, que tem
a responsabilidade de comandar a Polícia Federal, in
forma à sociedade brasileira, através de uma revista
de grande circulação, que é favorável à descriminali
zação da maconha.

Esse Ministro, no meu entender, presta um des
serviço à Nação brasileira. A sua atitude pode ser
classificada como irresponsável, dada a sua posição
de Ministro de Estado, a cuja Pasta está ligado o Con
selho Federal de Entorpecentes.

Registro o nosso protesto e indignação, com o
objetivo de chamar a atenção desse cidadão para a
importância do cargo que ocupa, para a importância
que tem para a sociedade brasileira a função de Mi
nistro da Justiça. Se S. Exâ tem maléficas opiniões
pessoais, deve guardá-Ias no aspecto privado, e não
utilizar-se do cargo de Ministro da Justiça para exter
nartais opiniões. Se esse senhor não ocupasse o car
go de Ministro da Justiça, duvido que fosse objeto de
indagação por parte de algum repórter. Mas exata
mente porque é Ministro, e por isso procurado pela
imprensa para emitir opiniões, S. Exª' se aproveita da
oportunidade para prestar um desserviço à Nação.

O Sr. Ministro não soube avaliar as conseqüên
cias de sua declaração. Num País como o nosso,
acossado pela violência e pela miséria, o uso da ma
conha é um fomento à propagação da violência.
Entretanto, vem a público uma autoridade do porte do
Ministro da Justiça defender a descriminalização da
maconha. S. ExQ

• cita, inclusive, países em que a dro
ga foi descriminalizada. Mas nas nações apontadas
pelo Ministro da Justiça, de Primeiro Mundo - Suíça e
Holanda -, altamente desenvolvidos, não há a misé
ria, e o plantio da maconha não é meio de subsistên
cia e sobrevivência para humildes agricultores, como
no Nordeste brasileiro.

Quero, portanto, Sr. Presidente, aproveitar esta
oportunidade para repudiar, em nome da sensatez e
da seriedade, essas nefastas declarações prestadas
pelo Sr. Ministro, que deve, isso sim, avaliar a respon
sabilidade do seu cargo e não emitir declarações
como essa.

Era o que tinha dizer.

Durante o discurso do Sr. Salatiel Car
valho, o Sr. Severino Cavalcanti, 2.9 Vi
ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Themístocles
Sampaio, § 2.9 do art. 18 do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao Deputado Severino Cavalcanti,
do PPB de Pernambuco.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras... e Srs. Deputados, o setor de seguros, no Bra
sil, ainda apresenta muitas distorções. Ao contrário
de nações como a Inglaterra, em que o securitismo é
amplamente desenvolvido, entre nós o seguro ainda
desperta muita desconfiança. Há questões de nature
za estrutural que vêm sendo equacionadas lentamen
te, e operacionais, decorrentes da invasão de áreas,
como ocorre com os bancos.

Com efeito, a venda do seguro não pode ser en
carada como uma atividade comercial comum. Ela re
quer amplos conhecimentos de garantias e obriga
ções que só pessoas devidamente qualificadas po
dem fazê-lo eficientemente.

As vítimas maiores das distorções do sistema
são os usuários, pois, quando ocorre um problema,
ele procura o seguro e fica sabendo das falhas havi
das na contratação.

É indispensável, para que tais fatos não ocor
ram, que a intermediação seja feita apenas por profis
sionais inscritos no órgão competente: os corretores,
que conhecem todos os detalhes da operação e es
clarecem o interessado sobre seus deveres e direitos,
caso ocorram emergências.

Conseqüência dos procedimentos incorretos
das seguradoras é a discussão surgida em torno do
aumento das tarifas, defendido por elas.

O presidente da Federação Nacional dos Corre
tores de Seguros - FENACOR, Leôncio de Arruda,
acaba de fazer incisivo pronunciamento manifestan
do sua frontal discordância com a pretendida eleva
ção do preço de seguros de automóveis.

Arruda toca num ponto fundamental: ''toda vez
que a sinistralidade aumenta, as seguradoras elevam
o preço das tarifas - mas jamais baixam o preço
quando a sinistralidade cai".

Argumenta o dirigente da Fenacor que, para de
monstrar o alegado prejuízo, as companhias não
computam em suas contas os ganhos financeiros das
operações. Na conta global as empresas ainda estão
no lucro.

Outro dado importante é que os balanços de
monstram que os custos de comercialização (o segu
ro propriamente dito) caíram. "O que se elevou foram
os custos administrativos, ou seja, a burocracia das
próprias empresas", sentenciou Leôncio de Arruda,
para quem "o consumidor não deve pagar por isso.
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Leôncio Arruda também comenta a outra alter- municipal - verdadeiramente inconseqüente - do
nativa apresentada pelas seguradoras: a de instituir que do Governo Federal, bem mais distante. Refi-
franquia para o pagamento de indenização quando ro-me a questões como, por exemplo, a falta de água,
ocorre perda total, a qual qualifica como tentativa de que pontualmente ainda acontece em muitas regiões
suicídio. Em sua análise, essa iniciativa seria um desses semi-áridos que habitualmente freqüento, até
atentado contra a boa vontade do brasileiro que, só mesmo água para consumo humano.
nos últimos anos passou a enxergar as vantagens do Aqui "e acolá escutamos queixas bem funda-
seguro. mentadas de desvios de recursos do Fundo de De-

O que fica claro é que as seguradoras tentam, a senvolvimento do Ensino Fundamental e de Valoriza-
todo custo, criar casuísmos em seu benefício. Vale di- ção do Magistério e do Piso de Atenção Básica em
zer, aumentar as obrigações do consumidor sem a saúde, que são perpetrados por Prefeitos que abu-
devida contrapartida. sam das prerrogativas de serem os únicos que muitas

Se seus objetivos forem atendidos, os consumi- vezes têm uma instrução maior naquele Município.
dores serão punidos mais uma vez. Costumo orientar as pessoas para que estimulem os

Essa tentativa de aumento, rechaçada oportu- demais munícipes, através das entidades representa-
namente pelo presidente da Federação Nacional dos tivas não-governamentais, no sentido de que formem
Corretores de Seguros, Leôncio de Arruda, é reflexo conselhos municipais respectivos de saúde e educa-
da ausência de uma política de seguros mais séria e ção e passem a, organizadamente, pressionar o Po-
responsável, como ocorre em muitos países em que o der estabelecido no âmbito do Município para que aja
seguro é fonte de estabilidade social. de maneira mais adeqCJada quanto a problemas de

O segurado, no Brasil, nunca está livre de sur- tanta importância e de tanta magnitude.
presas desagradáveis. Essa situação precisa mudar, Mas também vi muitas coisas positivas. Vi que
para que o cidadão ou a empresa que desejarem fa- nossa expectativa com as chuvas regulares que che-
zer um seguro sintam-se estimulados a fazê-lo, medi- garam à região no último inverno estão se confirman-
ante a assistência de corretores qualificados, prepa- do no que diz respeito à formidável safra de caju.
rados para prestar-lhes todos os esclarecimentos ne- Aliás, ouvi de um caboclinho do interior: "Dr. B. Sá, os
cessários. bodegueiros estavam sem esperança de receber as

Essa é uma realidade que precisa ser enfrenta- contas, mas com a entrada da safra do caju as pesso-
da por quem de direito, com coragem e determinação. as estão ganhando algum.dinheiro, a economia está
Estamos vendo, Sr. Presidente, que há outra distor- se reaquecendo e, conseqüentemente, as pessoas
ção: a entrada da Caixa Econômica Federal no setor estão podendo saldar suas pequeninas dívidas".
de seguros, colocando seus gerentes e funcionários A safra de caju já está alimentando 17 agroin-
em franca concorrência com corretores habilitados. dústrias da região. Essas indústrias estão trabalhan-

O Poder Público não pode, por intermédio da do intensamente, com capital de giro conseguidos
Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, ferir junto ao Banco do Brasil S.A. e ao Banco do Nordeste
direitos dos corretores de seguros, profissionais que do Brasil, para estocar matéria-prima e, a partir daí,
estudam, fazem concurso e depois são jôgados à atravessarem todo o ano com suas máquinas funcio-
própria sorte pelo Governo 'Federal. nando, gerando, indiscutivelmente, mais renda e em-

Registro meu protesto contra esse tipo de coisa, prego na região.
Sr. Presidente. Não tomarei o tempo de meus compa- Sr. Presidente, ainda hoje, pela manhã, esteve
nheiros. A'gradeço ao nobre Presidente que com tan- em Teresina, Capital do nosso Estado, o Presidente
ta altivez preside esta Casa. da Caixa Econômica Federal, Dr. Emílio Humberto

Era o que tinha a dizer. Carrazai Sobrinho, lançando o Programa de Arrenda-
o SR. B. SÁ (PSDB - PI. Sem revisão do ora- mento Habitacional. Esse programa vai ensejar, de

dor.) - Sr. Presidente, Sras... e Srs. Deputados, neste imediato, ocupação a uma substancial quantidade de
último final de semana, visitando mais uma vez diver- pessoas desempregadas, principalmente as sem um
sos Municípios do interior do Estado do Piauí, todos grau de instrução maior, a mão-de-obra barata que,
incrustrados na região semi-árida .do Estado, tive infelizmente, existe em grande quantidade em todas
oportunidade de conviver, mais uma vez, com velhos as cidades, mas, sobretudo, naquelas de maior porte,
problemas, ainda não resolvidos, a imensa maioria como é o caso da Capital, Teresina.
dos quais dependentes mais dos efeitos positivos de Este programa está se estendendo por todas as
uma administração estadual, mas principalmente, Capitais brasileir~s. Tanto o Programa do Arrenda-
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mento Habitacional, quanto esse que estimula o plan
tio, a cultura, a aquisição da matéria-prima, no caso
da castanha de caju, representam, em última instân
cia, numa associação comum, mais um esforço, mais
um empenho do Governo Federal que tenta trabalhar,
lutar e remar contra a crise e aqui e acolá consegue
os seus primeiros resultados.

Não posso, desta tribuna, deixar de fazer aqui
essa referência. Sei que o Governo Federal está com
problemas na sua aceitação popular. É lamentável
que a imprensa costume potencializar essas situa
ções e despreze por completo notícias como essa,
que vêm dos rincões interioranos e que mostram um
exemplo de dois países: um que se emociona, que
coloca os nervos à flor da pele, na tensão, na angús
tia do que virá esta semana com manifestações públi
cas na Esplanada dos Ministérios, e o outro que, si
lenciosamente trabalha, alicerça, estimula de fato, e
para valer, mesmo nos rincões mais pobres da Na
ção.

O SR. CLEMENTINO COELHO (Sem Partido 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.. e
Srs. Deputados, na semana que passou o Presidente
da República acusou a Oposição e aqueles que que
rem fazer uma crítica construtiva de nefelibatas,
aqueles que vivem nas nuvens. Quem vive verdadei
ramente nas nuvens são os assessores, os tecnocra
tas deste Executivo que aí está, que não têm sensibi
lidade e não entendem realmente o que é aparato so
cial, o que é semi-árido, qual o problema do Nordeste.

É preciso dar um basta nisso. Chega de querer
governar nas nuvens, ignorando as verdadeiras causas
da falta de desenvolvimento e de emprego. Quanto ao
nosso semi-árido, a maior insensibilidade desses tecno
cratas é não entender que o Rio São Francisco é a úni
ca matriz de desenvolvimento. É por isso que, mais
uma vez, alerto para essa insensata privatização da
CHESF, não por questões ideológicas, mas pela sus
tentação do desenvolvimento, pela vida de 25 milhões
de brasileiros que dependem exclusivamente das
águas do São Francisco.

Velho Chico, uma questão de vida para 25 mi
lhões de nordestinos.

A privatização da Companhia Hidroelétrica do
São Francisco - CHESF - transcende os aspectos
normalmente analisados na definição de um simples
processo de privatização. Privatizar a Chesf significa
entregar ao setor privado também o Rio São Francis
co - sua existência está condicionada à do Velho
Chico, cujo volume de água torna-se insuficiente para
manter a produção de energia e atender às comuni-

dades, à irrigação e abastecer algumas das Capitais
nordestinas.

Ao contrário de outros processos de privatiza
ção, que despertaram o embate ideológico e questio
namentos sobre valores da empresa, o caso da
CHESF é muito mais complexo. Não se trata aqui de
divergência ideológica, mas da sobrevivência de 25
milhões de pessoas que vivem no semi-árido nordes
tino, castigadas pela falta de água e condenadas a
uma vida de miséria.

Por diversas vezes, o próprio Governo, na pes
soa do Presidente, apontou a agricultura irrigada
como a solução para o semi-árido. Como faremos a
irrigação se as águas do São Francisco estiverem
comprometidas com a geração de energia elétrica?
Hoje, 80% da vazão de água do rio são utilizados na
geração de energia. Portanto, é imperioso reduzir a
capacidade das usinas hidrelétricas para poder dis
ponibilizar mais água do rio para os projetos de irriga
ção, único jeito de tirar milhões de pessoas da miséria
e de desenvolver a região Nordeste.

Por que a empresa privada que eventualmente
vier a ser a dona da Chesf iria reduzir sua produção
de energia e abrir mão de seus lucros, desviando
água para os setores de irrigação? Só há uma hipóte
se: mediante gordas indenizações do setor público,
como já está previsto no manual de privatização da
Chesf. São as reservas de placas e um fundo de inde
nização que será usado exatamente quando se preci
sar de água para beber ou para irrigar. Ou seja, a pri
vatização da Chesf é uma bomba armada para cau
sar graves prejuízos aos cofres públicos num futuro
próximo. E não se pode condenar o setor privado, que
entra num leilão de privatização e compra uma em
presa para obter lucro. Neste caso, a compra da
Chesf significa também o direito sobre as águas do
Rio São Francisco, a soberania para decidir qual será
o uso prioritário das águas. Em pleno século XXI, o
uso prioritário - e está provado - deverá ser a agri
cultura irrigada, como excelência de produtividade
para o Brasil.

Aceitar a privatização da Chesf e, por conse
qüência, do Rio São Francisco equivale a uma sen
tença de morte às possibilidades de solução do pro
blema do Nordeste. É condenar uma população a vi
ver eternamente na miséria. Ou a morrer de sede, já
que as águas do São Francisco são a única fonte de
abastecimento dos 25 milhões de habitantes do se
mi-árido.

Em vez de privatizar a Chesf, em vez de aprisio
nar as águas do Rio São Francisco à geração de
energia, o Governo deveria estar convocando a inici-



Entretanto, hoje recebi comunicado da Prefeita
do Município de Capitão Poço, informando que a Rá
dio Comunitária vai ser instalada no dia 8. É uma des
consideração muito grande com o Deputado que
acompanha o processo, que não tem o direito de sa
ber antes quando será a instalação. É esse o nosso
protesto, Sr. Presidente.

O meu pronunciamento não trata desse assun
to, mas fiquei indignado com essa desconsideração.
Não temos valor de esqueleto quitinoso de barata.
Não é possível! Eu obtive 50 mil votos naquela região
e acho que mereço mais consideração por parte dos
funcionários dos Ministérios.

Queria também registrar aqui a minha insatisfa
ção com o programa de privatização dos nossos re
cursos hídricos e minerais lançado_pelo Governo.
Sem dúvida alguma, desfavorece muito a economia,
principalmente da Amazônia, região pobre que preci
sa dos seus rios para a irrigação, para a pesca artesa
nal etc. Como bem disse o nobre Deputado Clementi
no Coelho, que me antecedeu na tribuna, e cujos prin
cípios coincidem com os meus, isso vai causar entra
ves para o desenvolvimento da nossa região.

Privatizar a água, geradora de energia, é um ab
surdo. Que privatizem a transmissão e a distribuição,
mas a geração, nunca, porque causará entraves, no
futuro, até para a transposição de águas na região.
Não concordo com a privatização das nossas bacias
hidrográficas, porque são de grande importância e
socorrem as populações pobres e ribeirinhas.

Viemos à tribuna registrar nosso protesto. Quin
ta-feira passada, encaminhamos projeto de lei que
proíbe a privatização dos recursos minerais hídricos
da região amazônica e de todo o País. Sem dúvida al
guma, não podemos deixar que isso ocorra.

Quando consideramos a essencialidade da
água para a existência humana e sua escassez em
nosso planeta, concluímos que os aspectos múltiplos
de seu uso e de sua propriedade terão de estar sob o
controle da sociedade via Estado, visto que, ao trans
feri-los para a iniciativa privada, poderemos estar
abrindo espaço para que seus donos, no exercício
dos seus direitos, limitem o seu uso para o desenvol
vimento do País. Não vou repetir o que disse o Depu
tado Clementino Coelho, porque seu pronunciamento
coincide perfeitamente com nosso discurso.

Sr. Presidente, Sras.. e Srs. Deputados, quero
registrar desta tribuna, hoje, nossa crescente preocu-

o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Jorge Costa.

O SR. JORGE COSTA (PMDB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras.. e Srs. Deputa
dos, gostaria de manifestar minha insatisfação pela
maneira como nós, Deputados, somos tratados em
certos Ministérios desta República, ou seja, com total
desconsideração.

Nós, Deputados da região Norte e membros da
Frente Parlamentar da Rádio Comunitária, estamos
empenhados em acompanhar os processos de con
cessão das Rádios Comunitárias nos Municípios da
Amazônia, que tanta necessidade têm de comunica
ção. A importância dessas rádios para o desenvolvi
mento cultural das comunidades amazônicas é muito
grande. Então, por que tanto mistério em torno da
concessão de uma Rádio Comunitária que tem ape
nas 500 metros de raio? Éum absurdo! Equivale a um
sistema de alto-falante ligado a fios.

Ainda na quinta-feira, a nossa assessoria bus
cou informações sobre certos processos da região
Norte. Por várias vezes já procuramos explicações,
porque nós somos cobrados pela comunidade; a ne
cessidade das Rádios Comunitárias no interior é
grande. Nada pode haver contra a imprensa; contra a
imprensa é mais imprensa. Recebemos a notícia de
que daqui a dois meses serão liberados os processos
daquela região, iniciados este ano. No entanto, não
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ativa privada para investir aceleradamente no modelo recebemos nenhuma resposta por escrito, para que
da matriz energética do Nordeste, nas termoelétricas, possamos dar uma justificativa às paróquias de Ca-
na energia eólica, solar, atômica e até do hidrogênio, panema e de Capitão Poço. Fiquei meio desaponta-
recentemente descoberta e em uso comercial nos do.
Estados Unidos.

Precisamos convocar o setor privado a investir
nessas matrizes de desenvolvimento o mais rapida
mente possível, a fim de abastecer toda a região, com
planejamento que beneficie 25 milhões de almas nor
destinas. Precisamos liberar a água para irrigar 1, 2, 3
milhões de hectares no Vale do São Francisco, ge
rando, assim, o maior programa de empregos do Oci
dente nos próximos dez anos.

A água, rara no Nordeste, tende a ser escassa
em todo o mundo. Não é à toa que nenhum país, nem
mesmo Estados Unidos e Canadá, privatizou suas hi
drelétricas.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Clementino
Coelho, o Sr. Themístocles Sampaio, § 22 do
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Seve
rino Cavalcanti, 22 Vice-Presidente.



Vale salientar que, quanto ao uso múltiplo dos
nossos reservatórios, carecemos de regulamentação
própria. São também fortes as controvérsias entre os
grandes juristas acerca da constitucionalidade dos di
plomas legais que disciplinam o processo de privati
zação, além dos flagrantes conflitos entre a legisla
ção que regulamenta a utilização dos recursos hídri
cos e as leis vigentes para o setor elétrico.

Finalmente, devemos lembrar que a Lei nQ

9.433 - Lei das Águas -, de 8 de janeiro de 1997,
que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídri
cos, regulamentando, desta forma, o inciso XIX do
art. 21 da Constituição Federal, tem como fundamen
tos que: a água é um bem de domínio público; em si
tuações de escassez, o seu uso prioritário será para o
consumo humano e a dessedentação de animais; a
água é dotada de valor econômico; sua gestão deve
rá sempre proporcionar o seu uso múltiplo por bacia
hidrográfica, será de forma descentralizada e contará
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pação com o aprofundamento da crise de desigualda- pais recursos naturais - nossos rios, nossos imen-
de regional, responsável não só pelas desigualdades sos mananciais de água doce - para as mãos dos
sociais, mas também, sem dúvida, pelos últimos empresários privados, brasileiros/estrangeiros, cujas
acontecimentos - as marchas sobre Brasília -, decisões baseiam-se essencialmente na busca legíti-
numa tentativa de apelar ao Sr. Presidente da Repú- ma do lucro.
blica no sentido de que execute as políticas públicas É pertinente recordarmos o Vale do Tennessee,
previstas na Constituição Federal para o desenvolvi- no passado e no presente, objeto de ampla interven-
mento do País. ção estatal, tendo por base seu potencial hídrico, e

Pelo contrário, privatizações do setor energético observarmos que, em países como o Canadá, a No-
e de produção mineração - privatização da Compa- ruega e os Estados Unidos, a presença estatal na ge-
nhia Vale do Rio Doce - não têm respondido, até o ração, transmissão e distribuição de energia elétrica
momento, com melhoria do nível de vida do nosso de origem hidráulica é relevante, alcançando naquele
povo, nem produzido avanços com relação ao au- país nórdico mais de 80% da capacidade instalada.
mento da renda mínima brasileira.

Além disto, Sr. Presidente, vale ressaltar as inú-
Desemprego, fome e miséria são paradigmas meras possibilidades de utilização dos nossos gran-

que assustam a sociedade, principalmente nos Esta- des rios _ São Francisco, Tocantins, Tapajós, Guru-
dos do Norte e Nordeste, todos com grande potencia- pi e outros - na irrigação de regiões que tanto care-
Iidade de produção, em busca de uma correção dos cem desse recurso e, dessa forma, vivem a se consti-
rumos da política econômica do Governo, valorizando tuir em celeiros de miséria, fome e doenças. Somente
a produção interna com financiamentos, principal- o Poder Público, atendendo aos anseios da socieda-
mente para a população carente e excluída do merca- de, estará obrigado e apto a apresentar soluções.
do de trabalho, que representa, sem dúvida, 70% da
força de trabalho da Nação. Quando consideramos a essencialidade da

Neste particular, considero que a aprovação do água para a existência humana - a cada dia, tor-
Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno na-se um recurso mais escasso em escala global-,
Porte, se colocado em prática e regulamentado, mui- os aspectos múltiplos do seu uso e de sua propried?-
to contribuirá para dar início a uma nova era de de- de terão de estar sob controle da sociedade, via Esta-
senvolvimento promovido pela própria pobreza, que do, visto que, ao transferi-los para a iniciativa privada,
agora, sim, será o agente das transformações econô- estaremos abrindo espaço para que seus donos, no
micas deste País. exercício dos seus direitos, limitem até mesmo a prá

tica de uma das mais rudimentares atividades huma-
Essa força, colocada em ação por uma política nas _ a pesca artesanal-, fonte de subsistência de

desenvolvimentista, provocará verdadeira revolução milhões de brasileiros desassistidos.
na nossa economia, diminuindo a carga assistencia-
lista do Governo e promovendo a ocupação de uma
classe empobrecida, sem auto-renda e emprego, que
aguarda o momento em que as autoridades econômi
cas liberem pequenos e microcréditos fundamentais
para dar oportunidade àqueles que nunca tiveram
condição de produzir, em virtude de estarem excluí
dos da economia do País por falta de crédito.

Com a mudança do modelo econômico brasilei
ro, implantando processo de privatização, iniciado na
onda do processo neoliberalista, assistimos à transfe
rência da iniciativa privada daquelas empresas encar
regadas da transferência e distribuição de energia
elétrica, o que nos faz mais preocupados, quando
sentimos que, com essas privatizações dos serviços
públicos na área de distribuição e comercialização de
energia elétrica, assim como também nas comunica
ções - Telebrás, a crise de que falamos poderá real
mente aprofundar-se com a possibilidade da transfe
rência do controle de um de nossos maiores e princi-
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com a participação do Poder Público, dos usuários e cadas de 40 e 50, quando a malária se instalou na-
das comunidades. quele pedaço da região amazônica.

Assim sendo, Sr. Presidente, Sras.. e Srs. De- Faço este apelo não só à Câmara dos Deputados,
putados, por se tratar de questão altamente relevante mas ao Governo Federal, e espero que o Sr. Presi-
para nossa sociedade quanto às desigualdades soci- dente da República não venha fazer meia-sola na
ais e que envolve aspectos de segurança nacional, reforma tributária. Ao contrário, que dê o ar de sua
representando a nossa sobrevivência como Nação graça na discussão dessa matéria, porque o Sr.
soberana e independente, é que apresentamos a pre- Everardo Maciel, seu interlocutor, apenas critica o
sente preocupação de manter nossos mananciais de projeto da reforma tributária, sem dizer o que julga
água doce não privatizados. correto ou errado.

Sr. Presidente, agradeço a oportunidade e soli- Por falar neste assunto, certamente não vai ser
cito que autorize a divulgação do meu pronunciamen- com a reforma tributária que iremos acabar com o ralo
to no programa A Voz do Brasil. da corrupção. Exemplo disso foi o que vimos nas re-

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _ des de televisã~: os .não-contri,buintes estão obtendo
Atenderei o pedido de V. Exª de volta o ~eu dmhel~o por meio de advogados, frau

dando assim a Receita Federal.
. ~ SR. PEDRO FERNAN~ES (PFL - MA. Sem É preciso que o Sr. Everardo Maciel enxergue o

revlsao do orador.) -. Sr. Presld~nte, Sras.. e, Srs. seu umbigo, porque S. Si! só faz críticas à Câmara
Deputados,. d~ entrevista conc~dlda a uma e~ls~o- dos Deputados, ao Presidente, ao Relator e aos
ra de ~elevlsao pelo Sr. Presidente da Republlca membros da Comissão de Reforma Tributária, mas
neste fma~de. sema~a, quero dest~car o ponto em não sabe conduzir a fiscalização de competência de
qu~ S. Ex aflr~a ~a~ ter pretensao de fazer uma sua Secretaria. Há pessoas que não contribuem e es-
meia reforma tnbutana,. tão recebendo, por intermédio de advogados, restitui-

Informo ao Sr. Presidente e a todo seu Governo ções da Receita Federal. É necessário que S. Si! aca-
que também não é pretensão da Câmara - nem da be com esses ralos da corrupção na Receita Federal.
Comissão de. Ref~~ma Tributária - fazer meia-sola O SR. RENATO VIANNA (PMDB - SC. Pronun-
na reforma tnbutana. Queremos faze! uma reforma cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.. e
profunda, para desonerar a e~port~çao e a folha de Srs. Deputados, enquanto a reforma tributária vem
pa~ame_ntos, transfor~ar a.legl~!açao do ICMS n~ma sendo debatida e aprimorada pelos mais amplos e
1~~lslaçao f,ederal, enfim, Simplificar o processo tnbu- significativos segmentos da sociedade brasileira, vi-
tano d,O Pais. sando dotar o País de um código capaz de corrigir dis-

E preciso, porém, que o Governo venha partici- torções e efetivamente tornar menos complexo o sis-
par dessa reforma tributária, porque a ele interessa tema existente, desonerando a produção e amplian-
muito, como ente federa~ivo, como também aos Go- do a base de arrecadação, reduzindo sensivelmente
vernadores e Prefeitos. E preciso que iniciemos a re- a sonegação, dentro dos conceitos modernos de polí-
forma tributária; só assim o País voltará a crescer e, tica tributária, na persecução da almejada justiça fis-
com isso, a gerar empregos e renda para a popula- cal e de distribuição de renda, a Câmara dos Deputa-
ção. Falo como Deputado pelo Estado mais pobre da dos, aprovou, na última terça-feira, dia 17 de agosto,
Federação, o Maranhão, que precisa urgentemente por votação em plenário, o projeto de lei que institui o
recuperar suas estradas. Estatuto das Microempresas e Empresas de Peque-

Ao mesmo tempo, faço um convite ao Sr. Presi- no Porte.
dente para que, juntamente com a Oposição, ande O aludido projeto, depois de dez anos de trami-
por todo o Brasil para observar o que o Governo está tação e discussões nas mais diversas Comissões
fazendo. Na verdade, esse convite seria especifica- Técnicas da Câmara, foi finalmente aprovado, aguar-
mente para o Sr. Ministro dos Transportes. S. Exª pre- dando agora a necessária apreciação e votação no
cisa visitar o Maranhão para ter noção do que está Senado Federal, o que deverá ocorrer preferencial-
acontecendo com a BR-222, que se encontra total- mente devido a sua reconhecida importância.
mente danificada, bem como com a BR-135 e a A Constituição Federal, Sr. Presidente, incluiu
BR-136. Tudo por falta de recursos desse Ministério. emenda da autoria do ex-Senador do Estado de V.

Urge, pois, que o Brasil volte a crescer, para Exª, Pernambuco, o ex-Senador do PMDB, Mansueto
acabarmos com o violento surto de malária no Mara- de Lavor, o art. 179, sobre a obrigatoriedade da
nhão. Talvez venhamos a bater os recordes das dé- União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
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pios dispensarem às microempresas e às de peque- Sr. Presidente, ao finalizar este pronunciamen-
no porte - assim definidas por lei - tratamento jurí- to, o qual peço divulgado nos órgãos de comunicação
dico diferenciado, visando a incentivá-Ias pela simpli- da Casa, digo da importância deste acontecimento,
ficação de suas obrigações administrativas, tributári- neste momento de crise em que vivemos, porque te-
as, previdenciárias e creditícias. nho certeza de que a micro e a pequena empresa,

Já o art. 170 da Carta Magna, ao conceituar os hoje, apesar de existirem na informalidade, são res-
princípios gerais da atividade econômica, consagra ponsáveis, sem dúvida nenhuma por 60% da força de
que esta será sempre fundada na valorização do tra- trabalho deste País.
balho humano e na livre iniciativa, tendo por fim asse- É importante, repito, que elas saiam da informa-
gurar a todos a existência digna, segundo os ditames Iidade, porque através do instituto disporão de lei es-
sociais, e inclui dentre tais princípios, no item IX, o tra- pecial para poderem, assim, aumentar a base da ar-
tamento favorecido para as empresas de pequeno recadação na produção de riquezas e na geração de
porte, constituídas sob as leis brasileiras e que te- mais empregos neste País.
nham sua sede e administração no País. O SR. THEMÍSTOCLES SAMPAIO (PMDB -

O sistema de enquadramento para o gozo de PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.. e
benefícios fiscais e previdenciários, de acordo com o Srs. Deputados, estou encaminhando à Mesa uma in-
Estatuto recém-aprovado, foi significativamente am- dicação, sugerindo ao Sr. Ministro de Estado de Mi-
pliado. O limite atual de faturamento (R$120 mil), que nas e Energia que determine a realização de progra-
caracterizava as microempresas, foi alterado para mas de eletrificação rural em Municípios do Estado do
R$244 mil, e estabeleceu-se para as empresas de pe- Piauí, nos seguintes termos:
queno porte um enquadramento, de acordo com a re- Num momento como o atual, em que o País
ceita bruta anual, de R$244 mil a R$1 ,2 milhão; atual- busca saídas para as dificuldades geradas pela crise
mente o teto fixado é de R$720 mil. Tal alteração pro- econômica em escala global, é não apenas necessá-
vocará a inscrição de milhares de empresas que de- rio, mas também de fundamental Importância que
sempenham as mais variadas atividades econômicas unamos esforços no sentido de apoiar a reativação
e que agora se integrarão ao sistema de tratamento de todas as atividades econômicas nacionais, em es-
diferenciado, usufruindo dos benefícios e vantagens pecial daquelas que melhor se adaptem às nossas
do Simples - Sistema Integrado de Pagamento de vocações produtivas e das que garantam maior nú-
Impostos e Contribuições das Empresas de Pequeno mero de empregos para os cidadãos brasileiros.
Porte. Assim, as empresas com receita bruta anual de Ademais, é imprescindível também, para conse-
até R$1 ,2 milhão passarão a recolher impostos federais guirmos atingir um desenvolvimento realmente har-
e contribuições previdenciárias calculadas por alíquotas mônico e sustentado para nosso País. que ajamos no
de 3% a 5% para as microempresas e de 5,4% e 8,6% sentido de reduzir as enormes desigualdades regio-
para as empresas de pequeno porte. nais brasileiras, realizando investimentos naquelas

Além de estabelecer tratamento especial na regiões ainda hoje mais desfavorecidas, mas com
contratação de serviços e obras com o Poder Público, grande potencial de produção econômica.
garante o novo Estatuto a criação de linhas de crédito Assim, vimos, através da presente indicação,
especiais, na rede bancária oficial e privada, median- chamar a atenção de S. Ex'ª' o Sr. Ministro de Estado
te incentivo da política de fomento a esse setor, esti- de Minas e Energia para a importância de se realizar
mulando a diversificação dessas atividades e a multi- a eletrificação rural de diversos municípios do Estado
plicação de empregos. do Piauí, tais como Esperantina, minha terra natal,

As conquistas e avanços do novo Estatuto, Morro do Chapéu, Luzilândia, Batalha, Joaquim Pi-
quando de sua vigência, deverá regularizar a situa- res; Madeiro, São João do Arraial, Nossa Senhora
ção de expressivo número de micro e pequenas em- dos Remédios, Campo Largo, Porto, Cabeceiras, Ma-
presas que hoje preferem a informalidade, carentes tias Olímpio e tantos outros que, a despeito das fre-
até então de uma legislação transparente e atualiza- qüentes e severas adversidades climáticas, constitu-
da, capaz de corrigir as distorções existentes. em-se em grandes produtores agrícolas, responsáve-

Viva as micro e pequenas empresas! E que con- is por significativa produção de riquezas e manuten-
tinuem a ser fonte inesgotável no incremento, na ge- ção de inúmeros postos de trabalho.
ração de riquezas e de trabalho, contribuindo, como Tais municípios seriam grandemente beneficia-
têm feito, mesmo na informalidade, para a estabilida- dos pelo abastecimento regular de energia elétrica,
de social do Brasil! através do qual poderiam dispor de maiores facilida-
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des para seus cidadãos, inclusive equipamentos que econômica. Foram os caminhoneiros, recentemente
lhes permitissem o beneficiamento local de sua pro- os produtores rurais, e os próximos serão os compa-
dução, gerando ainda mais empregos, sem contar o nheiros de todas as partes do Brasil, fazendo um
atendimento de outros serviços, tais como postos de grande movimento. Em seguida, teremos o movimen-
saúde, estações de telefonia, grupos escolares em to dos metal~rgicos, dos bancários, enfim, dos assa-
condições de receber as aulas ministradas pelo pro- lariados, que, de forma geral, sentem seu poder de
grama TV Escola, e várias facilidades das quais compra desaparecer. E ainda vejo alguns economis-
aquela população tanto necessita. tas falando que existe a tal inflação invisível. Eu diria

Temos a certeza de que, caso sejamos atendi- que a inflação não é invisível; ela é muito visível. Por
dospelo Sr. Ministro de Minas e Energia em nossa re- isso a população está protestando.
ivindicação, teremos auxiliado o Estado do Piauí a Dizia outro dia e repito hoje: a não ser pelos
desenvolver-se de maneira harmônica e integrada ao banqueiros, não há um outro setor da sociedade que
restante do País e a contribuir com significativa parce- esteja contente com este Governo. Talvez os ban-
Ia para o progresso e a melhoria das condições de queiros e também os laboratórios, porque estes au-
vida de toda a população brasileira. mentam os preços dos remédios todos os dias.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do É este o nosso protestol Fica também aqui o
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as- apelo ao Deputado Severino Cavalcanti.
sistimos, no fim de semana, a noticiários na imprensa, O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Pro-
inclusive no programa Fantástico, comentando os cri- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
mes de racismo via Internet. Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna para desta-

Quero aproveitar esta oportunidade em que V. car a comemoração, este ano, dos 90 anos de funda-
Exll ocupa a Presidência dos trabalhos, Deputado Se- ção do jornal Correio Riograndense, da minha cida-
veríno Cavalcanti, para que, com o seu prestígio junto de, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, um dos mais
à Mesa, colabore - e tenho a certeza de que V. Ex'ª o antigos jornais em circulação em nosso País.
fará -, no sentido de que o nosso projeto de 1998 Fundado em 13 de fevereiro de 1909, é o sexto
seja colocado em pauta. Ele pune como crime im- jornal mais antigo em circulação no Rio Grande do
prescritível todo ato de racismo praticado com o uso Sul. Surgido com o objetivo de informar a comunidade
da Internet, prevendo pena de reclusão de até 3 anos. da região sobre temas voltados para a agricultura,

A iniciativa não é só minha. Há outras na Casa economia familiar, noções de medicina prática e to-
que, se votadas, ajudariam para que não se cometes- dos os pontos necessários para o desenvolvimento
se mais esse tipo de crime usando-se sites da Inter- da vida social, o jornal mantém-se até hoje dentro dos
net. princípios de ser um veículo religioso e polivalente,

Sr. Presidente, também quero comentar rapida- mas absolutamente alheio à política partidária.
mente que o dólar hoje chegou a valer 2 reais; ou Desde os primeiros anos, com uma iniciativa pi-
seja, vale dois por um. Conseqüentemente, chegare- oneira na circulação no meio rural, o jornal tomou a
mos rapidamente ao salário mínimo valendo em torno defesa do agricultor. O Stafetta, como seria conheci-
de 50 dólares, situação para a qual não há comparati- do por longas décadas, pois foi editado quase inte-
vo na história da humanidade, pelo menos recente- gralmente em italiano até 1941, foi o jornal que trans-
mente. Em nenhum país do mundo paga-se menos mitiu aos colonos, técnicas agrícolas, ensinamentos
de 50 dólares de salário mínimo! da fé cristã e informações, mas principalmente as no-

E Fernando Henrique, o nosso Presidente, ao tícias envolvendo a Itália nos dois conflitos mundiais
invés de afirmar que a Marcha dos cem mil é um mo- deste século.
vimento golpista - nem parece que é um democrata, Firme nos seus princípios editoriais e na sua
senão entenderia que esse movimento é o exercício conduta ética, o Correio Riograndense sempre
pleno da cidadania para aqueles que querem protes- acompanhou o desenvolvimento social e tecnológico,
tar contra a sua política econômica, que é, como sem- mantendo oficinas próprias e adotando os novos sis-
pre digo, não-social-, deveria, isso sim, dar respos- tema de produção que iam surgindo. Sua impressora
ta nas áreas do emprego, da saúde, da educação, na rotoplana era uma verdadeira atração já nos anos 40
distribuição de renda, na questão da reforma agrária. e 50. Com a chegada do sistema off set, já em 1970
Mas não dá resposta alguma no campo social! adquiriu uma rotativa de quatro unidades.

Por isso, neste momento, diversos setores da Superados os tempos de poucas alternativas de
sociedade estão se mobilizando contra sua política impressão, o jornal concentrou investimentos na área
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de pré-impressão e, desde 1996, terceirizou a im- Durante o discurso do Sr. Germano Ri-
pressão. gotto, o Sr. Severino Cavalcanti, 22 Vi-

Nos últimos anos Sr. Presidente o Correio Rio- ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên-
grandense passou po;várias mUdanç~s gráficas bus- cia, que é ocupada pelo Sr. Renato Vianna,
cando sempre se adequar aos novos tempos. Com a § 29 do art. 18 do Regimento Interno.

entrada em vigor no sistema off set, foi o primeiro veí- O SR. PRESIDENTE (Renato Vianna) - Conce-
culo impresso no Estado a usar uma cor adicional. Hoje, do a palavra ao nobre Deputado Severino Cavalcanti
com a produção em policromia, apresenta-se como um para uma Comunicação de Liderança, pelo PPB.
jornal com projeto gráfico dinâmico e contemporâneo, O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE.
para dar suporte a um projeto editorial consistente e co- Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
erente com o perfil básico de seus 24 mil assinantes e Presidente, Sras. e Srs. Deputados, recentemente
com sua característica de semanário de cobertura mul- estive em Buenos Aires, Argentina, em missão oficial,
tirregional. para o 111 Encontro de Políticos e Legisladores da

Na sua área de circulação, composta por 27 mi- América a favor da vida, de iniciativa do Pontifício
crorregiões e mais de 200 municípios nos estados do Conselho para a Família, presidido pelo Cardeal
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o Cor- Alffonso Lopez Trujillo, com total apoio do Governo
reio Riograndense disputa espaço com cerca de argentino, no contexto das celebrações dos 50 anos
120 jornais locais ou regionais. Nessas condições, da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
dois diferenciais permitem ao semanário editado em Estiveram presentes 250 políticos e legislado-
Caxias do Sul, manter espaços nas comunidades de res de todas as correntes. Entre eles encontravam-se
outros veículos: uma proposta editorial adequada, o ex-Presidente da Colômbia, Belisario Betancourt, e
contemporânea e inovadora, e uma rede capilarizada o ex-Chanceler uruguaio, Héctor Gross Espiell.
de distribuição. Quase 1.600 agentes respondem A delegação brasileira se fez presente. Entre
pela distribuição do jornal aos seus assinantes nos outros, estavam o nobre Senador Pedro Simon, os
três estados. ilustres Deputados Federais Chico da Princesa

A área de cobertura, como se percebe, é ampla, (PSDB - PR) e Ângela ~uadag~in (PT - S:), o Depu-
mas cultural e economicamente homogênea, pois o tado Estadual Carlos Dias, do RIo de Ja~elro, e ~~ze-
nordeste e norte gaúcho, o meio-oeste e extre- na~ de Deputados ~ Se~ador:s argentInos, pol~tlcos
mo-oeste catarinense e o sudoeste do Paraná for- e lideres de organlzaçoes nao-governamentals de
mam um bloco geográfico contíguo. A expansão do toda a América, bem como o Presidente argentino,
jornal tem uma raiz cultural ligada às imigrações inter- Dr. Carl~s Menem. ,
nas das colônias gaúchas de imigrantes italianos, ale- Joao :aulo 11 se fez pres~~te, atraves de men-
mães e poloneses. sagem enViada por seu Secretano de Estado, Carde-

. . , aI Angelo Sodano, pela qual animou os participantes
Pass~m-~e os anos, multlpll~am-se o~ velculos "a renovar seus esforços em promover, particular-

e o ~orrelo Riograndense continua um Jornal que mente no âmbito político e legislativo, os valores fun-
tem Importante espaço a ocupar, sendo, conforme os damentais da família fomentando incansavelmente
padr~s. Capuchinhos, qu~ ? ed~a~, um ve~culo ne- sua transcendente dignidade."
cessa~lo. Por ser se~~nano, na~ e essencialmente Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não há
um velculador de notiCias, m~~, Sim, t~nta coloca~ os direitos humanos sem defesa da vida e da família!
!atos em seu c~ntexto; ~ransmltlr ~o~teudos acesslve- Explica o Santo Padre: "Defendendo a família e
IS em tom mais a~alltlco, ser cnatlvo ~as p.autas e a vida se colocam os fundamentos de uma vida social
apres:ntar alternativas, exercendo um Jornalismo de capaz de respeitar e promover a dignidade da pessoa
soluçoes. hum'ana e, portanto, dos direitos fundamentais que

Por todas estas razões e pelo fato de estar com- derivam de sua mesma natureza e vocação."
pletando 90 anos de ci~culação ininterrupta e.m três Lutamos, como políticos, por melhores condi-
estados do Sul do PaiS, entendo, Sr. PreSidente, ções de vida para o cidadão - pessoa humana -,
Sras. e Srs. Deputados, que o Correio Riogranden- pelo direito que cada ser humano tem a moradia, a
se merece o nosso reconhecimento público pelo rele- emprego, a terra, enfim, a uma maior justiça social.
vante papel que desempenha nas comunidades da- Entretanto, Sr. Presidente, de que adiantam to-
queles estados. dos estes direitos se não se tem o direito primordial,

Era o que tinha a dizer. fundamental de todos esses, que é o direito à vida?



Neste sentido, meus ilustres colegas, não deve
mos considerar a vida e a família unicamente como
direitos inalienáveis de maneira isolada, mas como
fonte e condição dos demais.

Por conseguinte, "a família, em particular, en
tendida como comunidade de vida humana, como co
munidade de pessoas unidas no amor, representa o
âmbito primordial e privilegiado de todo o direito: nela,
constituída desde o princípio como uma opção livre,
se acolhe e se protege a vida, se convive e se apren
de a conviver sobre a base do respeito mútuo, dentro
da diversidade natural e, ao mesmo tempo, na dedi
cação abnegada e na solidariedade profunda com os
demais, animada pelo amor", disse o cardeal Sodano
em mensagem pontifícia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o direito
argentino, em especial desde a reforma constitucio
nal de 1994, protege fortemente a vida do embrião, a
ponto de outorgá-lo um status jurídico de pessoa e,
portanto, seu reconhecimento pleno por parte do or
denamento jurídico. Uma decisão nobre e corajosa
das autoridades argentinas foi a de criar o "Dia da Cri
ança por Nascer", festejado no dia 25 de março.

Nobre pelo respeito à vida humana em sua ple
nitude, e corajosa frente ao mal organizado através
de algumas organizações não-governamentais 
verdadeiros lobos em peles de cordeiros! - promoto
ras da contracepção, educação sexual hedonista e
aborto na nossa sociedade, tudo isso apresentado
usualmente em nome do "progresso", do "desenvolvi
mento" dos "direitos" e, ultimamente, como "gravidez
de risco", "sexualidade responsável" e outras termino
logias que escondem seus verdadeiros propósitos.

A mais recente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, intitulada "contracepção de emergência" ou
"pílula do dia seguinte", já à venda em nossas farmá
cias, que é para designar o aborto químico de um pe
quenino ser humano no momento em que este está
prestes a se fixar no útero materno.

Sr. Presidente, esta é a "cultura da morte" que o
Papa João Paulo 11 vem denunciando a todo o mundol
Cultura que vem se impondo por coerção econômica, por
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Se não garantimos e promovemos o direito do nasci- pressõ~s exercidas por algumas agências internacio-
turo - pessoa humana -, ainda no ventre materno, nais, incluindo-se organismos das Nações Unidas.
de nascer? Podemos fazer isso, arrogar-nos este di- Como sublinhou o Cardeal Alffonso Lopez Tru-
reito? jillo, Presidente do Pontifício Conselho para a Famí-

Não podemos permitir mais o avanço dessa lia, "este tema, família e vida, não interessa só à Igre-
"cultura da morte" em nosso País, assim como ocorria ja, já que o futuro da humanidade passa necessaria-
na Alemanha nazista, onde os seres humanos eram mente pela coerência de uma vida guiada pela bússo-
eliminados se não "serviam" ou não eram "deseja- la de valores sem os quais nenhum povo pode levar
dos". adiante sua missão histórica".

Temos de ficar atentos, Sr. Presidente, que,
sem a experiência primordial da fam ília, a mesma
compreensão da pessoa humana em toda sua gran
deza e plenitude - desde a sua concepção até sua
morte natural - o conceito mesmo de direitos huma
nos tende a dissipar-se ou a limitar-se a uma perspec
tiva meramente individualista.

Com efeito, a família, "célula básica de toda a
sociedade", representa o contraponto vital à distin
ção, exasperada por alguns no campo da teoriajurídi
ca, entre os direitos chamados civis e aqueles econô
micos, sociais e culturais.

O Encontro denunciou também os ataques à
instituição familiar que se detectam cada vez mais
freqüentemente de maneira insidiosa, especial
mente quando se pretende equipará-Ia a outras
formas de união e convivência não fundadas no
matrimônio nem abertas natural e incondicional
mente à vida.

Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer
que o Brasil está numa encruzilhada histórica. Um
passo que pode ser dramático para o nosso povo:
a legalização do assassinato de seres inocentes
com o dinheiro público, com o patrocínio do povo
brasileiro!

A Comissão de Família e Seguridade Social
desta Casa estará apreciando, ainda este mês, o PDL
nQ 737/98 que susta a famigerada Norma Técnica do
Ministério da Saúde - que é nada mais nada menos
que um "alvará para matar".

Faço aqui um apelo a todos os nobres colegas,
especialmente os membros da Comissão, no sentido
de votarem contra o parecer da Deputada Jandira
Feghali, relatora desse processo.

A "canetada" do Ministro José Serra, por inter
médio dessa Norma Técnica, que atropela o Poder
Legislativo, já causou a morte de muitas crianças.

Não permitam, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, que o Brasil, país de um povo altivo,
cheio de vida e de esperança, converta-se no pri
meiro país democrático latino-americano a legalizar
o aborto.

OSR. PRESIDENTE (Renato Vianna) - Passa-se ao
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v- GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Ricardo Berzoini
O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, assomo à tribuna hoje para registar a manifes
tação popular prevista para a próxima quinta-feira.
Ela deverá marcar em grande parte a conjuntura polí
tica do mês de agosto e, talvez, de todo o segundo se
mestre. Sendo assim, aproveito esta oportunidade
para saudar os que dela participarão.

Temos hoje à frente da Administração Pública
do País um Governo que tem se demonstrado extre
mamente contraditório e completamente alheio à rea
lidade do povo brasileiro.

Ontem à noite, a Rede Globo de Televisão, de
monstrando mais uma vez sua vocação governista e
antidemocrática, concedeu ao Presidente da Repúbli
ca a oportunidade de falar num programa de grande
audiência, em vários blocos, até para evitar que as
pessoas mudassem de canal diante da imagem de
um Presidente impopular. Permearam todo o progra
ma com inserções do Presidente Fernando Henrique,
que tinham como único objetivo fazer um contraponto
político à iniciativa da "Marcha dos Cem Mil", que mo
biliza todo o País, tanto em termos de sua organiza
ção e dimensão como em relação às expectativas
que desperta nos agentes políticos e econômicos.

Agora há pouco, a Agência Estado anunciava,
na Internet, que a Bolsa de Valores de São Paulo está
andando de lado, ou seja, tende a ficar parada até
quinta-feira, na expectativa quanto ao sucesso ou
não da Marcha dos Cem Mil.

No âmbito internacional, todos aqueles que lu
tam contra os governos antipopulares neoliberais
também aguardam com expectativa por essa grande
manifestação, que, com certeza, será um sucesso
tanto no que diz respeito ao mérito quanto à qualida
de do movimento em si.

O Presidente da República ontem, mais uma
vez, tentou qualificar a Oposição, os promotores des
sa manifestação democrática, como golpistas ou anti
democráticos, o que não nos surpreende. Não é a pri
meira vez que Fernando Henrique Cardoso rompe
com o seu passado, com a sua trajetória política ante
rior à Presidência da República e tenta desqualificar
aqueles que se manifestam. Ao comentar a situação
política do País e tentar argumentar que a situação
não está tão ruim assim e que não pode ficar atento
apenas aos índices de popularidade ·das pesquisas
de opinião pública, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso demonstrou não ter qualquer conhecimento
da situação real do País que governa, ou quer mais

umél. vez iludir (como fez durante a campanha eleito
ral) a população que o reelegeu, através de propa
ganda enganosa; à época ele chamava a atenção
para uma vitória - na verdade tênue e artificial - do
Governo sobre a inflação, dizendo que quem tinha
acabado com a inflação iria também reduzir o desem
prego.

Muitos votaram no atual Presidente para mais
um mandato com essa ilusão. Aliás, dupla ilusão. A
primeira, no sentido de que, de fato, se havia alcança
do a consolidação da estabilidade econômica no Bra
sil, enquanto o máximo que se conseguiu foi a redu
ção dos índices da inflação. Estabilidade econômica
não se resume a um índice baixo de inflação. Estabili
dade econômica compreende um quadro de baixa in
flação com baixa taxa de juros, bons indicadores eco
nômicos e desenvolvimento.

Chamo a atenção de V. Ex>ls para uma série de
dados que se encontram acessíveis a qualquer pes
soa, publicados em várias hom.epages da Internet,
em vários relatórios de institutos de pesquisa e até
em dados do próprio Governo, no tocante a algumas
variáveis da economia. O País precisa dessa clareza
dos fatos. Esta Casa precisa ter consciência de que
não há estabilidade econômica no Brasil; nem mes
mo havia antes da desvalorização cambial.

O crescimento do Produto Interno Bruto do Bra
sil, que em 1994 era da ordem de 5,9% ao ano, fe
chou 1998 com o pífio crescimento de 0,2% ao ano.

A taxa média anual de juros reais em 1998 ficou
em 26,2%, remunerando violentamente os capitais
especulativos e prejudicando a economia real, haja
vista a manifestação dos agricultores que pedem
apenas que suas dívidas sejam recalculadas a taxas
mais compatíveis com a atividade agrícola.

A estimativa de despesas com juros da dívida
interna, em 1994, era de 27 bilhões; em 1998, chegou
a 72 bilhões de reais. A dívida líquida do setor público
passou de 153 bilhões de reais para 500 bilhões, em
fevereiro de 1999.

A nossa balança comercial ostentava um supe
rávit semestral da ordem de aproximadamente 6 bi
lhões, em 1994, e passou a apresentar um déficit que
chegou no seu pico a 5 bilhões, no segundo semestre
de 1998. E agora, mesmo com a mudança do parâ
metro cambial, a balança comercial ainda luta para
sair do déficit.

A dívida externa total brasileira passou de 148
bilhões, em 1994, para 223 bilhões, em 1999. Na ba
lança de pagamentos, o déficit nas transações cor
rentes, no primeiro trimestre de 1999 - já após a des
valorização cambial-, chegou a 5 bilhões.
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Podemos citar outro ponto fundamental que tal· recuado algo em torno de R$1 ,85, mas nada garante,
vez não seja importante para o Presidente da pelos indicadores macroeconômicos no País, nada
República nem para a base governista na Câmara garante que daqui a uma semana, daqui a um mês,
dos Deputados, mas o é para o povo brasileiro. O novamente haja uma pressão e o Banco Central no-
desemprego anual na região metropolitana de São vamente faça um leilão de títulos cambiais.
Paulo atingiu 18,3% no final de 1998 e já atingia, no A população, mesmo sem entender as minúcias
final do mês de julho deste ano, 20,1%. do sistema financeiro e do mercado financeiro está

Em Salvador da Bahia, terra do Presidente do percebendo que o Banco Central está novamente re-
Congresso Nacional, o desemprego chega a 24%. fém do mercado financeiro.
Esses índices foram calculados pela pesquisa de em· Mas vamos pensar um pouco com relação à
prego e desemprego do Dieese, em convênio com taxa de juros. O Governo está comemorando que
fundações locais de cada estado. conseguiu fazer com que a taxa de juros (não aquela

Chamo a atenção dos senhores para esses nú- da ponta que o agricultor toma, ou que o cidadão co-
meros porque não podemos continuar permitindo que mum toma, mas a taxa de juros do mercado) recuas-
o Brasil caminhe nessa falta de rumo em que está se para algo em torno de 20%. E muita gente pode di-
nossa política econômica e social. E digo mais: quan- zer: que bom! Saiu de 40% para voltar a 20% nova·
do o Governo chama a Marcha dos Cem Mil de "Mar- mente...
cha dos Sem-Rumo", acaba se autoqualificando, por- Mas imaginemos o impacto dessa taxa de 20%
que sem-rumo é a marcha da política econômica e com relação à dívida interna.
social brasileira! Façamos uma conta simples: 500 bilhões de re-

Sr. Presidente, quero citar alguns dados, para ais de dívida interna a 20% significam que, no Orça-
que possamos fazer uma reflexão conjunta e não par- mento que esta Casa irá apreciar nos próximos me-
tamos apenas da idéia de que este é um discurso ses, teremos de aprovar, certamente, se nos subme-
oposicionista. Vou apontar alguns elementos para termos a essa lógica, um dispêndio de 100 bilhões de
analisarmos a reação do cidadão comum diante das reais somente com juros para rolagem da dívida -
promessas do Governo confrontadas com a realida- não são sequer para amortizá-Ia!
de. Vamos agora considerar o lucro dos bancos

Quando o Sr. Arminio Fraga assumiu o Banco nesse primeiro semestre. O Banco Itaú teve lucro de
Central, havia a promessa de que, com a sua capaci- 1 bilhão de reais em apenas um semestre. Há dez
dade e o seu conhecimento do mercado financeiro in- anos, o lucro dos bancos Bradesco e Itaú somados
ternacional, conseguiria estabilizar o câmbio e baixar representava cerca de meio bilhão de dólares. Agora
as taxas de juros para padrões aceitáveis do ponto de um único banco lucra 1 bilhão de reais em apenas um
vista da economia produtiva. semestre, subtraindo da sociedade, da economia

Durante alguns meses, de fato isso aconteceu. real, da economia produtiva, recursos que deveriam
A taxa de juros vinha baixando, o câmbio se ajustou estar remunerando a atividade produtiva. Esses re-
por volta de R$1,70 e, a partir dessa relação entre cursos vão agora remunerar banqueiros e suas ativi-
câmbio e juros, muita gente já previa um novo período dades especulativas.
de retomada do crescimento econômico. Concedo um aparte ao nobre Deputado Jorge

Na semana passada, o setor financeiro, que foi Costa.
beneficiado pelo Governo, em janeiro, no momento O Sr. Jorge Costa - Nobre Deputado, sinto-me
da desvalorização cambial, novamente pressionou o honrado em poder aparteá-Io neste momento. Co-
Banco Central, que acabou cedendo na sexta-feira, mungo com V. Ex!! e associo-me a todas as suas pre-
fazendo um leilão de 1 bilhão de dólares em títulos ocupações com os rumos da política econômica de
cambiais. Ou seja, o Banco Central entregou o mer- nosso País. É realmente preocupante estarmos vi-
cado na sexta-feira, aceitou dolarizar a dívida interna vendo um clima de incerteza. No entanto, se compa-
em mais 1 milhão. Isso significa que mais a frente se rarmos a situação mundial com a nossa, verificare-
houver uma desvalorização cambial acentuada além mos que nosso País tem enfrentado a crise com mui-
do prejuízo que o País levou, no mês de janeiro, ta galhardia; o povo brasileiro tem respondido perfei-
quando já tínhamos cerca de 40 bilhões da dívida do- tamente aos anseios do Governo e tem lutado para
larizada, teremos mais prejuízo ainda. Esse jogo de que a situação melhore. É claro que existem proble-
gato e rato entre o Banco Central e o mercado finan- mas em nossa economia. O próprio Presidente da
ceiro com certeza vai prosseguir, hoje o dólar já havia República declarou há pouco em entrevista à impren-

"



Aliás, recomendo a todos os Parlamentares que
leiam matéria publicada em O Estado de S. Paulo
desse domingo, a qual vem ao encontro do discurso
que fizemos aqui no mês de junho, chamando a aten
ção do Ministro José Serra para esse grave problema
que continua a afetar a população e que ainda está
sendo agravado com os recentes reajustes dos medi
camentos. A matéria, com o título "Remédio caro faz
paciente abandonar tratamento", traz uma descrição
objetiva da angústia das pessoas que são obrigadas
a abandonar o tratamento médico porque não conse
guem comprar os medicamentos.

Vamos imaginar também como se sente o cida
dão brasileiro quando vê o Congresso Nacional apro
var uma medida provisória feita sob encomenda para
beneficiar a segunda maior multinacional do mundo,
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sa que tem suas dúvidas e perplexidades. O que nheçamos as minúcias do texto - um novo projeto de
achamos é que o Governo precisa se voltar para a reforma da Previdência. O Governo tem insistido que
economia interna do País, para a poupança interna, o déficit da Previdência é um dos maiores problemas
para fazer este País produzir. Já alcançamos um do País. Mas, como conhecedor da matéria e partici-
grande avanço quando aprovamos o Estatuto da Mi- pante desse debate no movimento sindical e nas di-
croempresa. Que ele seja regulamentado e funcione versas vezes em que tramitaram nesta Casa assun-
realmente, para que possamos dar emprego a mi- tos relativos ao tema, devo dizer que o principal foco
Ihões de brasileiros que estão desvinculados, com- de déficit da Previdência é a complacência do Gover-
pletamente excluídos da sociedade. Cerca de 70 mi- no em relação à sonegação das maiores empresas
Ihões de brasileiros poderão, sem dúvida alguma, deste País. O quadro de fiscais da Previdência hoje
alavancar o progresso e o desenvolvimento deste está extremamente reduzido diante de suas necessi-
País. Precisamos ajudar o Governo a acertar. Tenho dades, assim como o quadro de fiscais da Receita Fe-
muita esperança neste Governo e na sua intenção de deral. A sonegação cresce na medida em que a má-
fazer deste País uma grande economia mundial. Há quina pública não está aparelhada para fiscalizar e
necessidade, sem dúvida, da globalização, não tanto demonstrar claramente para os agentes econômicos
para valorizar o capital externo e desvalorizar o capi- que a sonegação não pode ser um bom negócio.
tal interno, a fim de se obter uma paridade cambial, À medida que a perspectiva da impunidade se
mas para que nossos produtos tenham acesso ao torna uma realidade cada vez mais concreta, eviden-
mercado exterior. Parabenizo V. Exã, comungando temente, as pessoas e as empresas não se sentem
com todas as suas preocupações e comprometen- tão motivadas para ser bons contribuintes e, muitas
do-me a lutar para que este País entre realmente na vezes, acabam incorrendo na sonegação, até para se
cadeia do desenvolvimento. Muito obrigado! proteger de sonegadores concorrentes.

O SR. RICARDO BERZOINI- Agradeço o apar- Vamos pensar como se sente um cidadão que
te, nobre Deputado Jorge Costa. Eu gostaria de dialo- está na iminência de se aposentar, já foi atingido pela
gar com as suas preocupações, lembrando justamen- reforma da Previdência, pela Emenda n2 20, aprova-
te essa falta de preocupação com o mercado interno da pelo Congresso Nacional, e vê a notícia no jornal
e com uma estratégia de médio e longo prazo para a de que tem um novo projeto que, além de adiar a sua
formação de uma poupança interna, de um lado, e, de aposentadoria, pretende reduzir o seu benefício atra-
outro, para a capacitação do País para enfrentar, de vés de um cálculo que só atende às necessidades do
maneira soberana, o processo de internacionalização Governo de pagar menos benefício para pagar mais
da economia, a globalização, que, se por um lado é juros aos bancos.
verdadeira, por outro abrange, hoje, no máximo 7% a Vamos lembrar aqui do aposentado que recebe
8% da economia brasileira. salário mínimo e também do trabalhador da ativa que

Mas o maior problema do Governo Fernando recebe R$13S,00 e, quando um filho seu adoece, tem
Henrique Cardoso não é, evidentemente, a inserção que ir à farmácia comprar um antibiótico por 50, SO re-
do País na globalização do ponto de vista produtivo, e ais.
sim sua estratégia de submissão ao mercado global
na área financeira. Todas as regras impostas ao
Orçamento nacional - que, como eu disse, deveria
ser prerrogativa desta Casa definir, com mais sobera
nia - acabam sendo acatadas pelo Governo, no rol
das orientações do FMI e do Banco Mundial, porque
construiu-se um modelo de estabilização que só con
segue manter a inflação razoavelmente controlada
por meio de altas taxas de juros, do fluxo de capital in
ternacional e da abertura descontrolada do mercado
interno, que, talvez, seja nossa maior riqueza.

Dando prosseguimento à linha de raciocínio an
terior, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores
para outros elementos. Por exemplo, foi noticiado na
semana passada que chegará a esta Casa - já está
sendo debatido publicamente, embora ainda não co-
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a fábrica de automóveis Ford, para que se Instale na para mudar os rumos de seu país para evitar uma ca-
Bahia. Tenho certeza de que o microempresário bra- tástrofe, para evitar que o aprofundamento de uma
sileiro fica imaginando qual é o objetivo do Governo, política levasse toda a população a uma situação
que sabe que a pequena e a microempresa são as cada vez mais crítica!?
maiores geradoras de emprego da economia brasilei-' Sr. Presidente, acredito que o povo brasileiro
ra e da economia mundial, mas que insiste em usar tem maturidade suficiente p.ara encarar com tranqüili-
tanto dinheiro para capitalizar um investimento de dade a necessidade de ir às ruas para manifestar,
uma empresa que, com certeza, não precisa de apoio para mostrar sua insatisfação, pedindo o fim deste
e que poderia usar seus próprios recursos para insta- Governo, a antecipação de eleições, para que possa-
lar sua fábrica na Bahia. mos ter, de fato, um governo sintonizado com o anse-

Sr. Presidente, feita essa reflexão, voltamos a io da população brasileira.
lembrar do Presidente Fernando Henrique Cardoso O Governo Fernando Henrique, hoje, em qual-
ontem na Rede Globo, tentando passar a imagem de quer lugar que se vá debater com a população, nas
que tem um projeto para o País. Ocorre que todas as ruas, é reconhecido como um governo que só benefi-
pesquisas demonstram que não há expectativa por cia os banqueiros e o capital especulativo, como um
parte da população de que este Governo tenha, de governo que não beneficia sequer as empresas gran-
fato, projeto para nenhuma das áreas que hoje são des do setor produtivo.
preocupação do cidadão comum. O Governo Fernando Henrique Cardoso levou o

Na área do emprego, não há sequer um progra- Brasil à quebradeira e à internacionalização de boa
ma por parte do Governo que tenha capacidade de parte da nossa economia produtiva. É hora de o povo
mostrar resultados concretos. brasileiro, com tranqüilidade e serenidade, com com-

No setor da agricultura, não são apenas os pe- promisso com a democracia, dizer um basta a Fer-
quenos e os microprodutores que estão protestando, nando Henrique, um basta ao desemprego, um basta
mas também os médios e grandes. Estes, que sem- à miséria! É preciso reencontrar o crescimento eco-
pre tiveram um comportamento muito mais afinado nômico, construir um novo pacto político em que se
com o Governo do que com o combate à política neo- tenha capacidade de dialogar com os setores que
liberal, estão percebendo a enrascada em que se me- querem produzir e gerar emprego, com os setores
teram apoiando este Governo. que querem uma democracia de fato, uma democra-

Temos a questão da desindustrialização do cia que tenha capacidade de construir um País do ter-
País. Diversos setores onde o Brasil já foi forte, do ceiro milênio com dignidade, com salário mínimo jus-
ponto de vista de mercado interno e de exportações, to, com reforma agrária e, principalmente, que não fi-
estão submetidos a uma concorrência desleal, por- que submetido às ordens do Fundo Monetário Inter-
que o Governo pratica uma política de alíquotas de nacional.
importação completamente desfavorável ao País. Basta de FHC! Todo o apoio à Marcha dos Cem

O Governo fez a propaganda de que protecio- Mil, que vem a Brasília na próxima quinta-feira!
nismo era coisa do passado. Enquanto a Europa e os O SR. PRESIDENTE (Renato Vianna) - Conce-
Estados Unidos protegem seus mercados, o Governo do a palavra ao Sr. Deputado Albérico Cordeiro para
brasileiro escancara as portas do mercado brasileiro. uma Comunicação de Liderança, pelo Partido Traba-
O setor de autopeças está praticamente definhando. Ihista Brasileiro.
No setor têxtil houve uma pequena retomada depois O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (PTB - AL.
da mudança da variação do câmbio, mas continua a Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
sofrer uma crise acentuada, particularmente no interi- Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Juracy Ambrósio
or de São Paulo, Minas Gerais e em outros estados. da Costa, Moisés Ferreira Neves Filho e Maria de Fá-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, acredito tima Amaral, deficientes físicos que se locomovem em
que a Marcha dos Cem Mil, que vai chegar em Brasí- cadeiras de rodas, são líderes de entidades que abri-
lia na quinta-feira, terá o papel fundamental de cha- gam portadores de deficiências no Distrito Federal. No
mar a atenção deste País de que não existe democra- dia 17 de agosto de 1999, acompanhados dos Deputa-
cia apenas pelo voto, de que a tese de se pedir o fim dos Renildo Leal e Albérico Cordeiro, os três estiveram
do Governo Fernando Henrique Cardoso não repre- com o Ministro José Carlos Dias, da Justiça. Foi um
senta um anseio golpista. Ela tem abrigo quando pen- contacto inicial, para sentir até onde o Ministro e sua
samos na história da humanidade. Quantas vezes o equipe demonstram interesse em tratar dos temas e
povo de várias nações foi chamado a se manifestar dos problemas dos portadores de deficiência. Saimos



Estou certo de que, como frisou Henry
Maksoud, no ápice da pirâmide social não
se encontram os políticos, mas os intelectu
ais, a quem se deve a parturição das idéias
e a estruturação das análises que, tornadas

Requerimento
(Dos senhores Albérico Cordeiro e Re

nildo Leal)
Requer a convocação de sessão sole

ne da Câmara dos Deputados para o dia 21
de setembro de 1999, às 10 horas para ho
menagear as pessoas portadoras de defi
ciência.

Senhor Presidente, representando um
décimo da composição da Câmara dos De
putados, requeremos a V. Exª, com base no
art. 68 do Regimento Interno, e ouvido o
Plenário, a convocação de Sessão Solene
desta Casa para o dia 21 de setembro de
1999, às 10 horas, dia Nacional de Luta das
Pessoas Portadoras de Deficiência, a fim de
homenagéa-Ios, em Plenário.

Sala das Sessões, 19 de agosto de
1999.

Sem obstáculos
Na próxima reunião do Contran, o minis

tro da Justiça, José Carlos Dias, vai pedir que
seja feita a recomendação aos Detrans para
que facilitem a vida dos deficientes físicos que
queiram tirar carteira de motorista e comprar
carros com equipamentos adequados.

O pedido foi feito ao ministro por um
grupo de deficientes físicos.

Simultaneamente, os Deputados Renildo Leal
e Albérico Cordeiro encaminharam à Mesa Diretora
desta Casa requerimento pedindo a realização nes
te plenário de uma sessão comemorativa do Dia
Internacional dos Portadores de Deficiência, 21 de
setembro, para uma análise global da situação de
todos eles no Brasil.

Sr. Presidente, leio o requerimento para conhe
cimento da Casa:
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satisfeitos dessa primeira conversa, um tanto ainda Sr. Presidente, tiras. e Srs. Deputados, acredi-
solta e informal. tam os portadores de deficiência que se poderá im-

Agora, é começar para constatar até onde go- plantar novas políticas e adotar medidas mais efica-
vemos, sociedade e Parlamento podem caminhar no zes, realistas e sinceras em todos os níveis do Poder
cumprimento das leis, na regulamentação do que fal- Público e nos mais diversos segmentos da sociedade
ta regulamentar e no aporte de recursos de que dis- nacional.
põem ou disporão as administrações dos Municípios, Estabelecido o primeiro contato na área do Mi-
dos Estados e da União para atender às necessida- nistério da Justiça, outros deverão ocorrer em outros
des e às políticas dos portadores de deficiências. pontos da Esplanada dos Ministérios, em cujos orga-

Pelo que diz a jornalista Cristiana Lobo em sua nogramas e deveres constem participação e presen-
coluna do Jornal de Brasília de sábado último, 21 de ça no atendimento aos portadores de deficiência.
agosto, a conversa com o Ministro da Justiça já pro- Paralelamente, os Deputados Renildo Leal e
duz os primeiros resultados. Albérico Cordeiro apelam para os especialistas, aos

Diz a colunista: deficientes e seus líderes, aos juristas e técnicos, aos
pais e responsáveis no sentido de que enviem suas
sugestões, propostas e seus pontos de vista a esta
Casa, aos dois Parlamentares ou às duas entidades
que, com muito critério e seriedade, estão coordenan
do estas ações. São elas: a ADEFAL - Associação
dos Deficientes Físicos de Alagoas, telefone/fax (82)
336-1116; e.mail: adefal@sunnet.com.br e a ADFB
- Associação dos Deficientes Físicos de Brasília, te
lefone: 372-4466; fax: 581-5206, e.mail:
adfb@zaz.com.br.

Por enquanto, Sr. Presidente, é só.
O SR. PRESIDENTE (Renato Vianna) - Dando

prosseguimento ao período destinado ao Grande
Expediente, concedo a palavra ao Deputado Joaquim
Francisco, por 25 minutos.

O SR. JOAQUIM FRANCISCO (PFL - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, retomo hoje, desta tribuna, tema
que, reiteradamente, vem ao debate por inúmeras
vias: a questão do planejamento familiar.

E o tema reaparece em função da sua complexi
dade, nunca esgotada, assim como das múltiplas vi
sões e abordagens que comporta, na medida das
suas várias possibilidades de abordagem, desde a
técnica até a político-ideológica, passando pelas
questões jurídico-legais, culturais e religiosas.

Há quinze anos, proferi conferência no Seminá
rio de Tropicologia da Fundação Joaquim Nabuco, no
Recife, em Pernambuco, sobre tema que, apesar de
decorridos já três lustros, parece-me ainda extrema
mente atual e que, por isso, reproduzirei em parte
neste meu pronunciamento.

Dizia eu então:
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possíveis, fundam a ação política - "arte do lia e objeto de tanta celeuma dentro e fora da igreja-
possível", como dizia Bismarck - e lastrei- diz liminarmente: "Não faço distinção entre métodos
am, em grande medida, as próprias práticas artificiais e naturais. Porque o que é artificial é criado
sociais. pelo homem, portanto, é um método humano, é um

Assim, ocupado que sou com ques- método do homem".
tões específicas e concretas, coisas do Em resumo, planejamento familiar significa
dia-a-dia da cidade, venho aqui agora, repe- um modo racional de prever a quantificação da pro-
tindo meu gesto de aqui vir, pelo meu gosto le, em função da capacidade de prover o bem-estar,
de ser um eterno aprendiz. Agradecendo o no sentido mais amplo, da família e de seus mem-
convite e a acolhida, estou, nesta escola de bros. Uma limitação consciente da procriação,
mestres e do mais-que-mestre Gilberto quanto ao número ou ao espaçamento dos filhos,
Freyre, para expor um quase "dever de ou, na outra ponta do problema, ao tratamento de
casa". casais estéreis. Não é o simples "controle da natali-

Passo ao tema planejamento familiar e trópico, dade" no sentido de imposição - imposição de or-
selecionando alguns ângulos que me parecem opor- dinário governamental ou por governos avalizada.
tunos, sem muita preocupação com restrições temá- Não é também infanticídio, posto que não se predi-
ticas, pois que, como dizia Newton Sucupira, "nin- ca uma ação abortiva, mas, pelo contrário, uma pre-
guém sai do tema, desde que se coloca na sua visão, pré-ação, tendente a elidir as práticas de
perspectiva. O trópico, aqui, é apenas um denomi- abortamento, por legal e moralmente condenáveis.
nador comum que permite que nós nos atentemos e Planejamento familiar é, ao certo, uma ação de pro-
discutamos sobre a outra coisa". Discussão, acres- fundíssimas ressonâncias macro e_ microeconômi-
centamos, que não tem - como este pronuncia- cas, macro e microssociais.
mento - pretensões de conclusão definitiva ou anti- Mas vale refletir que foi certamente Thomas Ro-
cientificamente dogmática. bert Malthus, há quase dois séculos - Malthus, tão

Ora, a correlação do homem com a circunstân- alvo de críticas no seu tempo quanto hoje -, quem,
cia do homem, o homo ecologicus, não retira dele a no famoso "Ensaio sobre o Princípio da População",
sua missão de interferência, de ator e autor no plane- com maior ressonância, alertou o mundo para uma
jamento de suas ações. Planejamento que importa possível correlação entre o crescimento populacional
em fundamentação de saberes vários, à luz dos quais e o futuro do homem. Ressonância semelhante à do
se possa, como dizia Comte, "saber para poder pre- japonês Ogino e do austríaco Knaus, pelo desenvolvi-
ver e prever para poder prover". mento de método anticonceptivo, classificado de na-

O planejamento familiar, qualquer que seja o as- tural. Estes, com largas bênçãos clericais.
pecto setorial de sua abordagem, parece-me dever É com a autoridade do saber aprofundado que
partir dessa premissa. Se planejamos, naquele senti- Martiniano Fernandes afirma:
do comtiano, tantos setores da vida, se interferimos Não há a menor dúvida de que o des-
tanto no reino da natureza, por que deixarmos a famí- dobramento do problema da superpopula-
lia à livre, instintiva, irracional modulação quantitativa ção atinge, com todas as suas indesejáveis
e qualitativa? Como se a natureza, a mãe natureza, implicações, alguns países ou áreas situa-
não pudesse ser tocada e não fosse missão do ho- das entre os paralelos que delimitam as re-
mem - missão bíblica - dominá-Ia. Planejar a famí- giões tropicais. A índia, o Paquistão, a Indo-
lia é tão natural como as interferências na genética nésia, um grande trecho do continente afri-
vegetal ou o domínio das leis físicas, biológicas e tudo cano e algumas repúblicas da América Lati-
o mais que é objeto de intervenção racional do ho- na, entre as quais se situa o Brasil, com o
mem. Intervenção racional que só pode ser contida à ritmo de crescimento somente superado
luz das normas de conduta social, quer as religiosas, pela China Continental, compõem grande
quer as morais, quer as costumeiras, quer as jurídi- parte do quadro dos "países-problema"... O
cas, se quisermos aqui adotar a classificação quatri- país é mal povoado, a sua população mal
partida de Icílio Vanni, François Geny e Alessandro distribuída, e o seu crescimento está se pro-
Groppali. cessando vertiginosamente. Persistindo os

É por isso que o Prof. Mário de Benning, referin- atuais índices de crescimento previstos à
do-se especificamente aos métodos anticoncepcio- época, quinze anos atrás, nos próximos
nais - instrumentos esses do planejamento da famí- sessenta anos, fatalmente, terá o Brasil em
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torno de 350 milhões de habitantes, e a nos
sa situação de vida socioeconômica se
aproximará daquela que hoje envolve e
acorrenta a índia ao subdesenvolvimento.

E diz ainda Martiniano Fernandes:

Acreditamos que a crise populacional
do mundo não é apenas um problema nu
mérico. Não é uma simples questão de
quantidade. A qualidade do homem no que
respeita à sua saúde e educação oferece
igualmente implicações muito graves quan
do os seus níveis se apresentam demasia
damente baixos, muito além de um padrão
razoável. Outra condição' não menos impor
tante na apreciação da dinâmica de popula
ção de uma determinada nação é o da dis
tribuição dos seus habitantes: nem campos
despovoados e cidades entulhadas ou en
charcadas por um excessivo número de
marginalizados, como acontece no Brasil,
especialmente no Nordeste, sendo a cidade
do Recife um exemplo, nem população nu
mericamente exagerada atravancando toda
área disponível de uma determinada região,
como se observa em Barbados, Porto Rico,
Formosa e Java.

Quanto ao Brasil, não seria necessária análise
aritmética - de ordinário cansativa - para constatar
que a população brasileira se caracteriza, sob o pris
ma demográfico, por: baixa densidade (e, daí, áreas
semipovoadas), composição com prevalência de jo
vens (e, daí, a ocorrência de elevados encargos para
a população economicamente ativa), crescimento ve
getativo elevado (com duplicação populacional em
curtos prazos e crescentes necessidades de in
fra-estruturas educacionais, habitacionais e outras),
elevada taxa de natalidade (com as mais graves con
seqüências, especialmente quanto a menores aban
donados, criminalidade, fome, etc.), forte mortalidade
(com redução da vida economicamente ativa), inten
sa mobilidade interna (verificando-se, por exemplo, a
acelerada concentração urbana e todos os proble
mas urbanísticos daí decorrentes), diferenças regio
nais agudas (que demarcam uma precária justiça dis
tributiva do País).

Se, nos países desenvolvidos - cerca de trinta,
ao todo -, a taxa de crescimento do produto nacional
é, pelo menos, cinco vezes maior que a taxa de cres
cimento demográfico, os países subdesenvolvidos 
mais de cem - padecem do excesso de população
em relação à economia, que os retém, por isso mes-

mo, na condição de subdesenvolvidos. Em tais condi
ções, os investimentos possíveis em infra-estrutura,
educação, saúde, equipamentos urbanos e o que
mais for apenas arranham os problemas, que, na mai
oria dos casos, continuam seu trágico agravamento,
sua crescente dívida social.

Se nós adotamos - como o fez claramente Cel
so Furtado na sua "Dialética do Desenvolvimento", de
1964, - que o processo de desenvolvimento econô
mico de um país é um processo de mudança social,
pelo qual as necessidades são satisfeitas mediante
uma diversificação do sistema produtivo, vemos nes
sa diversificação a possibilidade de superar o subde
senvolvimento. Assim, é decisiva a passagem da po
pulação em processo de desenvolvimento do setor
primário ao secundário e terciário. E é também, como
acrescenta Calderan Beltrão, "a razão sociológica
fundamental pela qual se dá a concentração das po
pulações nas zonas urbanas e industriais". E acres
centa:

Essa passagem da população ativa do
setor primário ao secundário e ao terciário,
do ponto de vista da atividade econômica ou
do trabalho, como também das zonas rurais
para as zonas urbanas, este componente
essencial de todo e qualquer processo de
desenvolvimento é o fator mais potente de
mutação sociocultural, sobretudo de pa
drões de comportamento.

Para resgatar a sua dívida social, o Brasil preci
sará, segundo Celso Furtado, da introdução do plane
jamento familiar voluntário e universal.

Múltiplas têm sido, mormente nos últimos anos
- quando o mundo subdesenvolvido em geral e o
Brasil em particular se têm deparado com uma extra
ordinária crise econômica, de agudos reflexos sociais
-, as vozes que se alteiam para alertar as consciên
cias sobre a relação da crise e do subdesenvolvimen
to com o fenômeno demográfico e o planejamento fa
miliar.

Nelson Chaves, eminente cientista pernambu
cano, reiterava que "o problema da nutrição está en
volvido em um complexo econômico-social, efetiva
mente ligado ao crescimento demográfico. Se há, no
mundo tropical, subdesenvolvimento, grande potenci
alidade de produção, aparecem as dificuldades de
desenvolver essas potencialidades. Vejamos o Bra
sil, uma grande área do mundo tropical, justamente
onde predomina a desnutrição, (...) uma grande par
cela da população improdutiva (crianças) é onerosa,
pela necessidade de escolas e serviços sanitários. O



As populações das áreas tropicais,
através de uma educação dirigida em cam
panha sistemática, atingindo cidades, vilas e
aldeias, devem adquirir, o quanto antes,
consciência dos direitos que também têm de
uma melhor assistência no campo da repro
dução, de modo que possam, igualmente,
gozar dos mesmos privilégios, pelo menos
nesse particular, que usufruem as classes
mais favorecidas. (...) O número de filhos
não pode ser apenas o resultado de mera
casualidade biológica.

Como antes referido, inúmeras são as opiniões
que, sob o aspecto macroeconômico ou microeconô
mico, macrossociológico ou microssociológico, têm
sido expressas hoje mais do que nunca, estabelecen
do as ilações de tais aspectos da realidade do mundo
e dos trópicos com o crescimento demográfico. De
Einstein, de Toynbee, de Huxley, de sábios diversos a
políticos. Mesmo de papas e teólogos, quando não
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capital social absorve os recursos do capital para o medievais ou metafísicos. Entre nós, Calderan Bel-
desenvolvimento". trão, D. Jerônimo Cavalcante, Walter Rodrigues, Ve-

A esse respeito, também se pronunciou o emi- loso Costa e tantos outros que mereceriam ser referi-
nente mestre e professor Gilberto Osório, referin- dos não fosse esta enumeração meramente exempli-
do-se especificamente ao Nordeste brasileiro e se- ficativa.
cundando Nelson Chaves, que nos fala de uma gera- Foi João XXIII, na "Pacem in Terris", de 1963,
ção de "nanicos". Cito Osório: quem, numa frase breve, assentou o fundamento teo-

Está suficientemente comprovado, tan- lógico da problemática da comunicação, ao dizer:
to experimentalmente, como através da ob- "Todo ser humano tem direito igualmente a uma infor-
servação de seres humanos, que a desnutri- mação objetiva". Direito que, como os demais referi-
ção grave durante a gestação e durante a dos no mesmo documento, é universal, inviolável e
primeira fase pós-natal acarreta o retarda- inalienável e, logo, natural. Daí infere o insuspeito D.
mento do crescimento do encéfalo. Nos Jerônimo de Sá Cavalcante que é hoje um direito não
quatro primeiros anos de vida de uma crian- só do homem, como especialmente do cristão, saber
ça, essa atrofia afeta irreversivelmente o (ser informado) que a Igreja, que, durante milênios,
seu desenvolvimento intelectual. justificava a sexualidade matrimonial "apenas para

propiciar filhos ou atender ao companheiro em perigo
E mais adiante prossegue: de incontinência", abre novos horizontes para os va-

É lícito o temor de estarmos assistin- lores pessoais mais profundos.
do, em toda a região, a uma multiplicação Vinte anos depois, Pio XII introduz na nomen-
de incapazes e débeis mentais. clatura eclesiástica, em 1951, em famoso discurso às

Martiniano Fernandes tem enfatizado que "res- parteiras italianas, ao aprovar o método Ogi-
tringir o número de nascimentos, pelo menos espa- no-Knaus, a expressão "regulação de nascimento". O
çando-os, é um sacrifício que se impõe nas áreas su- mesmo papa preconizou o uso da pílula para fins te-
perpopulosas e, conseqüentemente, de má qualida- rapêuticos, o que leva teólogos de renome a racioci-
de de população, mas que exige que se atenda aos nar que a terapêutica a ser aplicada não se dirige
que já nasceram nas suas mínimas reivindicações, apenas ao indivíduo, mas à família, também organis-
melhorando o padrão de saúde, de educação e au- mo susceptível de terapia. Donde se conclui que os
mentando-lhes as possibilidades de trabalho _ sem anticoncepcionais podem ser sempre usados, desde
o que todo esforço se tornaria inútil e perdido". que usados com fins terapêuticos familiares. Conclu-

E continua: são, por sinal, coerente com aquelas expressões utili
zadas pela Constituição Conciliar "Gaudium et Spes",
que supera a visão escolástica do duplo fim e passa a
definir que "o matrimônio é dotado de vários bens e
fins que são todos de máxima importância para a
constituição do gênero humano, para o aperfeiçoa
mento pessoal e a sorte eterna de cada um dos mem
bros da família, para a dignidade, estabilidade, paz ~

prosperidade da própria família e da sociedade hu
mana inteira". E é interessante observar ainda a com
preensão humorística do Concílio, quando advoga
que os esposos "podem achar-se em circunstâncias
em que, ao menos por certo tempo, o número de fi~
lhos não deve crescer".

Nas últimas décadas, o problema do planeja
mento familiar veio à tona com maior consciência di
ante da realidade - freqüentemente trágica - de al
gumas nações, diante do que se chamou "explosão
demográfica". Problema que passou a exigir aborda
gem racional e pronta.

Apesar de não explicitar, a Declaração da ONU
traz implícita a necessidade de tal abordagem. Com



Em 1967, a Comissão de Direitos Humanos rati
ficava aquela declaração, nos seguintes termos:

A Comissão de Direitos Humanos ob
serva que o rápido crescimento da popula
ção em algumas regiões do mundo entorpe
ce a luta contra a fome e a pobreza e reduz
as possibilidades de obter adequadas condi
ções de vida, dificultando a realização dos
Direitos Humanos.

Está, assim, aberto o espaço para o reconheci
mento do Planejamento Familiar como Direito Huma
no Básico. No 20º aniversário da assinatura da Decla
ração Universal dos Direitos Humanos, 84 países
subscreveram a Resolução XVIII, em que se afirma:

Acreditamos que o objetivo do Planeja
mento da Família é a plenitude da vida hu
mana, não a sua restrição; que o Planeja
mento da Família, ao garantir maiores opor
tunidades a cada pessoa, liberta o homem
para que possa atingir sua dignidade indivi
duai e realizar todo o seu potencial.
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efeito, tomemos quase aleatoriamente alguns concei- O Sr. Severino Cavalcanti - Deputado Joa-
tos inseridos em alguns dos seus artigos. Arts. 17, 22 quim Francisco, concede-me V. Ex"" um aparte?
e 23: todos têm direito à propriedade, aos bens eco- _ O SR. JOAQUIM FRANCISCO - Tem V. Exª a
nômicos e ao trabalho; art. 25, § 1E: toda pessoa tem palavra.
direito a um nível de vida adequado que lhe assegure, O Sr. Severino Cavalcanti - O pronuncia-
bem como à sua família, a saúde, o bem-estar e em mento de V. Exª diz bem da postura sempre adota-
especial a alimentação, o vestuário, a moradia, a as- da nesta Casa por esse parlamentar que dignifica
sistência médica e os serviços sociais necessários; meu Estado de Pernambuco, pela seriedade e pelo
arts. 26 e 27: toda pessoa humana tem direito à edu- desempenho na vida pública, como ex-Governador
cação e à participação na vida cultural da comunida- e Deputado Federal que teve coragem de renunciar
de. a um Ministério quando todos queriam ser Minis-

Tais preceitos, aqui exemplificativamente arro- tros. V. Exª renunciou porque o Governo não estava
lados, têm o seu cumprimento fortemente condiciona- indo ao encontro dos seus anseios, das suas aspi-
do à situação econômica, e esta, por sua vez, como rações. Hoje, esse tema abordado por V. Exª é da
antes referido, vincula-se à correlação entre capaci- mais alta importância para um país como o nosso.
dade econômica e população. Eessa correlação só é Quero solidarizar-me com V. Exª e dizer que V. Exª
otimizada no contexto atual pela interferência racional não está fazendo mais do que Pernambuco espera.
do planejamento da família. Pernambuco conhece o representante que mandou

Desde há mais de vinte anos, têm surgido tenta- para esta Casa. A densidade demográfica, aberta
tivas de colocar o tema na pauta das assembléias da como está, poderia ser uma das preocupações do
ONU. A própria ONU promoveria, já em 1954, o seu Sr. Ministro da Saúde, mas não. Ele quer escanca-
12 Congresso Mundial de População. Em 1966, de- rar, abre as portas para o aborto, para a matança in-
claração de trinta chefes de estado dizia: discriminada. É preciso promover a educação, para

Cremos que a grande maioria dos paí- que haja uma limitação racional da população brasi-
leira. Parabenizo V. Exª e quero dizer que Pernamses deseja contar com os conhecimentos e

os meios necessários ao planejamento fami- ~:z~On~~~á batendo palmas pelo discurso que está
liar e que a oportunidade de decidir sobre o
número e o espaçamento dos filhos constitui O SR. JOAQUIM FRANCISCO - Agradeço a
um direito humano fundamental. V. Exª o aparte, Deputado Severino Cavalcanti,

que, sem dúvida nenhuma, vai encorajar a trajetória
que venho levando a efeito ao longo dos últimos
vinte anos, em defesa do planejamento familiar
como necessidade de todos os povos em desenvol
vimento, especificamente no caso brasileiro.

Ouço com prazer o aparte do Deputado Mede
iros.

O Sr. Medeiros - Deputado Joaquim Francisco,
quero cumprimentá-lo pela coragem de abordar o as
sunto do planejamento familiar, que é cheio de pre
conceitos, cheio de tabus para que as pessoas to
quem nele. Acho que o planejamento familiar é abso
lutamente necessário, e mais necessária ainda é a in
tervenção governamental para esclarecer a popula
ção. V. Exª está de parabéns por abordar o assunto
de maneira ampia e profunda. Quero lembrar que o
planejamento familiar é muito combatido, sobretudo
pelas elites. Muitas vezes, as elites universitárias
combatem o planejamento familiar, a intervenção go
vernamental no esclarecimento das famílias, princi
palmente das famílias de baixa renda, que necessi
tam cada vez mais do planejamento familiar. As elites
o combatem, mas são cínicas, porque elas o fazem.
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Leio, às vezes, algumas reportagens de professores 124 e 128 do Código Penal, que tipificam o aborto
universitários, nas quais combatem o planejamento como crime, o mesmo não se pode dizer quanto à di-
familiar, mas observo que, na sociedade em que vi- vulgação referente à anticoncepção. Nesse particu-
vem, o planejamento existe. Por isso, cumprimento V. lar, evidencia-se a necessidade de uma reformulação
Exª por essa brava e corajosa intervenção sobre o as- normativa, posto que estamos, no caso, em face do
sunto. fenômeno da inadequação, do envelhecimento do

O SR. JOAQUIM FRANCISCO - Obrigado, preceito; na medida em que este, deixando de aten-
Deputado Medeiros. Incorporo a contribuição de V. der às necessidades sociais, nega a própria função
Exã ao texto de meu discurso, afirmando que esta- do Direito. Ora, pesquisa realizada pelo Ibope há
mos, atualmente, com taxa de crescimento demo- mais de quinze anos já revelava que 91 % da popula-
gráfico da ordem de 1.6, no âmbito nacional. Mas ção brasileira consideravam ótima ou boa a idéia de
isso não reflete a realidade, significa que estamos uma campanha educativa sobre métodos anticoncep-
baixando a taxa de crescimento demográfico, embo- cionais. No Recife, 93%.
ra ainda extremamente preocupante em função de Mas se a lei veda a publicidade anticoncepcio-
que ela atinge 0.9 na classe média em geral, atingin- nal, não há dispositivo de lei que proíba a anticoncep-
do mais de dois pontos percentuais nas classes me- ção. Diz, a propósito, o Prof. Raul Chaves, da Facul-
nos favorecidas. Isso significa dizer que temos de dade de Direito da Universidade da Bahia: "Se não há
continuar estimulando e apoiando ações educativas e o dever jurídico da reprodução, (...) logo o controle da
pedagógicas em torno do planejamento familiar. natalidade em si mesmo, no Brasil de um modo geral,

Continuando, diz ainda a Resolução XVIII: não pode ser tido como ato ilícito. Não é tido, não está
declarado em nenhuma lei, em nenhum momento le-

Os casais têm o direito humano funda- gislativo, em nenhum fragmento da legislação".
mental de decidirem livre e responsavel- O problema legal está, assim, vinculado ao mé-
mente quanto ao número e espaçamento todo, havendo que se distinguir se este obstaculiza a
dos seus filhos e o direito de obterem instru- fecundação (ato lícito) ou se é abortivo (ilícito penal,
ção e reordenação adequadas a respeito. como regra).

Nesse sentido, sucessivamente, diversos orga- Se o processo utilizado mata o ovo, pode-se co-
nismos da ONU têm explicitado apoio ao Planeja- gitar de aborto; se impede o nascimento do ovo, abor-
mento Familiar, reconhecendo-o como direito huma- to não haverá, posto que não há nascituro.
no básico. Como sabido, embora a lei brasileira só reco-

Sabem V. Ex.íls, entretanto, que aquilo que se nheça a personalidade civil a partir do nascimento
reconhece como direito natural - denominação tão com vida, a lei põe a salvo, desde a concepção, os di-
secularmente antiga quão debatida em Filosofia do reitos do nascituro. Destarte, aborto haverá mesmo
Direito e que hoje recebe a denominação de Direitos quando o ovo não está nidificado, ou seja, quando o
Humanos - nem sempre é traduzido no Direito Posi- ovo, embora não se encontrando no ninho uterino, é
tivo, isto é, no Direito posto pelo Estado. Embora se ovo e não mais óvulo.
predique que aos Direitos Humanos se subordinem As considerações até aqui expostas permitem
os direitos positivos. sintetizar, a nosso ver, algumas conclusões, mere-

Assim, percorrendo as normas jurídicas vigen- cendo referência especial as seguintes:
tes - e aqui nos atemos especificamente à legisla- a) dentro da perspectiva populacional, estamos
ção positiva brasileira -, vamos encontrar, nesta em face de uma explosão demográfica que, no mun-
como em outras matérias, dispositivos inatuais. E, ao do inteiro, merece interferência racional e preventiva,
que reconhecem juristas vários, o caso do conhecido em especial nos países subdesenvolvidos em geral e
art. 20 da Lei de Contravenções Penais, isto é, do De- nos trópicos em particular;
creto-Lei nE 3.688, de 3 de outubro de 1941, que, ve- b) o crescimento populacional vertiginoso, ca-
dando o anúncio de "processo, substâncias ou obje- racterística dos países subdesenvolvidos, retarda ou
to" destinado a provocar o aborto, veda com igual ri- inviabiliza o desenvolvimento econômico e social;
gor o anúncio de "processo, substância ou objeto" c) o planejamento da família, atendendo a ne-
destinado a evitar a gravidez. cessidades macroeconômicas e microeconômicas,

Se o texto legal brasileiro coincide, quanto à di- macrossociológicas, torna-se componente indispen-
vulgação do aborto, com os conceitos de Direitos Hu- sável na luta pela superação do subdesenvolvimento,
manos, coincidência essa também presente nos arts. especialmente nos países tropicais;



36282 Terça-feira 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1999

d) O estudo dos problemas populacionais será antemão negamos oportunidades maiores
interdisciplinar e ecologicamente situado; do que mero sofrimento e nobreza abjeta.

e) a prática de planejamento familiar não poderá Não serei sentenciado. Estou agindo ciente e
incluir métodos abortivos, nem prejudicar a saúde, conscientemente na execução de uma política de pla-
nem ser imposto por autoridade ou força externa irre- nejamento familiar. E também como indutor em ou-
sistível; tras esferas de influência. Ação e indução sintoniza-

f) sob os prismas moral e religioso, não existem das com a realidade da nossa região pobre, tropical e
obstáculos significativos ao planejamento familiar. subdesenvolvida.
Este é não apenas um direito, mas um dever moral; Detesto as situações cômodas e a inutilidade da

g) o planejamento familiar corresponde aos va- vida sem conteúdo social e humano. Não convivo
lores jurídicos vigentes e é um direito humano funda- com a omissão e exponho-me sempre, na prevalên-
mental, devendo a legislação adequar-se mais perfei- cia do interesse público, à curiosidade dos crédulos e
tamente a esse fato; à sanha dos incrédulos.

h) sob o aspecto político, cabe aos Poderes PÚ- Sr. Presidente, Sras.. e Srs. Deputados, tais fo-
blicos promover a informação e a acessibilidade dos ram algumas das declarações por mim feitas no ano
meios moral, científica e legalmente aptos, especial- de 1984, durante sessão do Seminário de Tropicolo-
mente às camadas mais carentes da população; gia da Fundação Joaquim Nabuco. Decorrido todo

i) a elaboração de uma política demográfica é esse período, eu não somente as subscrevo integral-
um dos desafios mais urgentes nas áreas subdesen- mente, como a elas acrescento outras, decorrentes
volvidas em geral e nos trópicos em particular. do amadurecimento da matéria.

Estou de acordo com as proposições do 12 Con- Ouço com prazer o Deputado Paes Landim.
gresso Brasileiro de Proteção Materno-Infantil e Pla- O Sr. Paes Landim - Caro Deputado Joaquim
nejamento Familiar, realizado em Brasília, em setem- Francisco, parabenizo V. Exa. pelo discurso, que
bro do ano passado, que colocou enfaticamente aborda tema controvertido e polêmico. Grande líder
como dever dos Órgãos Oficiais dar à população in- político, ex-Governador de Pernambuco e ex-Prefeito
formações sobre reprodução humana, esclarecer que de Recife, região realmente das mais problemáticas
a família pode e deve ser planejada e oferecer às fa- em matéria de densidade demográfica em nosso
mílias de baixa renda condições de livre prática do País, V. Exa. traz sua autoridade moral ao debate
planejamento familiar. desse tema. Tema que, salvo engano, em 1986, o

Também estou de acordo com o Programa de nosso grande líder comum, o Vice-Presidente Marco
Assistência Integral à Saúde da Mulher, lançado re- Maciel, quando chefe do Gabinete Civil do Presidente
centissimamente pelo Ministério da Saúde, o primeiro José Sarney, foi ao programa de televisão Bom Dia
programa brasileiro que explicita a necessidade ina- Brasil para falar também a respeito, sob uma pers-
diável de uma política integral de saúde da mulher, in- pectiva mais religiosa. Estou certo de que, na sua vi-
cluindo o planejamento da família. são, a pedagogia do planejamento é fundamental e

Com o Programa Municipal de Planejamento da não se poderia entregá-Ia tão-somente aos burocra-
Família, orienta-se objetivamente, nessa matéria, a tas do Governo. Acho que seria por meio de um go-
ação pública. Ação esta que, no caso, se volta parti- verno, mas organizações não-governamentais séri-
cularmente para aquele segmento carente da comu- as, com as próprias religiões, tal como a Igreja Católi-
nidade que fez do Recife seu local de sobrevivência _ ca, etc., poderiam ajudar os pais a orientar seus fi-
melhor me soa "subvivência" _, em boa parte não lhos. Esse é um problema do bem comum, é uma pre-
pela atração da cidade, mas pela repulsão de nossa ocupação de todos nós para com quem não tem con-
frágil economia agrária. Isso faz do Recife um caso dições de criar os filhos. Quero dizer a V. Exa que ain-
trágico de patologia urbana, de sociopatologia, o que da hoje, dando aula aos meus alunos na universida-
precisa de interferência mais efetiva do Governo. de, discutimos um texto de Aristóteles. Veja bem a sa-

Eisenhower já dizia nos idos de 1966: bedoria dos gregos: Alexandre dizia que as cidades
gregas com poucos habitantes deveriam dar cidada-

Seremos justamente sentenciados nia também aos estrangeiros, exatamente para que
pela História se, pelo nosso despreparo em essas cidades os incorporassem, pois tinham neces-
agir corretamente sobre o crescimento po- sidade de gente. E, ao mesmo tempo, como era im-
pulacional desregrado, desconhecermos a portante um filósofo pensador daquela magnitude dar
sina das gerações nascituras, a quem de conselhos a respeito de como criar filhos. Então, o
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tema que V. Exa. traz é um tema no qual a sabedoria em o fulcro do seu perfil existencial. Esse "continente"
grega refletiu muito. É importante, com a sua autori- é, simplesmente, a família humana - como seja, a hu-
dade, inteligência e competência, trazê-lo ao debate manidade - de que ele faz parte. Visualizá-Io de outra
nacional. O problema familiar é muito importante para forma seria excluí-lo de sua natureza de "animal polí-
nós, sobretudo para a região Nordeste. Muito obriga- tico" a que se referia Aristóteles, isto é, de único ani-
do a V. Exª' mal inteligente incorporado à pólis, à cidade dos ho-

O SR. JOAQUIM FRANCISCO - Nobre Depu- mens, ao mundo societário, ao planeta hoje transfor-
tado Paes Landim, agradeço a V. Exa. o aparte. mado em uma só "aldeia global", por conta do irrever-
Incorporo sua sugestão e seu apoiamento aos esfor- sível processo de mundialização.
ços que venho desenvolvendo no que tange à divul- Esse processo tem suas leis inescapáveis de
gação do planejamento familiar. sobrevivência, entre as quais figura, em todos os qua-

Mais importante ainda: reafirmo a convicção de drantes da Terra, o controle populacional. Nenhum
que o Planejamento Familiar, praticado de forma am- país, nenhuma nação sociologicamente falando, ne-
pia e acessível às diversas camadas populacionais nhuma região do globo pode alhear-se a esse dado
brasileiras, é instrumento fundamental para a estabili- factual. O planeta tem suas limitações tanto naturais,
dade democrática e o desenvolvimento socioeconô- quanto socioeconômicas. Os recursos disponibiliza-
mico do País. dos aos seus habitantes longe estão de ilimitados e

Essa convicção, que àquela época tive a cora- inesgotáveis.
gem de proclamar, constitui hoje uma quase unanimi- Se as fontes de energia, por exemplo, indispen-
dade em largos setores da nossa sociedade. Ampli- sáveis à vida na Terra têm de ser utilizadas de manei-
ou-se o leque das idéias. Abriram-se novos espaços, ra racional e equilibrada, também o devem ser as pró-
culturais e psicossociais, para discussão e análise do prias energias humanas às quais elas se destinam.
assunto, sem os preconceitos, as distorções, os dog- Como, então, permitir-se a explosão demográfica, a
matismos e os tabus que costumavam cercá-lo. superpopulação, a irresponsável e indiscriminada ge-

Isso não significa obviamente que ele não deva ração de seres humanos, que vão exercer pressão vi-
ser tratado com prudência, bom senso, retidão moral tal sobre aquelas fontes energéticas?
e amplitude técnico-científica. As fronteiras que o de- Deslocando o foco da análise para o plano soci-
limitam são tão extensas quanto, não raro, polêmicas ai: como será possível a convivência - e mesmo a so-
e controversas. Porque a questão gira, claro está, em brevivência - de tantos indivíduos e grupos de indiví-
torno do mais precioso de todos os bens: a vida hu- duos e multidões cada vez mais "requisitivas" - as
mana. "atropeladas legiões de povo" a que se referia o vate

Mas justamente por ser assim precioso é que Raimundo Correia -, sem que se acionem as com-
esse bem merece a nossa prioritária e lúcida atenção. portas da proliferação da espécie? Se abandonado
Um bem assim tão precioso somente o é quando do- aos seus setores menos esclarecidos, se deixado ao
tado de um mínimo de dignidade, daquelas condições seu fluxo natural o processo de crescimento demo-
essenciais que caracterizam a criatura de Deus, dota- gráfico, os efeitos dos gastos sociais se diluirão. E
da de sentimento e inteligência. Mais ainda: esse também: os programas de desenvolvimento integra-
bem supremo - o dom da vida humana - não pode do resultarão baldados em seus objetivos; o conjunto
ser considerado isoladamente. Ele faz parte de uma da sociedade se desequilibrará ainda mais por conta
comunidade, na qual se insere, da qual depende e de de divergências e conflitos; os abismos das desigual-
cuja preservação e aperfeiçoamento ele pode vir a dades se aprofundarão; o caldo da violência e do es-
ser um dos artífices. tresse se tornará ainda mais espesso; a vaga da ingo-

Desse ângulo moderno - e humanizado e realis- vernabilidade a tudo arrastará de roldão; a onda de
ta e holístico de visão -, a existência do indivíduo, pobreza e miséria se alastrará. E a miséria, como di-
como tal, há de ser relativizada e contextualizada em zia o escritor francês que tanto tempo viveu entre nós,
sua ambiência social, pela interdependência que aí Georges Sernanos, estimula inexoravelmente a proli-
se estabelece. O sagrado direito à vida somente se feração da espécie humana, gerando um círculo vici-
torna sagrado, assim, quando ele não compromete a oso de carências de toda ordem.
própria vida, tanto a individual, quanto a coletiva. Se Afortunadamente, a comunidade brasileira, so-
nenhum homem, na célebre expressão do poeta mís- bretudo seus segmentos de melhor posição sociocul-
tico John Donne, é uma ilha, sua valorização e dignifi- tural, já despertou para essa realidade insofismável: a
cação, no continente em que se movimenta, constitu- necessidade do planejamento familiar. Tanto é assim



As causas desse fenômeno, como se sabe, en
contram-se não apenas nas condições de aguda pre
cariedade em que vivem esses estratos sociais. Elas
também se encontram na falta de acesso às informa
ções adequadas e, ainda, na persistência de uma cul
tura da superstição e da reação a medidas inovado-

Cabe, porém, Sr. Presidente, Sras.. e Srs. De
putados, uma ressalva: conforme assinalamos há
pouco, esse declínio vem ocorrendo, de maneira
mais nítida e consolidada, nos segmentos de melhor
posição sociocultural.

Com efeito, é nas classes média e rica que a
prática do controle da natalidade, ou, mais adequada
mente expresso, de planejamento familiar, vem sen
do eficientemente observada. Nas faixas pobres e,
sobretudo, nas miseráveis, continua aumentando de
forma irresponsável, se bem que de maneira menos
assustadora do que a verificada nas décadas anterio
res.

36284 Terça-feira 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1999

que, nas últimas décadas, vem assumindo nítidos ras, posição esta da qual o componente religioso, em
contornos uma mentalidade mais arejada sobre o as- sua faceta conservadora, não está ausente.
sunto, propiciando a formação de uma cultura de pla- Dir-se-ia, conclusivamente, que a solução óbvia
nejamento familiar em cima da qual se vem tornando assenta na melhoria das condições de vida das popu-
mais efetiva e eficaz a ação indutora e esclarecedora lações. Sem dúvida que é assim. Todavia, nesta ma-
do Poder Público - e, afinal, de toda a sociedade. téria como em tantas outras, não nos é permitido, aos

Tome-se, por exemplo, o caso de Pernambuco, cidadãos responsáveis deste País, esperar. Cumpre
cuja taxa geométrica de crescimento populacional, partir na frente, antecipar-se à realização desse obje-
que atingira 1,76% nas décadas de 70 e 80, decres- tivo, que não será alcançado, aliás, no curtíssimo ou
ceu para 1,34% ao ano no decênio seguinte, inferior à mesmo no curto prazo. Ademais, cumpre-nos romper
brasileira, da ordem de 1,89%. O modesto (e promis- os elos da cadeia viciosa, pela qual a desinformação,
sor) incremento demográfico pernambucano nesse a ignorância e a obstinação geram mais dificuldades,
período foi um dos menores registrados no Brasil, que se vão somar às tantas que já se antepõem ao
sendo superior apenas ao do Paraná (0,85%), ao do objetivo de progresso e bem-estar dos brasileiros.
Rio de Janeiro (0,93%) e ao da paraíba (1,25%). Por outro lado, cabe ressalvar que os métodos

Estatísticas recentemente disponibilizadas pelo de controle de natalidade usados por esses diferen-
IBGE ("Síntese dos Indicadores Sociais") apontam tes níveis sociais variam significativamente. As clas-
para a seguinte constatação: ses menos favorecidas continuam a recorrer a práti

cas mais invasivas, irreversíveis e, não raro, mutila-
o comportamento da população brasi- doras de enfrentamento do problema. E isso é dupla-

leira, nas duas últimas décadas, vem retle- mente pernicioso. Em primeiro lugar, pela violência
tindo um processo de intensas e rápidas em si mesma. E, em segundo lugar, por fornecer mu-
transformações nos padrões demográficos, nição conceitual aos que se posicionam contra o pla-
notadamente na fecundidade, cujo declínio nejamento, sob a alegação da irreparabilidade de tais
se mostrou extremamente acentuado. Des- práticas, o que nem sempre é verdadeiro, como o
sa forma, a taxa de crescimento demográfi- comprova a ciência moderna.
co vem sistematicamente caindo desde os De toda sorte, desde que, há quinze anos, abor-
anos 70. Na década de 90, estima-se que damos enfaticamente a questão do Planejamento Fa-
essa taxa não ultrapasse o valor de 1,3% ao miliar, até os dias atuais, o quadro brasileiro - como,
ano, consideravelmente reduzido quando de resto, planetário - sofreu profundas alterações,
comparado ao valor da mesma, em meados sem dúvida para melhor.
da década de 70, que era superior a 2,5%
ao ano. Sr. Presidente, Sras.. e Srs. Deputados, a ques-

tão do planejamento familiar costuma ser tratada de
acordo com várias das suas facetas, em função da
ótica do analista e do aspecto a ser priorizado.

Só para entendermos a complexidade e as múl
tiplas implicações do tema, vale a pena destacar os
vários tratamentos que costuma receber:

- principalmente, o tema costuma ser associado
à questão do controle demográfico e da política de
mográfica do País. Essa é uma aproximação bastan
te polêmica, na medida que o próprio País tem reco
nhecido oficialmente, em fóruns internacionais, o seu
não-alinhamento com qualquer política que vise a in
terferir na autonomia das fam ílias na determinação do
tamanho das suas proles;

- uma outra abordagem, hoje bastante desen
volvida, especialmente a partir do movimento de mu
lheres no Brasil e no mundo, é a relativa à autonomia
da mulher sobre o seu corpo, a partir da premissa de
que a mulher é, em última instância, o centro da ques
tão, tendo reconhecidos seus direitos cada vez mais



Durante o discurso do Sr. Joaquim
Francisco, o Sr. Renato Vianna, § 211 do art.
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Severi
no Cavalcanti, 2E Vice-Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Fei
jão, que disporá de 25 minutos na tribuna.

O SR. ANTONIO FEIJÃO (PSDB - AP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.. e Srs. Depu
tados, desde o último sábaüo, tenho assistido a parla
mentares e a alguns Líderes de Oposição se jubila
rem pela Marcha dos Cem Mil, como se o Brasil não
possuísse mais de 160 milhões de habitantes - ape
nas São Paulo possui praticamente 25% desse mon
tante - e como se essa marcha simbolizasse o caos
do Governo Fernando Henrique Cardoso.
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na sociedade, inclusive sobre a questão de ter ou não não se justifica que o Programa de Assistência Inte-
ter filhos, independentemente da sua situação civil; gral à Saúde da Mulher não seja fortemente incorpo-

- uma terceira maneira de abordar a questão é rado pelo Saúde da Família.
a que corresponde, derivando-se da última, às bases Todavia, outros temas ainda comportam uma
jurídico-legais que protegem esse direito das mulhe- agenda política e são convergentes e dependentes
res e que hoje se expande na busca da construção da da questão maior que estamos tratando, qual seja o
chamada discriminação positiva, que corresponde à Planejamento Familiar. Exemplo é a questão da legis-
implantação de políticas e ações que não só evitem a lação sobre o aborto, que merece um grande debate
discriminação e o tratamento subalterno da mulher e nacional, talvez até seguido de um plebiscito. Mais
seus direitos, mas que propicie situações que colo- séria ainda, por haver já base legal, é a questão da
quem a mulher em melhores condições de competiti- criação das condições para realização do aborto legal
vidade perante os homens e na sociedade em geral; nas condições previstas em lei, pelo Sistema Único

- por último, ainda que o assunto não se esgote, de Saúde, o que não vem ocorrendo, com grande pre-
podendo haver outras numerosas facetas, encon- juízo para as mulheres, que continuam desassistidas
tram-se os aspectos técnicos e de saúde propriamen- no seu legítimo direito da atenção nas situações de
te ditos. gravidez, parto ou abortamento.

Ainda que o quadro epidemiológico brasileiro te- Cabe ainda uma reflexão sobre as recentes nor-
nha sofrido transformações importantes nas duas últi- mas aprovadas para a regulamentação dos Planos e
mas décadas, com substancial diminuição da mortali- Seguros de Saúde Privados, que, ao que tudo indica,
dade infantil, em conseqüência do ainda não resolvi- continuam tratando a questão do atendimento à mu-
do, mas seguramente diminuído, grau de desnutrição Iher gestante de forma bastante limitada, segmentan-
das crianças, especialmente do Nordeste, há ainda do as fases de pré-natal, parto e intercorrências, le-
muito o que fazer. Destaca-se hoje outro sério e grave vando à descontinuidade da atenção à mulher ges-
problema de saúde para as mulheres brasileiras, que tante.
é o alto índice de mortalidade materna, seja no parto, Faço, pois, um apelo desta tribuna para que o
seja principalmente nas situações de abortamento Ministério da Saúde recoloque na sua agenda a prio-
provocado ou espontâneo, na maioria das vezes fora ridade a respeito da implementação do Programa de
das instituições de saúde oficiais. Assistência Integral à Saúde da Mulher, com aioca-

Assim é que, passados quinze anos daquele ção de recursos financeiros, técnicos e físicos corres-
meu pronunciamento no Recife, quando já tratei e pondentes, para que, daqui a quinze anos, eu não te-
elogiei a iniciativa emergente da implantação do Pro- nha que retornar à tribuna para constatar o
grama de Assistência Integral à Saúde da Mulher, vol- não-avanço da questão e dissertar sobre ele.
to ao tema com grande perplexidade ao constatar Era o que tinha a dizer.
que, nesse período, aprovamos uma nova Constitui
ção, com direitos de cidadania muito explícitos e posi
tivos, aprovamos a nova Lei Orgânica do Sistema
Único de Saúde, e, no entanto, parece que a situação
de implantação do programa não avançou significati
vamente.

Acrescentei, Sr. Presidente, ao meu pronuncia
mento uma série de estatísticas e de pesquisas que
realizei, em função da complexidade e das múltiplas
implicações do tema, e várias sugestões que tive a
oportunidade de recolher de cientistas.

Hoje, pois, urge que se estabeleça uma priorida
de técnico-política para enfrentamento do tema em
pauta, já perfeitamente possível de implementação a
partir de numerosas experiências, que, ainda que lo
calizadas, são expressivas em termos de resultados.
Hoje, quando se fala e se discute e implantam-se e
alocam-se recursos para o Programa de Saúde da
Família, prioridade política do Ministério da Saúde, já
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Vou falar hoje sobre milhões de pessoas que, de transmissão. Seremos, talvez, o único Estado do
muitas vezes, foram esquecidas pelos Líderes da Norte com praticamente 90% de todas as áreas de
Oposição neste plenário, como os brasileiros que es- ocupação servidas por energia interligada ao sistema
tão abandonados na Amazônia e nunca tiveram um hidroelétrico.
justo segundo na grande mídia. Portanto, vou dedicar Como se não bastasse, o Pará mudou, também
esse tempo do Grande Expediente aos milhões de devido a Fernando Henrique Cardoso, ao interiorizar,
brasileiros que foram beneficiados nos últimos cinco pela primeira vez, a energia de Tucuruí - transfor-
anos, que coincidem com os cinco anos do Governo mando o Tramo Oeste numa realidade -, levando-a a
Fernando Henrique Cardoso. Santarém, Altamira e à longínqua Itaituba, por meio

Sr. Presidente, o Brasil mudou e mudou para de várias subestações. As cidades a jusante da bar-
melhor. O grande artesão dessas mudanças é o Go- ragem estão todas energizadas. E não é só. O Tramo
verno de Fernando Henrique Cardoso. Houve mu- Oeste está-se ramificando para Rurópolis, Fordlândia
danças na educação, na saúde, e hoje é possível ver e muitas outras cidades e brevemente chegará a Alta
ambulantes, taxistas, pequenos comerciantes, cada Floresta.
qual com seu celular dinamizando seu comércio. No Amazonas, devido a uma seca terrível, Ma-

O Brasil mudou também com o Governo inves- naus sofria com blecautes constantes. A Capital, que
tindo pesado em infra-estrutura. Ele teve a coragem hoje consome em torno de 540 megawatts, está inau-
de gastar mais de meio bilhão em uma ponte que irá gurando duas termelétricas que produzirão 70% des-
encurtar o escoamento da produção da região Cen- sa capacidade. Fora isso, há vários produtores inde-
tro-Oeste para os portos de exportação e, assim, o pendentes.
caminho do desenvolvimento. Temos um Presidente da República com cora-

Se o Governo não tivesse sido arrojado na gera- gem de mudar a matriz energética da Amazônia, valo-
ção de energia e na implantação de grandes linhas de rizando seu produto, o gás natural, e capaz de investir
transmissão, o País estaria vivendo num blecaute, num gasoduto algo em torno de 1,2 bilhões de dóla-
que não teria sido causado por culpa do Governo Fer- res. É homem de visão que, com um projeto ambien-
nando Henrique Cardoso. Ele se veio formando lenta- tal, vai dar qualidade de vida ao amazônida. Quando
mente, porque sempre houve uma onda ambiental existe qualidade de vida, o homem não se transforma
bloqueando a construção de grandes hidrelétricas e num voraz devorador da natureza. Levando gás para
da geradora da energia mais limpa: a termoelétrica. Rondônia, o Acre terá energia de qualidade, porque

Se investigarmos quem normalmente encabeça as geradoras térmicas rondonienses se interligarão
esses movimentos de obstrução do desenvolvimento, por linha de transmissão até Rio Branco.
veremos que são aqueles que pensam que capitane- Pela primeira vez, o brasileiro poderá sair de
ar 100 mil pessoas poderá suplantar a vontade dos Manaus e ir à Venezuela, o oitavo produtor de petró-
mais de 40 milhões de brasileiros que escolheram leo do mundo, por uma estrada asfaltada, abrindo
Fernando Henrique Cardoso para governar o Brasil grande comércio para as exportações primárias do
por mais quatro anos. Amazonas e Roraima. O Acre caminha para encon-

Sr. Presidente, a Amazônia também mudou, e trar-se com o Pacífico. Rondônia já achou esse cami-
para melhor, graças ao Governo Fernando Henrique nho, a estrada está asfaltada de Guajará-Mirim a Por-
Cardoso. A região só é tema dos grandes algozes dos to Velho.
100 mil quando há uma ribalta capaz de ser noticiada Em Goiás e Mato Grosso-não são diferentes os
na CNN, como a grande desgraça de Eldorado dos investimentos. O Maranhão está coroado com a Fer-
Carajás. E lá estão todos eles, como abutres, queren- ronorte, com asfaltamento de rodovias, com novos in-
do fazer da exceção, a regra; de um caso isolado, a vestimentos na agroindústria, com o Prodecer 111, que
condenação de uma Nação. Mas não estão defen- ocupa aqueles cerrados improdutivos com plantação
dendo aqui os menos favorecidos, os isolados, como de grãos. Roraima, cuja maior agonia era a falta de
os cerca de 4 milhões de caboclos que estão lá há energia, agora a está recebendo de Guri, na Venezu-
cinco séculos. ela. E o Presidente da República parte agora para as-

A Amazônia mudou porque Fernando Henrique faltar a estrada que liga Boa Vista à Guiana.
Cardoso a transformou. Vou provar o que digo, come- Por isso, não serão 100 mil pessoas que darão
çando pelo Amapá e indo até o Acre. No Amapá, tripli- nota a S. Exa., que não passou o dever de casa so-
cou-se a geração de energia, que hoje está sobrando, mente para elas, mas para 160 milhões de brasileiros.
recuperaram-se as BR e se está concluindo uma linha Não são só os Parlamentares de esquerda ou os al-
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gozes que combateram a ditadura que têm as prerro- desse movimento para planar com seu histórico currí-
gativas de vir a esta Casa transformar seus pensa- culo de inadimplente. Separem as duas coisas! O Go-
mentos em únicas verdades. Queremos falar também verno não vai criar mecanismos simplesmente por-
do atual Governo, e falar bem. Não é o Brasil de Ge- que já os tem e os coloca em prática. Mas a multidão
noíno ou de quaisquer outros, é o meu também. A não tem rosto, é uma turba que ganha o espírito da-
verdade é que o Governo Fernando Henrique Cardo- quilo que é mais pobre, mas que pode movê-Ia com
so acabou com a indústria das greves. Não existem falsos ideais, temporáriãs, voláteis.
mais os portões da Petrobras ou do ABC fechados Vamos ver as estatísticas dessa separação, ve-
pelos sindicalistas, expressando-me pelo alfabeto rificar quem é devedor de dívidas roladas e quem in-
trabalhista. vestiu na agricultura e foi atropelado por um cataclis-

Se o Brasil mudou, a Ford também. O Nordeste mo de clima; quem investiu na agricultura e foi vítima
tem pujança. Desenvolvimento não se mede pelas de uma praga. Para estes o Governo tem caminhos
palavras dos que representam estados, mas pelo po- racionais e naturais que resolvem seus problemas.
der aquisitivo, pela base e pelo colchão socioeconô- Agora faz-se um milk-shake de vários tipos de
mico que sustenta as populações. A Ford foi para o extratos de devedores e querem enfiá-lo goela abaixo
Nordeste, este é um momento histórico. A borracha do povo brasileiro. Não vamos aceitar, nem que a es-
saiu do Amazonas e foi construir o parque siderúrgico querda venha de cereja para enfeitar esse
do Rio de Janeiro. Nossas riquezas naturais saíram milk-shake. Temos que separar. Um homem que faz
da Amazônia e foram propiciar o mais importante PIB o que o Presidente da República fez é um homem que
industrial brasileiro, o de São Paulo. está olhando para a Nação e não para os extratos que

Um Presidente que olha os mais pobres, que buscam dizer se S. Exa. está bem ou não nas pesqui-
tem coragem de transformar seu projeto pessoal num sas populares.
projeto nacional, não se preocupando com índices de Sr. Presidente, encontrei, neste momento, hora
popularidade, é um estadista. Um estadista não tem de expressar meu pensamento. Imagin~ se hoje pu-
que se importar com extratos de pesquisa, tem que déssemos mudar o tempo e, num momento futuro,
ver o horizonte da Pátria, que está claro: se há sacrifí- estivesse presidindo o País um Parlamentar de es-
cios, é porque nada se conquista sem eles, e o Brasil querda. O Brasil não poderia atomizar os 500 anos de
precisa aprender a suportá-los. pobreza que tem, não poderia atomizar a miséria que

Somos uma Nação pobre, desde o início de o lastreia e que não foi criada agora.
nossa conquista, porque aqui aportaram os capitalis- Imagine agora nós, que hoje somos Governo,
tas e se desenvolveu uma aristocracia que cada vez assomando diariamente à tribuna só para criticar.
mais se fortalece com a "vampirização" da qualidade Não há um cordão que mexa nos bonecos maJeáveis,
de vida dos pobres. O Plano Real veio combater essa uma ação pragmática. E isso me deixa cada vez mais
linha de sugação do plasma social, devolvendo digni- preocupado. Será que o País um dia vai estar na mão
dade àqueles que estão lá na ponta. dessa gente que só construiu o seu rumo político na

Um exemplo simples, sem nenhum apetrecho crítica?
de Harvard ou quaisquer outras universidades impor- O Sr. Ivan Paixão - Permite-me V. Exa. um
tantes: mede-se o desenvolvimento observando as aparte?
periferias. Em Macapá, Capital do Amapá, 28% das O SR. ANTONIO FEIJÃO - Ouço, com prazer,
casas são palafitas, feitas de madeira. E ao andar em V. Exa.
todas as ruas, vê-se na frente das casas tijolo e areia; O Sr. Ivan Paixão - Deputado Antonio Feijão,
milhares e milhares de casas estão sendo reforma- eu acompanhava atentamente o pronunciamento de
das. Como é possível, então, ao pobre investir em V. Exa., quando iniciou uma crítica à Marcha dos Cem
sua casa? Porque ele tem poder aquisitivo, porque a Mil. Faço parte da bancada do PPS nesta Casa e o
economia conseguiu encontrar poros na couraça da meu partido já disse largamente que não concorda
aristocracia que domina este País, aristocracia que com movimentos de impeachment do Presidente da
muitas vezes, como uma medusa, consegue seduzir República, que alguns companheiros de outros parti-
e mobilizar os ideais de muitos nobres parlamentares dos pregam. Não concordamos por entender que se
de esquerda. praticou neste País a retirada abrupta de outros Pre-

Vejam o problema da agricultura, essa procis- sidentes da República, principalmente no regime dita-
são de caminhões e tratores. Separem os microem- torial, e isso não trouxe boas recordações ao povo
presários daqueles que querem aproveitar a onda brasileiro. Mas lembro a V. Exa. que na democracia
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que estamos trilhando e exercitando tem que haver Ii- O SR. ANTONIO FEIJAo - Nobre Deputado
berdade de crítica para que outros grupos defendam Ivan Paixão, agradeço seu aparte. Quero dar-lhe um
suas idéias. Acredito que estamos vivendo em países exemplo: mapeei o interior do seu Estado em 1978-
diferentes. Sou nordestino de Sergipe, onde hoje se portanto, há 21 anos. Atravessando o rio Amazonas,
situa o epicentro da seca. Apresentamos, após várias de Óbidos para Santarém, pude perceber que dá
gestões em Brasília, reclamos para que o sertanejo para afundar o seu Estado de Sergipe nesse rio. Isso
não seja mais uma vez castigado - hoje se paga ape- significa dizer que o problema do Estado de Sergipe
nas 48 reais por mês para um trabalhador de frente não é falta de água, mas de políticos que tenham o
produtiva. Gostaria também de lembrar a V. Exa. que compromisso de erradicar a seca. Em plena seca, to-
reconhecemos, a esquerda equilibrada, alguns valo- mei banho no rio Vaza Barris, em Simão Dias. Portan-
res que os governantes podem ter. Mas registro que to, há algo errado: um estado com problemas de
de janeiro de 1999 até hoje não foram as oposições seca, mas que dá para ser lavado pelo rio Amazonas.
que produziram, por exemplo, a desvalorização do Muito dinheiro foi para Sergipe, e não é de hoje. Bi-
real, constatada até mesmo pelos membros do Go- Ihões de reais jogados em canaviais e indústrias. O
vemo, o que levou à grande e profunda crise cambial problema é a couraça de riqueza que hoje envolve a
de 13 de janeiro. Nas investigações sobre as grava- aristocracia, que muitas vezes está disfarçada de ide-
ções do BNDES, não houve nenhuma imputação de ologia.
que membros da Oposição foram responsáveis por O Brasil mudou para melhor. Políticos pratica-
elas. O leilão da Telebrás também não foi produzido mente mumificados, mas com sonoridade verbal,
pelas oposições. como o Dr. Brizola - homem que por décadas foi víti-

O SR. ANTONIO FEIJÃO - Sr. Deputado, no ma de golpe, homem que nas últimas décadas usou
seu aparte V. Exa. poderia citar o caso do Lula, que democraticamente da liberdade -, agora pregam o
pegou dinheiro para financiar a campanha e o mem- golpe. Esse é um exemplo que não podemos aceitar.
bro do Partido dos Trabalhadores que o denunciou foi Os parlamentares de esquerda já viram que a
expulso do partido. Se formos abordar esse assunto democracia tem um preço, e este preço é que a maio-
por essa via, vamos passar muitos anos. Acho que V. ria é a voz mais forte. Não sou contra colocar 100 mil
Exa. deve continuar o Deputado Ivan que é, mas sem pessoas nas ruas - aliás, duvido que passe de 30 mil.
muita paixão pelas ideologias. A democracia tem que respeitar a maioria; este é o

O Sr. Ivan Paixão - Nobre Deputado, estou só fantasma da democracia, principalmente quando
esse assombro pega quem está na minoria.

mostrando a V. Exa. os fatos negativos que, lamenta-
velmente, surgiram. Almejo que o Brasil tenha melho- O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
res dias; que o povo tenha mais felicidade; que não Concedo a palavra ao nobre Deputado Wellington
sejamos recordistas mundiais em concentração de Dias, para uma Comunicação de Liderança, pelo PT.
renda; que não tenhamos 32 mil moças de dez a qua- O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Como Lí-
torze anos dando à luz crianças nas maternidades do der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, inicial-
SUS, como ocorreu em 1998; que não continuemos mente, quero esclarecer que não procede a informa-
com os maiores indicadores de mortalidade infantil. ção de que um militante do PT que teria denunciado
Quero que o nosso povo seja feliz e que o Governo dê Lula teria sido expulso do partido por essa razão.
certo, mas não posso ficar aqui sentado ouvindo V. Pelo Partido dos Trabalhadores, vou tecer algu-
Exa. dizer que por conta da Marcha dos Cem Mil está mas considerações sobre as declarações que o Pre-
tudo errado. As pessoas têm senso crítico, as oposi- sidente e outros representantes do Governo fizeram
ções podem contribuir. Essas manifestações, nobre na imprensa no último final de semana.
Deputado Antonio Feijão, apontam na direção de Diz o Presidente que a chamada Marcha dos
membros do PSDB, a exemplo de Luiz Carlos Men- Cem Mil é a marcha dos sem-rumo. E Ministros dizem
donça de Barros. Não sou a favor da destituição do que é um golpismo que está em curso.
Presidente da República; muito pelo contrário, quero Essa marcha tem por objetivo, no próximo dia
que S. Exa. tenha sucesso na construção do País. 26, a entrega de um abaixo-assinado de cidadãos do
Mas estamos sofrendo, e a culpa não é nossa. Entre Brasil inteiro ao Congresso Nacional. A expectativa é
todos os fatos que aqui vivenciamos no primeiro se- de que haja mais de 1 milhão de assinaturas. Com
mestre, com certeza nenhum deles foi produzido nem base na Constituição Federal e no art. 14 da Lei nº
provocado pelas oposições. Muito obrigado, nobre 1.079, de 1950, pedimos a esta Casa que investigue
Deputado Antonio Feijão. indícios de crime de responsabilidade do Presidente
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da República, e também o seu enquadramento e de rem do que condições para continuar produzindo no
outras autoridades. campo.

Esse abaixo-assinado pede, ainda, aquilo que Sr. Presidente, esse movimento tem a cons-
nós não conseguimos: a abertura de uma CPf. Como ciência de que outros movimentos virão. Essa mar-
manda o Regimento desta Casa, há necessidade de cha do dia 26 não se encerra nesse mesmo dia. O dia
um terço de assinaturas. Tal CPI visa investigar de- 26 será o começo de diversas manifestações, como a
núncias amplamente divulgadas pela imprensa e com dos caminhoneiros e tantas outras. A referida marcha
farta documentação que apontam também que houve é conseqüência da realidade que estamos vivendo,
indícios de favorecimento de grupos na privatização em que o Governo sustenta um cruel congelamento
do Sistema TeJebrás. do salário da classe trabalhadora, concede um vergo-

Se isso é golpe, com base na Constituição deste nhoso reajuste de 6 reais ao salário mínimo, trata de
País, eu não sei mais o que é democracia. maneira desrespeitosa os aposentados, confisca par

te de remunerações congeladas, não respeita o direi-
O País é que está sem rumo. Esta é que é a ver- to constitucional a um benefício de aposentadoria que

dade. As manifestações que estão acontecendo são têm os aposentados do campo. São centenas de mi-
conseqüência da situação do País. O povo é que não Ihares de trabalhadores que tiveram cortados não só
sabe quem está governando esta Nação. O povo esses benefícios, mas também outros direitos.
quer um rumo, e é por isso que vem a Brasília. O povo É por isso, Sr. Presidente, que o povo virá se
quer uma saída, que pode passar por esse Congres- manifestar em Brasília. Aliás, assim como o Presiden-
so Nacional. te da República respeita a democracia, nós também

Muito mais de 100 mil pessoas estarão em Bra- respeitamos. É com base nas regras cpnstitucionais
sília, para, de forma pacífica, fazerem essa manifes- que estamos trabalhando nesta Casa. É preciso en-
tação, como prevê nossa Constituição, com a liberda- contrar um rumo para o País. Não há mais vaga nem
de duramente conquistada. na economia informal.

Sr. Presidente, nós do Partido dos Trabalhado- Golpe é o que membros da bancada governista
res estranhamos que lideranças que em muitos mo- tramam nesta Casa, mais uma vez buscando a im-
mentos da democracia deste País e até pouco tempo plantação do parlamentarismo, desrespeitando dois
atrás participaram de movimentos como, por exem- plebiscitos já realizados neste País. O último deles no
pio, o do impeachment do Presidente Fernando Col- ano de 1993, ainda muito recente. É por essa razão -
lor de Melo, após comprovação das denúncias e com e sem nenhuma dúvida - que a bancada do Partido
base na lei, o das Diretas Já e tantos outros e que, dos Trabalhadores e os demais partidos de oposição
quando do regime militar, tantas vezes foram chama- apóiam a marcha do dia 26 e convocam o Brasil intei-
dos de golpistas, hoje adotem atitudes contrárias à ro para dela participar.
postura anterior. O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -

Sr. Presidente, viemos apresentar propostas. Concedo a palavra ao nobre Deputado B.Sá, para
Não podem dizer que esse movimento nada propõe. uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB.
É claro que propõe. A Oposição, por diversas vezes, O SR. B. SÁ (PSDB - Pf. Como Líder. Sem revi-
apresentou alternativas para este País. Uma delas são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
diz respeito aos recursos investidos neste ano de há poucos dias, tive oportunidade de usar esta tribuna
1999. Para citar apenas um exemplo, em audiência para dizer que condeno veementemente aqueles
com os Ministros da Fazenda e do Planejamento e que, à semelhança de fadas, querem, da noite para o
Orçamento, propusemos que fosse trabalhada priori- dia, resolver o problema da pobreza no País.
tariamente a criação de frentes no campo e nas cida- Afinal de contas, trata-se de problemas antigos
des e que não entregassem os recursos existentes e crônicos, que transbordam várias gerações, déca-
para aqueles que prometeram investir nos sistemas das e governos. Apenas o seu estuário maior aconte-
privatizados. ce neste instante, nesta quadra, ou em mais de uma

Estamos querendo - e é esse o objetivo da mar- quadra do Governo Fernando Henrique Cardoso.
cha - mais investimentos no social, na saúde, na edu- Quando ainda ouço falar nesta tribuna, por
cação, na geração de emprego. Queremos verdadei- exemplo, da seca no Nordeste, fenômeno antigo e
ra reforma agrária. Queremos a queda dos juros e secular, que nunca vai desapa.recer, sempre costumo
mudanças nessa política de agiotagem. Aliás, movi- dizer que a seca no Nordeste é a única certeza, além
mentos como esse dos agricultores nada mais que- da morte, que têm os nordestinos. Quem vive no Nor-
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deste só tem duas certezas de cara: uma, que vai tica Fundiána, no meu Estado, o Piauí, justamente
morrer um dia; a outra, que mais cedo ou mais tarde dando os primeiros passos para o assentamento de
haverá outra seca. quatrocentas famílias na Fazenda Gameleira do Mim-

Quantas ações já foram desenvolvidas pelo pró- bó, que está sendo desapropriada.
prio Governo Federal para combater a seca? Neste Conheço dezenas de projetos em evolução nos
instante, por exemplo, estão sendo construídas vári- Municípios de Oeiras, Batalha e vários outros, no
as barragens em vários Estados do Nordeste, como a Estado do Piauí, onde estão sendo feitos assenta-
Barragem Salinas, que vai dar condição, quando da mentos e às pessoas estão sendo conferidos os ins-
sua conclusão, prevista para o final deste ano, de irri- trumentos mínimos para que possam crescer, evoluir
gar mais de 5 mil hectares de terra. e se desenvolver.

O Governo está levando água aos sedentos da Ora, Sr. Presidente, Sras.. e Srs. Deputados,
região semi-árida rústica do Estado de Pernambuco, sabemos que nem tudo são flores, que nem tudo é
Sr. Presidente Severino Cavalcanti, por meio da Adu- cor-de-rosa. Temos certeza de que há muito mais por
tora do Oeste, que vai captar quinhentos litros de fazer. Precisamos, porém, observar outra falácia vei-
água por segundo, na altura de Orocó, no Rio São culada no dia-a-dia. O desemprego é absurdo, é vio-
Francisco, levando água para Araripina, Ouricuri e lento. É verdade. Mas ele não surgiu da noite para o
várias outras cidades de Pernambuco, atravessando dia, não surgiu tão-somente no Governo Fernando
a Serra do Araripe e chegando a uma dezena de Mu- Henrique Cardoso. O desemprego aumentou, princi-
nicípios do Estado do Piauí. Tudo isso é obra do Go- paimente nas regiões menos desenvolvidas, pelo fato
verno Federal. de os Governos anteriores não terem feito sequer um

O Governo Federal tem programas vitoriosos. E trabalho de fixação condigna do homem no campo.
a Oposição mais renhida, que insiste no quanto pior As cidades simplesmente infartaram no curso dos úl-
melhor, teima em não querer aceitá-los. Aí está o timos quarenta anos, fazendo com que a pressão so-
Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, cial e a demanda pelo emprego alcançassem níveis
sucesso no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, assustadores.
de onde estão vindo levas e levas de agricultores Sr. Presidente, Sras.. e Srs. Deputados, o
para protestar contra o Governo. PSDB, a base de apoio do Presidente Fernando Hen-

O Pronaf também alcança outras regiões do rique Cardoso, tem consciência dessas dificuldades,
Nordeste. Ainda ontem estive em Municípios do inte- mas também de muitas ações acertadas em plena
rior do meu Estado, o Piauí. Representantes das as- execução.
sociações de pequenos produtores rurais manifesta- E o que dizer dos que vêm aí em mais uma mar-
ram satisfação com o programa. Estão gerando ren- cha? Nada tenho contra, absolutamente. Que ve-
da, emprego e produzindo alimentos. nham dez, cem marchas. Afinal de contas, como diz o

Falam em erradicar a pobreza, mas se esque- cancioneiro popular, "a praça é do povo", e a Esplana-
cem de que dois outros programas espetaculares im- da, mais do que nunca, é do povo.
plantados por este Governo estão em plena ação. Um O jornal Correio Braziliense de hoje estampa a
deles, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do seguinte manchete: "Radicalizar é preciso - PT gaú-
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério cho lança documento bombástico e assusta direção
- FUNDEF, abrange, sim, pequena percentagem de nacional do partido". E o discurso se repete quando o
Municípios, ou seja, 20%. Infelizmente, na maioria do tema é o PT nacional, atingindo inclusive o PT nacio-
Nordeste atrasado e miserável não tem obtido bons na!. Propõem a derrubada do Presidente, condenam
resultados porque não existem Conselhos Municipais a burguesia, o capital, a privatização, as multinacio-
de Educação, e os Prefeitos "prefeiturizam" o progra- nais, centram fogo em Fernando Henrique Cardoso e
ma, praticando toda sorte de desvios delituosos, im- até mesmo na direção petista.
pedindo que o programa também nessas regiões al- É claro que o PT nacional, por intermédio da
cance os resultados altamente positivos observados maioria dos seus Líderes, até mesmo do Líder José
em Minas Gerais, no Paraná, em São Paulo, no Rio Genoíno, já se manifestou contrário a essa posição.
de Janeiro, enfim, neste País dito um pouco mais de- O próprio Governador Olívio Dutra já se manifesta
senvolvido. contrário. Existe, no entanto, uma facção do PT no

O que dizer da reforma agrária? Qual a reforma Rio Grande do Sul - os próprios petistas reconhe-
agrária que se quer? No próximo sábado me reunirei cem - que domina 60% dos diretórios daquele Esta-
com funcionários do Ministério Extraordinário de Polí- do.
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Não é nenhuma agressão ler o que está escrito alidade do Rio São Francisco. Apresentarei caminhos
nas faixas espalhadas pelas ruas, nem ouvir as con- para o desenvolvimento da nossa Região.
clamações feitas na Esplanada dos Ministérios. O O que me traz a esta tribuna é assunto que, para
PDT e outros partidos de Oposição gritam as seguin- um Parlamentar da Região Nordeste, se reveste de
tes palavras de ordem: "Fora, FHC! Renúncia, FHC!" primeira grandeza: o destino do nosso velho São

Esses aprendizes de feiticeiro se esquecem de Francisco, sempre estreitamente ligado ao desenvol-
que, conforme ensina a história antiga, os conspira- vimento regional.
dores que fazem a revolução nunca chegam ao po- A rigor, em minha opinião, não há como discutir
der. E na história mais recente, há pouco mais de vin- estratégias para o desenvolvimento regional do Norte
te anos, assistimos a um filme parecido, cujo resulta- sem tomar em consideração o enorme papel desem-
do foi o golpe, do qual o País até hoje não se restabe- penhado pela Bacia do São Francisco. Sua importân-
leceu. cia se traduz não apenas na produção de energia elé-

Por isso, que venham as passeatas, que ve- trica, como se convencionou pensar depois do adven-
nham as caminhadas na Esplanada, mas nunca se to das grandes usinas de eletricidade, sobretudo a Hi-
esqueçam os artífices dessas manobras de que vive- drelétrica de Xingó, mas se relaciona igualmente ao
mos numa democracia, e a democracia é a vontade abastecimento urbano de água, à irrigação das cultu-
da maioria. Quem está no poder, está pela maioria. ras agrícolas, ao transporte humano e de mercadori-
Que a Oposição aguarde o momento adequado, o ve- as, à pesca e ao turismo.
redicto das urnas, para, então, fazer as disputas e Não resta dúvida de que a geração de energia a
eventualmente chegar ao poder, a exemplo do PT, do partir do sistema hídrico é da maior relevância e cor-
PSB, do PPS e de vários outros partidos que ocupam responde mesmo a uma prioridade de nosso tempo:
cargos nos âmbitos Municipal e Estadual. existem hoje nada menos do que catorze hidrelétricas

Infiltrar-se nesse movimento, usar inocentes em funcionamento no âmbito da Companhia Hidro
úteis mais uma vez para se posicionar contra tudo e Elétrica do São Francisco - CHESF, das quais nove
contra todos é insensatez, e o País já sofreu demais somente no Rio São Francisco.
por causa da insensatez. Por outro lado, é certo que nenhuma interven-

Muito obrigado. ção sobre a natureza se faz impunemente. Assim, co-
nhecemos os problemas daí advindos, como a extin

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
Concedo a palavra ao nobre Deputado Ivan Paixão. ção ou redução de certos cardumes, o empobreci

mento da flora aquática, a redução dos níveis de
O SR. IVAN PAIXÃO (PPS - SE. Sem revisão plâncton fluvial ocorridos em virtude da regularização

do orador.) - Sr. Presidente, Sras.. e Srs. Deputados, das águas, entre outros impactos ambientais.
hoje realmente é um dia muito bom para esta Casa Aliás, faço um parêntese para referir-me ao tra-
em face dos debates que estamos a travar. Um fato balho da ProfA Vera Lúcia Oliveira Coutinho Ramos,
muito interessante está ocorrendo: Deputados da da Universidade Federal de Sergipe, intitulado "Políti-
base do Governo ocupam a tribuna para elogiá-lo. É cas Públicas e o Cotidiano do Baixo São Francisco",
até curioso, porque o que tenho visto são Deputados bem como o da ProfA Marluce Rocha Melo de Souza,
da base governista sucederem-se nesses microfones da mesma universidade, sobre "Impactos no Estuário
a fazer críticas. Para mim, hoje realmente foi uma sur- do Rio São Francisco e Conseqüências Socioeconô-
presa. Acredito que essa atitude se deve à baixa po- micas no Município de Brejo Grande". Elaborados
pularidade do Presidente da República, que desceu a como dissertações de mestrado, ambos reúnem con-
níveis extremamente preocupantes. O grupo de defe- siderável quantidade de informaçoes valiosas sobre
sa está sendo mobilizado e está cumprindo muito os efeitos ambientais da ação humana sobre o rio e,
bem o papel que lhe cabe. ao mesmo tempo, examinam as repercussões sociais

Quero dar algumas informações sobre o que e humanas das modificações produzidas no ambiente
discutimos hoje. Em recente visita a Blumenau eJoin- fluvial.
ville, em Santa Catarina, pude constatar que a taxa de Como vinha dizendo, não há como deixar de re-
desemprego subiu de 1% para 10%. Numa Capital do conhecer, ainda assim, a relevância da produção
Nordeste mais uma empresa foi fechada: a Fiat Lux, energética, de modo que ninguém, em sã consciên-
que fabricava fósforos. cia, iria opor-se a ela. Ocorre, entretanto, que não se

Sr. Presidente, vou falar hoje de assunto de esgotam aí as potencialidades do rio e suas respecti-
grande importância para o nosso Nordeste: a potenci- vas possibilidades de aproveitamento pela economia
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regional. Há muito mais que necessita ser identificado portanto, com plenas possibilidades de saÚde tlnem-
como potencial, priorizado no âmbito das políticas se- ceira, bastando para isso que se proceda a um sane-
toriais e implementado enquanto alternativa de cres- amento das finanças da empresa - nada muito dife-
cimento. O fato é que uma bacia hidrográfica não rente do que foi feito por meio do PROER para salvar
pode ser reduzida a um sistema de geração de ener- os bancos privados. A diferença reside que neste
gia, especialmente no Nordeste, em que o clima favo- caso o beneficiado seria o próprio Estado.
rece o contato prolongado do homem com o rio, onde Aqueles que se opõem à preservação da estatal
a água representa a própria vida. argumentam que o setor público não estaria apto a re-

E é a partir dessas convicções, Sr. Presidente, alizar investimentos em expansão e manutenção, que
que manifesto minha posição contrária à privatização se fazem necessários. Trata-se de uma falácia fia-
da CHESF, em estudo pelo Governo do Presidente grante, contraditada com mero exame da história da
Fernando Henrique Cardoso. eletricidade em nosso País, pois ninguém mais do

Entre o final de março e meados de abril último, que o Estado foi responsável pelos pesados investi-
gestões parlamentares obtiveram da equipe governa- mentos de universalização dos serviços elétricos. E
mental o adiamento da tomada de decisões relativas mais, na medida em que reunimos experiência no to-
não somente à privatização da CHESF, mas de ou- cante a privatizações nos chamados setores essenci-
tras companhias do setor elétrico como um todo. Na- ais - a agenda do Estado -, torna-se notória a inter-
quela ocasião, os Governadores se achavam apreen- ferência do critério de minimização de custos sobre a
sivos diante do modelo privatizante apresentado pe- qualidade de manutenção, por um lado, e de maximi-
los técnicos da área federal e, ao cabo de continua- zação dos lucros sobre o estabelecimento dos pre-
das negociações, o Presidente FHC concordou em ços, por outro.
suspender por 180 dias o encaminhamento de quais- Convém igualmente questionar informações
quer medidas, no intuito de favorecer o diálogo e o transmitidas pelos técnicos, segundo as quais a
melhor exame das alternativas que se oferecem a CHESF seria desmembrada em três diferentes em-
cada caso. presas de geração e de transmissão de energia para

A questão estará, portanto, voltando à pauta venda, conforme o modelo de privatização definido
muito proximamente. É provável que ainda neste se- pelo Governo. Ora, sabe-se que o bom funcionamen-
mestre este Plenário esteja novamente às voltas com to do todo está condicionado à interdependência en-
o projeto do Governo, que, até o presente momento, tre as partes. No tocante ao Rio São Francisco é a
não dá sinais de haver modificado os balizamentos Usina de Sobradinho que controla sua vazão, influen-
de suas propostas. ciando, aliás, na produção de energia elétrica das de-

Assim sendo, gostaria de externar aqui as prin- mais usinas da CHESF.
cipais preocupações que a meu ver o assunto susci- Preocupa-nos, por conseguinte, na hipótese da
ta. privatização, que os Estados nordestinos venham a

Nesse sentido, faço minhas as palavras do en- tornar-se verdadeiros reféns nas mãos dos futuros
genheiro e ex-Diretor do NUCLEN, Dr. Joaquim Fran- controladores dessa empresa tripartida e colocados à
cisco de Carvalho, segundo quem "manda o bom sen- mercê de toda sorte de interesses privados e concor-
so que o Estado controle as empresas hidrelétricas, rentes - próprios do regime capitalista-, com reper-
devido às implicações ambientais da sua exploração, cussões sobre aspectos extremamente variados,
com reflexos até mesmo no abastecimento de água como o do abastecimento de água das cidades, os
potável". Aliás, Sr. Presidente, é assim que ocorre em projetos de irrigação das lavouras do semi-árido etc.
países como os Estados Unidos, a França, a Suíça, a No limite, trata-se de perda da soberania do Poder
Noruega e o Canadá; neles, é o Governo quem con- Público em assuntos estratégicos.
trola as bacias hidrográficas e hidroelétricas, que são Afinal, forçoso é reconhecer que as incompará-
estatais. veis vantagens da privatização, anunciadas em prosa

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, e verso pelos arautos da globalização, nos múltiplos
criada em 1945, atende aproximadamente 40 milhões processos de venda de estatais que se registraram
de habitantes, ou 25% da população brasileira. Pos- ao longo do primeiro mandato de FHC, não se revela-
sui 14 usinas hidrelétricas, 2 termelétricas, 77 subes- ram convincentes: o Brasil, depois de liquidar parte
tações e conta com 10 mil 721 megawatts instalados. substancial de seu patrimônio, ostenta saldo negativo

Trata-se de relevante patrimônio assentado em em sua balança comercial e tem triplicada sua dívida
regime de monopólio, relativo a serviço essencial, externa, enquanto os salários se deterioram e os re-
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cursos destinados à educação, saúde e pesquisa fo- to de V.Exa. uma síntese daquilo de que precisamos
ram drasticamente reduzidos. Nesse contexto, cum- para o nosso Nordeste. Muitos não sabem o significa-
pre indagar: privatizar ainda mais para quê? do da irrigação, de um braço de rio que atinge Municí-

Talvez este seja o momento de investirmos pios que estão passando fome porque não têm água.
mais em nossas potencialidades, para ampliar as tia- Neste momento, presto solidariedade a V. Exa. no
ses do nosso desenvolvimento, do que propriamente que se refere ao Rio São Francisco, que preci;:;a ser
o de alienarmos o pouco que nos resta. Neste senti- çuidado com a alma, com brasilidade. Precisamos fa-
do, e ainda a propósito do São Francisco, gostaria de zer com que ele seja o grande manancial da econo-
enfocar alguns aspectos atinentes às perspectivas mia brasileira, porque o Nordeste precisa de água.
que ali se descortinam para a pesca - em particular a Todos esses rios podem ser aproveitados. Por exem-
pesca em cativeiro. Creio que nesse domínio, sim, pio, o tão abundante Rio Tocantins tem sua água des-
haja muito o que fazer. perdiçada. Mas poderíamos juntar essas duas bacias

Os dados relativos à pesca no Brasil são nada e ter abundância para mudar a fisionomia da nossa
menos que estarrecedores, a começar pelo lugar que gente e do nosso povo. Não vejo progresso algum. Só
ocupamos no cenário da produção do pescado: so- vejo miséria na nossa Região. O Nordeste está so-
mos o 25-2 produtor mundial, estando em posição infe- frendo. Dizem alguns oradores que já é costume con-
rior ao Vietnã! Ao ano, nossa produção total equivale viver com a seca no Nordeste. Não precisamos mais
a apenas 0,5% da produção mundial e não ultrapassa desse costume e dessa tradição. Precisamos dar
450 mil toneladas! oportunidade para que o homem enfrente e não tema

No que concerne à aqüicultura - criação de pe- a seca. Que a seca venha como um acidente, não
ixes em cativeiro -, mesmo a produção nacional ten- como um sacrifício para todas as famílias e para to-
do crescido bastante nos últimos anos (em torno de dos aqueles que vivem em derredor do Nordeste.
30%), o Brasil respondeu, em 1997, por apenas 0,2% Precisamos emitir nossa voz aqui. É preciso que to-
da produção mundial; ou seja, constata-se uma imen- dos os dias um Deputado fale, para que o Governo se
sa discrepância entre potencialidade e efetiva partici- sensibilize e veja que há necessidade e premência de
pação do País no mercado mundial de pescado. se atender à Região Nordeste, que não pode continu-

E mais _ parece mesmo inacreditável: hoje, ao ar como está. O Governo não está vendo o Nordeste.
final da década de 90, produzimos menos pescado do Digo isso como membro da bancada que apóia o Go-
que no final dos anos aO! Portanto, produzimos me- vemo. É preciso que ele tome uma ação mais que
nos proteína para abastecer nosso povo, consideran- imediata pela defesa dos interesses do próprio País.
do que a população cresceu nesta última década. E Com o Nordeste sem condições de vida, a população
significativamente menos, pois registramos uma re- irá migrar, inchando São Paulo, Paraná, Santa Catari-
dução da ordem de 30% no volume do pescado naci- na e Rio Grande do Sul. Precisamos fazer com que os
onal. Como desde então a demanda interna aumen- nordestinos tenham condições de se fixar na sua re-
tou, o País passou a importar pescado para atender a gião, com sua terra e sua gente. Parabéns, Deputado
um mercado cujo consumo per capita fica em mo- Ivan Paixão.
destos 14 quilos ao ano por habitante. O SR. IVAN PAIXÃO - Obrigado, Deputado Se-

Ouço, com prazer, o Deputado Severino Caval- verino Cavalcanti. Tenho acompanhado seus pronun-
canti. ciamentos na Câmara Federal e já identifiquei V. Exa.

O Sr. Severino Cavalcanti - Deputado Ivan Pa- como um batalhador, guerreiro, lutador pela causa
ixão, V. Exa. refere-se à transposição do Rio São nordestina. Resumo as palavras de V. Exa. dizendo
Francisco. Essa é a solução que vemos para todos que o nordestino não quer mais esmola, quer cidada-
aqueles Estados que estão passando por dificulda- nia. E cidadania é um bom aproveitamento da Bacia
des e não têm outra maneira de aproveitar esses rios Hidrográfica do São Francisco, que, como um rio que
que jogam suas águas no mar. Com a transposição recebeu o nome de "santo dos pobres", aponta no seu
do Rio São Francisco, criaremos uma nova vida para serpentear pelo Nordeste brasileiro onde há pobreza,
os que moram no Ceará, no Rio Grande do Norte, em onde está o problema e indica também a solução.
Pernambuco, pois terão a oportunidade de fazer a Sr. Presidente, trago hoje a esta Casa a questão
cultura familiar irrigada, de que este Governo fala com do pescado, apontando as potencialidades deste rio,
tanta ênfase. Realmente essa é uma grande solução, desta bacia, que pode trazer toneladas de proteína,
porque dará oportunidade à dona de casa de, em seu riqueza e renda para a sua população. Como dizia,
lar, dar sustento a sua família. Vejo no pronunciamen- nossa demanda interna per capita fica em torno de



36294 Terça-feira 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1999

14 quilos ao ano. E foi desta maneira, com uma déca
da de retração na produção e de concomitante ex
pansão do consumo, que alcançamos o lugar de mai
or importador de peixes da América Latina. Pasmem,
senhores: somos o maior importador de peixes da
América Latina!

Esta é uma daquelas informações que produ
zem no íntimo de nós mesmos um sentimento de pro
fundo pesar e desconforto, porque traduz com espan
tosa clareza o quão patético é o subdesenvolvimento
em que nos vemos enredados: o Brasil, que detém 8
mil e 500 quilômetros de linha de costa marítima, 15%
da água potável do mundo, além de grandes exten
sões de terras alagadas, que conta com um clima ab
solutamente favorável à pesca e à aqüicultura, não
apenas carece de autonomia na produção de pesca
do para suprir o seu tímido mercado interno, como
ainda se encontra na contingência de ocupar o lugar
de maior importador na América Latina! Resta saber
onde terão andado os ideólogos de desenvolvimento
ao longo de toda essa década.

De qualquer maneira, parece-nos favorável a
significativa e recente transferência da política pes
queira da alçada do Ministério do Meio Ambiente para
o Ministério da Agricultura, onde se criou o Departa
mento de Pesca e Aqüicultura - OPA, que estará do
ravante responsável pelo setor. Em colaboração com
a iniciativa privada, o OPA estabeleceu a meta de,
nos próximos quatro anos, expandir em 40% a produ
ção nacional de peixes, crustáceos e moluscos, para
chegarmos a 2002 com 1 milhão e 200 mil toneladas
do produto.

No que respeita à aqüicultura, a intenção oficial
é incrementar a atual produção em 350%, passando
das atuais 88 mil toneladas para uma produção de
350 mil toneladas. Nesse empreendimento, as espé
cies privilegiadas serão o camarão, a tilápia e o mexi
lhão.

Oxalá Deus ajude a todos e realmente o Gover
no consiga chegar a esses índices de incremento na
produção, para que tenhamos mais pescado, mais
proteína, mais comida e menos importação.

E é precisamente aí onde eu gostaria de me re
ferir ao São Francisco, observando o quanto está vin
culado seu destino à atividade piscícola, pois que,
com suas várzeas e vastas regiões alagadas, este rio
tem vocação natural para a aqüicultura.

Se lograrmos aproveitar o São Francisco para a
produção de pescado em cativeiro, estaremos encon
trando alternativas de geração de emprego e renda
na região Nordeste e, sem necessidade de grandes
investimentos ou maior aporte de recursos, igualmen-

te abrindo grandes oportunidades para o País em ter
mos de uma inserção competitiva no mercado inter
nacional de produtos pesqueiros em futuro razoavel
mente próximo.

Segundo a Organização Mundial para Agricultu
ra e Alimentação - FAO, a produção extrativa de
pescado cresce 1% ao ano e, em verdade, já atingiu
seu limite máximo sustentável. Enquanto isso, por ou
tro lado, a produção da aqüicultura cresce 14% ao
ano no planeta e se apresenta como grande geradora
de empregos diretos. Na China, que é o maior produ
tor mundial, em 1996 foram produzidas 23 milhões de
toneladas, o que assegurou sete milhões de empre
gos diretos.

Na América Latina, os maiores produtores em
cativeiro são o Equador, especializado na produção
de camarão, e o Chile, que se dedica ao cultivo de
salmão, truta, mariscos e algas.

Estudiosos do assunto no Ministério estimam
que o Brasil possa transformar-se, a médio prazo,
num dos maiores produtores mundiais de camarão e
tilápias. No tocante a estas últimas, há perspectivas
de que em 2010 o País venha a situar-se entre os três
maiores cultivadores do mundo, produzindo 420 mil
toneladas e empregando 65 mil pessoas.

Uma produção assim estaria orientada no senti
do de competir com a merluza, que vem sendo impor
tada da Argentina e do Uruguai, e produziria uma ren
da de dois bilhões de dólares a favor do Brasil. O con
sumo de tilápias no mercado internacional aumentou
de 300 mil toneladas em 1984 para 800 mil toneladas
em 1996. Foi o maior crescimento percentual entre os
principais grupos de peixes cultivados, aproximada
mente 270%, o que sustenta expectativas muito favo
ráveis à nossa participação na produção mundial.

No Brasil, dentre as facilidades que encontra a
criação de tilápias em cativeiro, destaca-se o clima
tropical perfeito para a espécie e o fato de que esses
peixes crescem com rações à base de grãos que o
País produz, portanto, não precisa importar. Para
nós, a substituição da merluza importada pela tilápia
aqui produzida apresenta uma porção de aspectos
vantajosos, tais como menor suscetibilidade à varia
ção cambial, dispensa de gastos com importações,
mais renda interna, fixação do homem no meio rural,
disponibilização de proteína animal de excelente qua
lidade para a população de baixa renda. Além disso,
testes de degustação promovidos por empresas pri
vadas indicaram preferência geral pelo sabor da tilá
pia entre os consumidores, em detrimento da merlu
za.



Durante o discurso do Sr. Ivan Paixão,
o Sr. Severino Cavalcanti, 2R Vi
ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Ben-Hur Ferrei
ra, § 212 do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Ben-Hur Ferreira) - Con
cedo a palavra ao Deputado Paes Landim para uma
Comunicação de Liderança.pelo PFL.

O SR. PAES LANDIM (PFL - PI) - Sr. Presiden
te, sexta-feira passada, dia 20, reuniu-se em Teresina
a equipe do Ministério do Planejamento e do BNDES,
junto com o Consórcio Brasiliana, a fim de examinar
os estudos a respeito dos chamados Eixos Nacionais
de Integração e Desenvolvimento. Como sabemos,
esses estudos integrarão o Plano Plurianual de Inves
timentos, ou PPA.

Quero aplaudir a iniciativa do Governo Federal,
cuja equipe visitou todas as Capitais dos Estados bra
sileiros. Teresina, Capital do Piauí, foi a última, com a
presença de autoridades do Estado e Parlamentares,
tendo à frente o eminente Senador Alberto Silva. Na
oportunidade, ouvi atentamente, na sessão da ma
nhã, o Dr. José Paulo Silveira, do Ministério do Plane
jamento, Orçamento e Gestão, e a Sra. lo/anda Ra
malho, do BNDES, os quais se houveram com muita
competência e profundidade, abordando exatamente
a filosofia dos Eixos de Integração e Desenvolvimen
to.

Sr. Presidente, na ocasião, pedi que se incluís
se na programação dos Eixos, como forma de resga
tar o velho sonho de Juscelino Kubitschek e suas me
tas rodoviárias, a única não concluída, exatamente a
que liga Fortaleza a Brasília, a BR-020, que se encon
tra asfaltada até Barreiras e depois de Picos a Forta
leza. Entretanto, no grande sertão, os subtrechos que
ligam o sertão do Piauí à Bahia, ao Goiás e à Brasília
estão praticamente sem movimento, com exceção de
pequeno trecho, com cerc~ de 100 quilômetros de ex
tensão, que, aos poucos~ conseguimos construir em
torno do Parque Nacional da Serra da Capivara, com
modestos recursos. Na própria Bahia já existe um
subtrecho implementado pelo Governo Estadual, a
partir de Barreiras, na direção de Mansidão.

Juscelino Kubitschek dizia, na década de 70,
esperar que na próxima década essa sua meta, a

Envolvidas diretamente com a aqüicultura esti
ma-se haver cerca de 85 mil pessoas. De toda a ativi
dade - pesca e aqüicultura - resultam cerca de 4
milhões de dependentes diretos e indiretos em todo o
País.

Quanto a embarcações, contam com aproxima
damente 26 mil- a maioria obsoleta, de atuação res
trita e padrões de funcionamento muitas vezes preda
tórios.

Cumpre ao Ministério da Agricultura, nestas cir
cunstâncias, empreender iniciativas com a finalidade
de reversão do quadro de analfabetismo e incapacita
ção técnica e gerencial dos trabalhadores do setor,
além de viabilizar modos de renovação das frotas.

De acordo com o Ministério, neste ano estão
sendo implantados cinco cursos de pesca e aqüicul
tura de nível médio em unidades de escolas técnicas
federais. Esta iniciativa se impõe com toda a urgên
cia, dada a inexistência de escolas de nível médio di
recionadas à pesca.

Encontramos, aqui, outra referência dramática
do ponto de vista de nossa história e de nossos costu
mes. Afinal, em 1500 os portugueses já dispunham
de escolas de navegação. E às vésperas do ano 2000
nós sequer temos escolas de pesca! Montaram-se
centros de aprendizagem comercial, industrial... No
entanto, uma das atividades econômicas mais anti
gas desta Pátria ainda não se beneficia de uma abor
dagem institucional!

O Ministério deve, igualmente, prosseguir na
instalação de pólos regionais de aqüicultura no Nor
deste, de acordo com o Programa Nacional para o
Desenvolvimento da Aqüicultura, a exemplo dos que
foram constituídos em Ilhéus e Natal. Com essas
ações estará implementando a valorização da ativida
de pesqueira, sua efetivação como ramo do setor pro
dutivo e a integração do imenso potencial hídrico do
rio São Francisco à economia nacional.

Sr. Presidente, com essas minhas palavras, en
cerro meu pronunciamento mostrando que com in
vestimento de baixa monta poderemos libertar todas
aquelas populações ribeirinhas que, às margens do
Rio São Francisco, vivem na miséria, a exemplo do
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Existem aproximadamente 700 mil pessoas tra- meu querido Estado de Sergipe, onde a miséria, o
balhando no setor pesqueiro em nosso País nos ra- cinturão dp. pobreza situa-se nessa região.
mos da produção e transformação. Destas, 90% dedi- Sr. Presidente, peço a V.Exa. que meu pronun-
cam-se à pesca artesanal e os 10% restantes à pesca ciamento seja transcrito nos Anais e lhe seja dada
costeira industrial. Essa mera distribuição do trabalho ampla divulgação.
já traduz indícios de precariedade das condições ge- Muito obrigado.
rais em que se exerce a pesca como um todo no Bra
sil.
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BR-020, fosse concluída - cerca de 1.700 quilôme
tros integrando o sertão a Brasília -, uma estrada
que ele chamou de estrada da "integração nacional".
Espero que o próximo PPA possa incluí-Ia e realizar,
enfim, o grande sonho de JK, resgatando também a
presença esquecida do anônimo e bravo sertanejo
nordestino.

Como disse muito bem o Dr. José Paulo Silvei
ra, um dos objetivos dos Eixos é gerar desenvolvi
mento econômico e social, bem como a integração
nacional. Ora, Sr. Presidente, a BR-020, se concluí
da, implicaria um grande impacto social e econômico
e ajudaria na integração nacional, haja vista o nome
que a JK deu à estrada. Aliás, depois de concluída,
essa estrada mereceria receber o nome do ex-Presi
dente Juscelino. Outro aspecto dos Eixos, segundo o
Dr. José Paulo Silveira, seria a produção de competi
tividade na sistemática da economia.

É evidente que uma estrada dessa, ligando o
sertão a Brasília, vai envolver impactos culturais in
descritíveis no âmbito do sertão, despertando a com
petitividade em todos os níveis. Finalmente, quanto à
redução das disparidades, é óbvio que uma estrada
dessa natureza ajudaria não só na movimentação de
produtos, mas também na da cultura e revolucionaria
o bem-estar socioeconômico e cultural da região. Se
ria um investimento rigorosamente estruturante, cujo
efeito multiplicador não cabe abordar neste momento.

Igualmente, outro aspecto a ser abordado, Sr.
Presidente, e que está previsto nos Eixos Nacionais
de Integração é a complementação da BR-407, que
liga Juazeiro a Feira de Santana, na Bahia. Esquece
ram-se, no entanto, de que o trecho que liga o Piauí a
Petrolina está completamente abandonado, com re
percussões danosas à nossa economia. Picos, o mai
or centro do sertão piauiense, segunda cidade em ar
recadação de ICMS no Estado, cuja produção agríco
la chegava no mesmo dia à Bahia e ao Recife, hoje,
em razão da precariedade da estrada, da falta de via
bilidade de trânsito da BR-407, do completo abando
no da rodovia no sentido piauiense, enfrenta enormes
dificuldades. É importante que essa estrada, na sua
totalidade, seja incluída também nos Eixos Nacionais
de Integração e Desenvolvimento.

No tocante à hidrovia do Rio Parnaíba, que leva
ria os produtos do cerrado ao Porto de Itaqui, no Ma
ranhão, reduzindo drasticamente os custos da produ
ção, gostaria de registrar minha satisfação com sua
inclusão nos Eixos, ao tempo em que manifesto mi
nha preocupação com a crescente desertificação de
suas margens e do seu principal afluente, o Rio Gur
guéia, no eixo transnordestino. Não se pode esque-

cer, Sr. Presidente, de uma estrada fundamental
como a que liga Uruçuí a Ribeiro Gonçalves, no cerra
do, ao lado de Balsas, Maranhão, onde estaria a fer
rovia transversal.

Essa ferrovia do transnordestino precisa esten
der-se até Salgueiro, via Picos, no meu Estado, pon
to nuclear da BR-020. Picos, grande celeiro de agri
cultura tropical, grande produtor de produtos típicos
do semi-árido, poderia também ser um pólo de inter
câmbio comercial com o cerrado de Barreiras. Cons
truída, a BR-020 encurtaria em 400 quilômetros a dis
tância entre as duas cidades, reduzindo a distância
de Brasília para o Nordeste.

É preciso que nas políticas públicas do meio
ambiente, previstas nos Eixos, seja incluída a região
de São Raimundo Nonato, no semi-árido, que tem o
único parque nacional de caatinga reconhecido mun
dialmente pela Unesco, e precisa de aeroporto, in
fra-estrutura e abastecimento d'água em torno da ci
dade, abastecimento esse que poderia ser obtido
aproveitando-se o potencial do açude Petrônio Por
tella. Além disso, poder-se-ia concretizar um grande
pólo de fruticultura irrigada do semi-árido, em São
João do Piauí, que tem o melhor lençol freático do
nosso semi-árido nordestino e pode ser uma nova Pe
trolina, com terras ainda mais férteis.

A Secretaria-Executiva do Ministério do Orça
mento e Gestão tem à frente, como disse aqui há pou
cos dias o Dr. Martus Tavares, um homem metódico,
cartesiano, competente e, agora como Secretá
rio-Executivo, um homem apaixonado pela agricultu
ra, um homem que conhece as potencialidades agrí
colas de nosso sertão, o Dr. Guilherme Dias. Tenho
certeza de que, recém-chegado ao Ministério, dará
toda a atenção para que se crie um grande pólo no
semi-árido na área de fruticultura, que poderá, pela
proximidade com o Eixo do São Francisco, cerca de
180 quilômetros, ser outro propulsor do desenvolvi
mento nordestino. São João do Piauí, assim como o
sudeste do Piauí, está mais próximo do Eixo do São
Francisco e, com as terras mais férteis do semi-árido,
merece uma atenção especial no aludido Eixo.

O SR. PRESIDENTE (Ben - Hur Ferreira) 
Dando continuidade ao Grande Expediente, concedo
a palavra ao Deputado Salatiel Carvalho, do PMDB
de Pernambuco, pelo prazo de 25 minutos.

O SR. SALATIEL CARVALHO (PMDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, caros cole
gas Parlamentares, inegavelmente, vivemos um mo
mento delicado na história do nosso País. Sem dúvi
da alguma, estamos vivendo um dos momentos mais
dramáticos da nossa história, em função das muitas



As empresas privadas que adquiriram as esta
tais de telefonia fizeram-no sob a forma de contratos
que asseguram a qualidade na prestação do serviço
de telefonia. Isto sim é que deve ser acompanhado de
perto, fiscalizado: as tarifas telefônicas praticadas e a
qualidade do atendimento e dos serviços.

Creio, entretanto, que este setor tem uma de
manda tão grande que ficou mais do que provado que
o processo de privatização da telefonia estatal no
Brasil veio em boa hora - ouso dizer que foi até um
pouco tardio -, para que a população brasileira pu
desse ser adequadamente atendida nos serviços de
telefonia.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Ben-Hur
Ferreira.

O Sr. Ben-Hur Ferreira - Nobre Deputado Sa
latiel Carvalho, estou preocupado com algumas pon
derações de V. Exa. porque tenho sentido desde a
semana passada que os Parlamentares da base do
Governo tentam, a meu ver, criar um clima que não
está sendo coerente com o que queremos no dia 26
de agosto. O que queremos é uma manifestação de
mocrática. Estamos cobrando um rumo do Governo
FHC. Vamos utilizar os instrumentos da democracia,
ou seja, a pressão popular. Percebo a tentativa de se
criar um clima, como se estivéssemos atentando con
tra as instituições democráticas. Repudio este tipo de
pensamento. Outro ponto importante é que maracu
taia não prescreve, nobre Deputado. Se houve irregu
laridade no processo de privatização, o melhor instru
mento a ser usado é a CPI, que não pode ser barrada
pelo resultado da privatização. Se assim fosse, basta
ria que o processo de privatização tivesse sucesso
para que se interrompesse qualquer investigação.
Mas não é esta a lógica que move o Direito Público. O
que temos de investigar é se os agentes que atuam
em nome do Estado atuaram pautados na lei. Quem
age em nome do serviço público e da Nação não tem
liberdade para fazer maracutaia. Ora, se isso ocorreu
ou não, a CPI vai comprovar.
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dificuldades que representam a nossa conjuntura atu- foi dado um passo decisivo. Creio, portanto, que a pri-
aI. Há o desemprego grassando de norte a sul do vatização das empresas de telefonia foi um fato posi-
País, cada vez mais crescente nas áreas metropolita- tivo para o Brasil.
nas. Há o problema dos juros altos, do agravamento Outro aspecto sobre o qual este Congresso
da fome, da miséria, da pobreza, enfim, nós vivemos deve se debruçar é a qualidade da prestação do ser-
um momento realmente dramático em nosso País, viço por parte das empresas que conseguiram com-
em que as pessoas estão, efetivamente, esperando prar as estatais telefônicas, isso sim, e não lutar para
que nós encontremos as soluções, e nós precisamos que se instale uma CPI destinada a investigar um fato
buscar essas soluções para experimentarmos dias que já é real. Quais seriam os objetivos da abertura
melhores. de uma CPI? Reestatizar o sistema telefônico? Acre-

Mas é exatamente nesse momento delicado em dito que isso nem mesmo lograria o apoio da socieda-
que vivemos que nós precisamos ter um elevado grau de.
de responsabilidade na condução dos destinos do
nosso País.

Estamos tomando conhecimento, através dos
meios de comunicação, de que está programado,
para a próxima quinta- feira desta semana e aqui em
Brasília, um evento que está sendo denominado de a
Marcha dos Cem Mil. E as grandes motivações dessa
movimentação que está programada para a próxima
quinta-feira são exatamente a pregação da renúncia
do Presidente da República - o slogan principal
dessa marcha é "Fora FHC" - e a apresentação de
pedido de instalação de uma CPI destinada a investi
gar a privatização da TELEBRÁS, assunto que está
mobilizando os partidos de oposição e algumas enti
dades não-governamentais.

Com relação à privatização do Sistema
TELEBRÁS, Sr. Presidente, entendemos que esse
episódio é matéria vencida. Todas as empresas do
Sistema foram privatizadas, e o processo de privati
zação continua sendo objeto de investigação e análi
se por alguns setores, a fim de que se identifiquem
possíveis e prováveis irregularidades.

Mas o que está provado, Sr. Presidente, é que
essa privatização do setor elétrico, como todas as de
mais, foi bem-vinda para a nossa economia, haja vis
ta o montante de investimentos que esse setor de
mandava, os quais eram necessários para o atendi
mento da população. Na verdade, os orçamentos pú
blicos - todo o sistema era estatal - estavam se es
vaindo. Durante anos, empresas estatais ofereciam
telefone ao consumidor como se fosse um produto de
luxo. No meu Estado, durante anos acompanhei a
luta que se travava para obter uma linha telefônica.

Depois do advento da telefonia celular, conse
guir uma linha era uma verdadeira proeza, até mesmo
motivo de atuação de alguns políticos, que tentavam
intermediar linhas fixas ou móveis para atender a pe
didos de seus liderados e eleitores. Hoje observamos
que, uma vez privatizado o Sistema, pelo menos no
aspecto da garantia da oferta do produto, o telefone,



E diria a V. Exa. que, neste momento, não é só o
Presidente da República que tem a responsabilidade
de apresentar soluções. A Oposição deste País fala,
Sr. Presidente, como se toda a responsabilidade de
se encontrar uma solução para o Brasil fosse única e
exclusivamente do Presidente da República. Na ver
dade, a responsabilidade recai sobre todos nós.

A Oposição tem palanque, tribuna e certamente
propostas. Por que usar este atalho mais fácil, mais
perigoso, mortal, contra a democracia, de simples
mente pregar a renúncia, o impeachment, sem que
haja um fato concreto?

Mostramos que nossa democracia já está ama
durecida, apesar de recente. Há quase dez anos este
Congresso, diante de denúncias concretas, de sinais
evidentes, claros, de corrupção, nos limites do exercí
cio da democracia, cassou o mandato de um Presi
dente e não houve estremecimento da democracia.
Pelo contrário, houve o respeito da sociedade, por
que, naquela hora, o Congresso, diante de fatos con
cretos, atendeu ao clamor da sociedade e cassou o
mandato de um Presidente legitimamente eleito pela
sociedade, mas que, nem por isso, se poderia consi
derar acima do bem e do mal, praticar qualquer tipo
de erro ou cometer qualquer tipo de ato que desres
peitasse o cargo de Presidente da República e des
merecesse a confi,ança que o povo nele havia deposi-
tado. \

Mas o que ve(Tlos agora? A mobilização de uma
marcha a Brasília p~ra pregar a renúncia já.

Ora, Sr. Presidente, Sras.. e Srs. Deputados,
nessa questão da popularidade baixa do Presidente
da República, se formos ler o que está na imprensa,
nos jornais, diria que a popularidaçe do Congresso
também não está grandes coisas. Nosso índice de
popularidade talvez esteja tão baixo quanto o do Pre
sidente da República.

Isso demonstra o quê? Demonstra insatisfação
por parte da sociedade talvez até com essa atitude da
Oposição de querer jogar toda a culpa no Presidente
da República.

Onde estão as propostas da Oposição? Onde
estão as saídas que a Oposição aponta?

É mais fácil pregar o impeachment, a renúncia,
ou seja, alavancar o movimento de pressão sobre a
sociedade pedindo sistematicamente a renúncia do
Presidente ou seu afastamento.
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Queremos investigar o processo de privatiza- vamos outras nações pelo mundo afora que vivem
ção. A Folha de S.Paulo de sábado publicou matéria momentos cruciais. Querem aproveitar esses mo-
dizendo que no Brasil, por enquanto, o processo de mentos de fragilidade, quando, na verdade, devería-
privatização é um grande fiasco. Essa é uma outra re- mos somar forças para encontrar saídas para o Bra-
alidade que não se confunde. Foi uma matéria basea- sil.
da em pesquisa feita junto aos consumidores no que
diz respeito a rodovias e à telefonia. No Brasil, até
agora, o resultado das privatizações não foi o que o
Governo pregava, até porque falta fiscalização e re
gulamentação desses setores. Por isso, nobre Depu
tado, queremos deixar claro a V.Exa. que, no dia 26,
queremos cobrar um rumo do Governo Fernando
Henrique Cardoso e também uma investigação a fun
do do processo de privatização. O resto é boato, es
peculação, daqueles que não aceitam o instrumento
legítimo que é a pressão popular, que é a democra
cia, pela qual lutamos tanto e que nos concede isso.
Obrigado por me ter concedido um aparte.

O SR. SALATIEL CARVALHO - Meu caro
Deputado Ben-Hur Ferreira, acolho o aparte de V.
Exa., mas discordo completamente dele. Acredito
que devemos buscar soluções. Vejo a Oposição mui
to preocupada em, cada vez mais, tumultuar o pro
cesso.

E quando V. Exa. fala em democracia, fico ima
ginando como V. Exa. identifica a democracia com a
pregação, com o movimento de mobilização da socie
dade para pressionar o Presidente da República a re
nunciar a seu mandato, uma vez que foi eleito demo
craticamente.

Acho que devemos conviver com a democracia
sabendo respeitar o direito de cada um. E o que quero
dizer é que essa movimentação de quinta-feira pode
rá resvalar para o aspecto da radicalização.

Nessa questão da privatização, em parte, con
cordo com V.Exa. Acho que o Congresso deve inves
tigar profundamente, por menor que seja, qualquer si
nal de deslize na condução dos serviços públicos,
principalmente num processo de privatização como
da telefonia. Mas acredito que esse assunto já foi ob
jeto de denúncia e o que tinha de ser investigado já
foi.

O Congresso tem o papel de aprofundar qual
quer tipo de denúncia e, evidentemente, procurar sa
ber onde está a verdade.

Até concordo com V. Exa. na questão de se in
vestigar mais a fundo ainda o processo de privatiza
ção do setor de telecomunicações. Agora, meu caro
Deputado, não se deve mobilizar a sociedade brasile
ira para pressioná-Ia, aproveitando um contexto que
sabemos nos ser desfavorável, nos ser adverso, mas
um contexto que não é um privilégio do Brasil. Obser-
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Acho que, ao fazer isso, a Oposição dá uma dei
xa. O Presidente Fernando Henrique Cardoso é um
democrata, e sua biografia é comprometida com a li
berdade. Isso ninguém pode negar.

E qual é a origem do Presidente? É exatamente
a mesma de alguns que hoje estão pedindo seu im
peachment, sua renúncia.

O Presidente da República foi vítima também da
ditadura, ou será que as oposições já esqueceram os
anos de chumbo do autoritarismo, da ditadura?

Ele voltou ao Brasil como os outros exilados que
hoje militam na oposição e foi eleito democraticamen
te, por duas vezes, pelo povo brasileiro.

Portanto, pregar a renúncia do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso é realmente um atalho peri
goso.

É exatamente sobre isso que quero falar no meu
pronunciamento, ressaltando que hoje precisamos de
sensatez e serenidade, meus caros Deputados. O
momento não é de açodamento, de precipitação. A
precipitação agora é perigosa para a sociedade que
hoje sofre. Não podemos negar, não podemos fechar
os olhos ao sofrimento da sociedade, vítima dessa
conjuntura. Mas será que toda a responsabilidade
deve recair sobre o Presidente? Seria patriótico, ain
da que fosse sua a responsabilidade por tudo isso,
seria justo e patriótico que nós, representantes do
povo e por ele eleitos, com responsabilidade de voca
lizar suas angústias, deixássemos o Brasil afundar
com seu Presidente? Não seria adequado.

Ouço, com prazer, o aparte do Deputado Bispo
Rodrigues.

O Sr. Bispo Rodrigues - Obrigado pelo aparte,
nobre Deputado Salatiel Carvalho. Lembro-me de
que às vésperas do golpe que tirou Allende do Gover
no do Chile para instalar a ditadura de Pinochet, al
guém segurava um cartaz que dizia: "O governo
Allende é uma droga, mas é o nosso governo". Quero
dizer, aproveitando o discurso de V. Exa., que nosso
Governo mantém o salário mínimo um dos menores
da América Latina, não concede aumento salarial ao
funcionalismo público há cinco anos, mas paga quase
70 bilhões de juros para criar riquezas no exterior, sal
va banqueiros e tem criado vários problemas para a
Nação. O povo está gemendo, o desemprego está
instalado pela política econômica que só visa ao pa
pei, só visa à mesa de operação de câmbio do Banco
Central. Mas, com toda a deficiência, digo que este
Governo é fraco, mas é o nosso Governo. Nós, brasi
leiros, estamos hoje vivendo a plena democracia, por
que a herdamos de anos de lutas e muitos cidadãos
honrados e decentes deste País morreram para con-

qUlstar a liberdade que ora temos. A marcha l.jlAv

acontecerá esta semana traz faixas onde se lê "Fora
FHC!" Quem colocaremos no lugar de Fernando Hen
rique Cardoso? Digo, como dizia aquele cartaz no
Chile: este Governo é uma droga, mas é o único que
temos. Não temos outro para, democraticamente, co
locar em seu lugar. O atual Governo foi eleito pelo
povo e temos de respeitar sua vontade. Se o povo vo
tou mal, que se corrija nas próximas eleições e vote
melhor. Parabéns a V. Exa. pelo discurso.

O SR. SALATIEL CARVALHO - Deputado Bis
po Rodrigues, agradeço imensamente a V. Exa. o
aparte, que realmente fortalece o pensamento que
queremos transmitir nesta tarde.

Meu caro Bispo Rodrigues, diria que a preocu
pação maior desta Casa deve ser exatamente com a
manutenção da democracia. Não adianta a Oposição
dizer, através da imprensa ou desta tribuna, que esta
mos exagerando. Quem está exagerando é a esquer
da irresponsável deste País, porque está brincando
com fogo, aproveitando que neste momento a socie
dade, na verdade, é um caldo de cultura altamente fa
vorável a uma explosão. Ao invés de trazer soluções,
quer plantar revolta.

O Sr. Severino Cavalcanti - Deputado Salatiel
Carvalho, V. Exa. me permite um aparte?

O SR. SALATIEL CARVALHO - Ouço V. Exa.
com prazer.

O Sr. Severino Cavalcanti - Deputado Salatiel
Carvalho, ouvi V. Exa. abordar no Pequeno Expedi
ente tema sobre o qual todos que têm responsabilida
de neste País precisam se conscientizar. A revista
Veja traz afirmações de um irresponsável Ministro da
Justiça que, a meu ver, está minando o Governo. Este
Governo está perdido, precisa tomar uma diretriz
para que nós, que lhe temos dado apoio, possamos
nele acreditar. O Ministro da Justiça diz que vamos le
galizar a maconha. Como podemos concordar com
isso? V. Exa., homem cristão, de formação religiosa,
vai aceitar que o Ministro da Justiça venha dizer que é
favorável aos homossexuais? Não tenho nada contra
os homossexuais - até os respeito -, mas não pos
so permitir a legalidade da união. Agora, vem o Minis
tro da Justiça dizer: "A droga leve nós vamos aceitar".
Aceitar como? Não podemos aceitar o vício, de ma
neira nenhuma, Deputado Salatiel Carvalho. O Minis
tro da Justiça está cometendo um crime. O Presiden
te da República devia demiti-lo. Esse homem não
pode permanecer no cargo, pois é um louco. Como
vamos aceitar sua pregação numa revista de circula
ção como a Veja? Espero poder contar com a solida
riedade de todos os cristãos membros desta Casa.



Durante o discurso do Sr. Salatiel Car
valho, o Sr. Ben-Hur Ferreira, § 29 do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência que é ocupada pelo Sr. Themís
toeles Sampaio, § 29 do art. 18 do Regimen
to Interno.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Bispo Rodri
gues para uma Comunicação de Liderança, pelo Blo
co Parlamentar PUPST/PSUPMN/PSD.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
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Precisamos prestigiar V. Exa., que fez discurso no Ninguém ouve uma só voz do Partido dos Tra-
Pequeno Expediente que marcará sua presença nes- balhadores a defender a renúncia do Sr. Fidel Castro,
ta Casa como homem que tem coragem e defende que há tantos anos vem massacrando o povo de
aquilo em que acredita. Parabenizo V. Exa. pelo dis- Cuba.
curso. Ouvi-o, mas não pude aparteá-Io, por se tratar
do horário destinado ao Pequeno Expediente. Mas Aliás, devo mostrar a seguinte manchete de ma-

téria de jornal, publicada ontem: "Travessia e busca
aproveito - parece que Deus está nos guiando -, V. de liberdade".
Exa. veio falar no Grande Expediente, e agora posso
externar minha revolta, minha repulsa a este Ministro A matéria trata das fugas de cubanos, massa-
que precisa ser demitido pela moralidade, pela de- crados pelo regime sangrento, ditatorial e desumano
cência deste País. do Sr. Fidel Castro. Pessoas arriscam a vida, fugindo

O SR. SALATIEL CARVALHO _ Meu caro do regime de governo cubano em pequenas balsas,
Deputado severino Cavalcanti, agradeço a V. Exa. o em busca de liberdade nos Estados Unidos.
aparte ao meu outro pronunciamento, mas a contribuição Ao fechar meu pronunciamento, devo ressaltar
de V. Exa. é importante. que o tema trará muitos Parlamentares à tribuna e re-

Continuando, Sr. Presidente, gostaria de mos- afirmar minha crença absoluta na democracia. Exis-
trar o jornal Correio Braziliense de hoje. Quando fa- tem caminhos normais e democráticos para chegar-
lamos no perigo de que haja insensatez neste grave mos às soluções para o País. O atalho de se pregar a
momento da vida nacional, nós temos como mostrar renúncia e a pretensão de golpear o mandato presi-
nossa apreensão e nossa preocupação. Eis a man- dencial dado livremente pela sociedade brasileira é
chete do referido jornal: "Radicalizar é Preciso _ PT perigoso, porque amanhã ou depois as principais víti-
gaúcho lança documento bombástico e assusta Dire- mas poderão ser os que hoje estão pregando a derru-
ção Nacional do Partido". Ou seja, o PT quer sangue, bada de um presidente que foi eleito democratica-
o PT quer violência, o PT não quer solução. mente pelo povo.

Diz ainda a nota do PT: "A simples construção Não quis no meu discurso encobrir as falhas do
_ palavras do documento do PT - nunca gerará po- Governo Fernando Henrique, até comecei expres-
der suficiente..." Ou seja, que partido é esse que não sando o grau de dificuldades em que vivemos, mas
quer construir, Srs. Deputados? Quer dizer, é mais fá- ac~edito, Sr. Presidente, que a missão desta Casa é,
cil atalhar, é mais fácil derrubar, é mais fácil golpear. aCIma de tudo, assegurar a democracia que foi con-

Mais adiante, a nota do PT continua: "... a ponto quistada com tanta luta, que hoje beneficia a própria
de tornar possível o socialismo". Ora, o socialismo já Oposição que tem a liberdade de se manifestar, mas
está morto em grande parte do mundo. O socialismo que o faça dentro dos limites da democracia, respei-
é uma experiência falida e que não deu certo em tando a vontade do povo que foi manifesta nas urnas,
grandes parcelas da humanidade. Aliás, ainda hoje e vamos vencer! Não tenho dúvidas de que o PT e ou-
nós vemos exemplos disso. tros partidos de oposição são alternativas de poder,

Diz ainda o PT o seguinte: "... É por isso que, mas, neste caso, as oposições e o PT, ao invés de se
para chegar a uma sociedade sem classes _ utopia colocarem como alternativas, estão se descredenci-
imbecil e burra _ não basta só construir... " ando e poderão perder o respeito da sociedade.

Em seguida continua o seu pensamento: "... é Era o que tinha a dizer.
preciso destruir o poder dos capitalistas... "

O que pretendem destruir?
Segue o Partido dos Trabalhadores na sua can

tilena revolucionária que não leva a nada. Não é isso
o que queremos para o Brasil

Algo é irônico. As esquerdas é que pretendem
essa movimentação no Brasil e esse tumulto.

E gostaria de deixar bem claro, ao final do meu
pronunciamento, que aceitamos plenamente a mani
festação democrática. Foi exatamente para isto que
lutamos: a democracia no País. Contudo, o PT é sau
d~sista, inclusive quanto ao autoritarismo, porque
nao se conforma com a democracia.



O Brasil é um país com grande potencial - a oi
tava economia do mundo -, com um PIB de 800 bi
lhões de dólares, com outro PIB que não paga impos
tos, denunciado pelo próprio Secretário da Receita, e
o Governo faz vista grossa em relação a isso. Produ
zimos mais de 70 milhões de toneladas de grãos, e
poderíamos produzir duas ou três vezes mais do que
isso se tivéssemos uma política agrícola. Nosso País
tem a maior produção industrial da América Latina.
Por que o nosso povo deve viver nessa condição de
desigualdade social? Por que as crianças devem
prostituir-se? Por que tem de haver trabalho escravo
na tenra infância, justamente no momento do desen-
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te, é uma honra ocupar este microfone com V. Exa. Srs. Deputados, nota-se o desespero do Presidente
na Presidência. Fernando Henrique Cardoso e de seus aliados na

Informo aos companheiros desta Casa e a todo tentativa de desqualificar o movimento popular que
o povo que acompanha este discurso pela TV Câma- vai acontecer no próximo dia 26, envolvendo sindica-
ra que no ano que vem, a partir de janeiro, vai haver tos, estudantes, trabalhadores rurais, mulheres, parti-
mais um problema para desgastar o Presidente Fer- dos políticos da Oposição. Trata-se de um movimento
nando Henrique e o seu Governo. cívico que tem por objetivo manifestar insatisfação

Há alguns meses, todo motorista foi obrigado a com os rumos deste Governo.
comprar aquele "kit vigarice", dos primeiros socorros, A mobilização ocorre justamente porque o Go-
e o Brasil inteiro reclamou. Foi um erro incluído no Có- verno é incapaz de responder aos anseios da popula-
digo Nacional de Trânsito. Há um erro muito maior ção. Estamos vivendo com um salário mínimo baixís-
agora, que é o prejuízo que será dado ao povo brasi- simo. Os servidores públicos estão há cinco anos
leiro no ano que vem. A partir de janeiro, todos aque- sem ajuste de salário e o Governo ainda retira os seus
les que têm carro serão obrigados, anualmente, a fa- direitos. As empresas estatais. foram entregues. Os
zer a revisão veicular, e as empresas internacionais serviços pioraram e ninguém sabe para onde foi o di-
que estão se instalando no Brasil para fazer essa ins- nheiro. A área social é uma lástima. Em nosso País,
peção dizem que cobrarão de 50 a 70 dólares por há um abandono completo às crianças, aos deficien-
cada revisão. tes físicos, aos idosos.

A Anfavea diz que temos 24 milhões de veículos Mais grave ainda é o abandono da opção de
automotores. A 50 dólares cada, chega-se ao valor uma política econômica que atenda ao i[lteresse do
de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, que sairão do povo brasileiro, que priorize a produção para gerar
bolso do povo direto para essas empresas que estão emprego. O Presidente da República optou em de-
se instalando aqui e conseguindo, por meio dos De- senvolver o País com investimentos externos e com o
tran, ser representantes únicas em cada estado. capital especulativo, chamado de capital volátil, que

A lei foi mal feita ao não permitlr que as monta- não gera emprego, que não transfere tecnologia e
doras já vendessem seus carros com a inspeção vei- que fica aqui enquanto os juros são os maiores do
cular. Mas esses mesmos carros - Mercedez Benz, mundo. Quando o barco está afundando, vai embora
BMW, Audi, carros globais e mundiais -, na Europa, de uma hora para outra, ajudando a quebrar ainda
só fazem essa inspeção de cinco em cinco anos; de- mais o País. Essa opção não deu certo no México, na
pois é que passam a fazê-la anualmente. Ásia e na Rússia. Essa política não deu certo em ne-

No Brasil, irão roubar do povo brasileiro. Por nhum lugar do mundo onde foi aplicada, e o Presiden-
que o cidadão que compra um carro zero quilômetro te da República continua reforçando essa concepção,
necessita pagar para saber se o seu carro está bom essa visão.
em relação aos quesitos poluição sonora ou gases? É óbvio que as conseqüências sociais são dra-
Por que ele já não sai de fábrica com essa inspeção máticas, como o desemprego, que leva milhões e mi-
veicular? Isso foi feito somente para tirar dinheiro do Ihões de brasileiros ao desespero e à falta de espe-
povo brasileiro. Serão 50 dólares que cada proprietá- rança. A violência no Brasil é uma calamidade. Nin-
rio de veículo terá de pagar anualmente. guém pode sair às ruas e ter tranqüilidade em sua Pá-

Aviso ao Governo - há muita gente no Palácio tria.
do Planalto ouvindo nossos discursos - que no ano
que vem o povo vai começar a reclamar. Espero que
este Governo se adiante e diga "não". É um abuso ter
mos de fazer essa inspeção anualmente nos carros,
já que no exterior isso não é preciso. Por que não,
como no exterior, a cada cinco anos, e somente depo
is do décimo ano, anualmente?

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Concedo a palavra ao Deputado Agnelo Queiroz, do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, do Distrito Federal.

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.. e
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volvimento do indivíduo? Por que não pode haver es- Tenho certeza de que os homens de bem desta
cola de qualidade que prepare o nosso País para a Pátria querem ver sua população feliz. Com certeza
globalização? Esse é o questionamento que o povo esse é o sentimento da maioria do nosso povo. Entre-
faz. E o povo quer mudança radical nessa política. tanto, os nossos dirigentes, os nossos governantes
Tenho certeza de que o povo se manifestará para não pensam assim, como bem disse o Deputado Bis-
combatê-Ia, porque não é certo beneficiar somente po Rodrigues. Pensam muito diferente, porque só se
uma pequena minoria do capital especulativo, do ca- preocupam em atender aos grupos econômicos, ao
pital financeiro, particularmente fora do Brasil. capital estrangeiro, aos interesses da grande potên-

Com todo prazer, concedo um aparte ao Depu- cia, que são os Estados Unidos, em detrimento do
tado Bispo Rodrigues. nosso povo. É importante saber que a grande riqueza

O Sr. Bispo Rodrigues _ Nobre Deputado deste País, que hoje tem o oitavo PIB, está concen-
Agnelo Queiroz, acredito que a visão do Brasil esteja trada nas mãos de poucos e não nas mãos da grande
errada. Não se deve falar da grandeza de uma nação maioria da população.
pelo PIB que possui, pelos valores financeiros, pelos Como bem disse o Deputado Bispo Rodrigues,
números da importação e exportação. Uma nação o Brasil tem potencial para resolver essas questões,
deve ser reconhecida por sua justiça, pelo respeito às mas o povo está insatisfeito e julga o Sr. Fernando
minorias, às religiões, aos presos e também aos mor- Henrique Cardoso um dos piores Presidentes da his-
tos. Disse um grande filósofo que se alguém quer co- tória do Brasil. Este Governo recebeu reprovação ma-
nhecer o avançar de uma sociedade deve visitar seus ior do que a do ex-Presidente Fernando Collor no pe-
presídios e cemitérios, a fim de verificar o valor que se ríodo do impeachment. E é justamente por isso que,
dá às pessoas. Um país tem de ser avaliado não por de forma legítima, democrática e ordeira, o povo vai
seus indicadores econômicos, mas pelas escolas, pe- às ruas manifestar-se contra Fernando Henrique Car-
los hospitais, pelas casas de saúde, pelos manicômi- doso. Esse é o objetivo. Como o próprio Governo e
os, pelos presídios e pelos valores morais e éticos seus aliados percebem, seguramente, essa será a
que possui. A riqueza de qualquer nação não reside maior manifestação popular da história do Distrito Fe-
no ouro que tem, mas no valor, no respeito e na igual- deral. A população terá a chance de mostrar nas pra-
dade que dá ao cidadão, no acesso de todas as crian- ças públicas a sua insatisfação. É claro que aí se ten-
ças à escola e na possibilidade de todo cidadão chefe ta desqualificar aOposição dizendo estar sem rumo.
de fam ília poder comprar sua casa própria e pagar em Ora, esta é a Oposição que discorda da política
20, 25 anos, de acordo com suas possibilidades - é deste Presidente da República, que mobiliza o povo a
isso que representa o acesso da população às facili- manifestar a sua insatisfação e a lutar por uma nova
dades da vida. Um país deve ser avaliado pela felici- política que vise ào crescimento econômico, à gera-
dade dos seus habitantes e não por suas riquezas no ção de emprego e renda, aos investimentos nas áre-
exterior, ou por seu PIB. E o PIB deve ser medido as sociais, sobretudo no capital humano, de funda-
conforme a felicidade e a satisfação geral do seu mental importância.É evidente que esta Oposição
povo. Hoje em dia o povo está morrendo de fome, de- tem proposta, tem rumo, e sabe o que quer. Tanto
sempregado, desesperado. Talvez falte Deus no co- que avalia a necessidade de substituição de um Go-
ração dos que governam esta Nação, porque eles só verno que não tem mais volta pelo fato de estar com-
enxergam o poder no dinheiro, na balança cambial e prometido com interesses externos, com interesses
não o seu semelhante, o bem-estar do próximo. O alienígenas.
que adianta o Brasil ter toda esta pujança se o povo
continua não tendo acesso a essa riqueza, tornan- Este Governo começa um segundo mandato,
do-se infeliz, miserável e sofredor? Talvez seja pelo mas já está envelhecido. Este é um mandato caduco
fato de o povo estar sendo contado como se fosse um de um Presidente sem autoridade, que sequer é ouvi-
número e não por seu sentimento, por ser uma pes- do por seus Ministros. Este Presidente não desperta
soa criada à imagem e à semelhança de Deus. Esta nenhuma esperança, nenhum ânimo, nenhum estí-
Nação não sai de onde está, porque sobe um e desce mula à sociedade brasileira.
outro, e continuam vendo a população como se fosse Por isso, Sr. Presidente, é legítimo manifestar.
um número e não criaturas assemelhadas a Deus. Dizer que a Esquerda está sem rumo, que isso é gol-
Muito obrigado a V. Exa. pe, que está propondo isso e aquilo é tentar desca-

O SR. AGNELO QUEIROZ - Agradeço a V. racterizar a Oposição. E, na verdade, essa é uma ati-
Exa. o aparte e o incorporo ao meu pronunciamento. tude de desespero.
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Na verdade, a Oposição, na época do Governo tes, afastam-nos. Sem falar em saúde, em assistên-
Collor, viu que aquele Governo era enlameado, que cia social, um desastre completo.
aplicava um projeto neoliberal para o Brasil. Daí, foi O povo tem de se manifestar, não pode ficar ca-
às ruas, pressionou o Congresso Nacional e este lado. Ou o Governo muda sua política, ou vai embora,
aprovou o impeachment. Evidente que o País ga- ou vai ser expulso. O País é nosso, não de Fernando
nhou com isso, na medida em que afastou um Presi- Henrique Cardoso; é do povo brasileiro que, tendo a
dente que não tinha a menor condição de administrar felicidade de ter nascido num solo rico como este,
os interesses nacionais. quer ter direito à alimentação, acesso à educação, à

O mesmo acontece agora: o povo deve pressio- cultura, à prática de esportes, a uma vida digna e in-
nar o Congresso Nacional, que devia ter instalado a dependente. Temos tudo para isso. Só não nos é pos-
CPI da Telebrás, a CPI do Caso Sivam, a CPI da sível, porque temos um Presidente que faz política de
Compra de Votos e a CPI das Privatizações. Enfim, interesse de outras nações que não a brasileira.
inúmeros são os escândalos, mas este Congresso Ficar calado, não se manifestar ou, quando de-
nada apura, porque o Presidente tem controle sobre a clarar essas verdades, ser taxado de golpista, de não
maioria desta Casa. E essa maioria, que agora quer respeitar a regra do jogo, de antidemocrático, de não
desqualificar a Oposição, não chegou a esta tribuna ter rumo é desculpa de desesperado que não tem
para dizer que gostaria de ver investigados esses es- como conter mais o povo, que vai às ruas mesmo.
cândalos. Essa Marcha dos Cem Mil vai virar uma grande bola

Por isso a Oposição tem de mobilizar o povo, de neve.
que vai para as ruas, porque sabe que sua voz reper- Ouço com prazer o aparte do nobre Deputado
cute no Congresso Nacional. Caio Riela.

Será entregue aqui, com mais de 1 milhão de O Sr. Caio Riela - Deputado Agnelo Queiroz,
assinaturas, pedido de instalação de CPI para apurar ouço atentamente o discurso de V. Exa. Ele descreve
crime de responsabilidade, e também de outra CPI o panorama do que acontece no País, o sentimento
para apurar a privatização da Telebrás. Isto, sim, é das pessoas, dos que trabalham, dos empresários do
democrático e está na Constituição. Só o povo brasi- campo e da cidade. Cheguei hoje do interior do Rio
Jeiro é capaz de fazer com que os crimes praticados Grande do Sul, andei na fronteira do Estado, onde há
pelo Sr. Presidente da República sejam apurados. grandes produtores da orizicultura, da monocultura

Tenho certeza de que essa marcha será vitorio- do arroz. Estive em Uruguaiana, Itaqui, Quaraí, Ale-
sa, terá importantes conseqüências para os interes- grete; passei todo o dia de ontem em São Sorja, terra
ses da Pátria. E isso os trabalhadores sabem fazer, do melhor Presidente que o Brasil já teve. Ninguém
pois têm grande tradição de luta. Mas, a continuar mais suporta esta situação. Esse negócio de dizer
esta política, a situação pode caminhar para a barbá- que o País está bem, que está crescendo é balela. A
rie em nosso País, devido às precárias condições so- verdade é que o próprio Presidente e sua - já fui criti-
ciais, ao desemprego, ao abandono da nossa econo- cado por usar esta palavra, mas vou ter de repeti-Ia; é
mia, da nossa indústria, da nossa agricultura, do nos- a palavra que encaixa - corja se revelam. O Vi-
so comércio - isso é o que pensam setores que antes ce-Presidente do partido de S. Exa. - um tal de Bar-
tinham mais afinidade com o Sr. Fernando Henrique ros; Luiz Mendonça de Barros -, que foi Ministro, dis-
Cardoso. se que o Presidente tem de mudar sua equipe econô-

Pesquisa divulgada pela Fiesp mostra que a mica, que ela não dá certo. Mas veja onde chegamos:
nota dada pelo empresariado ao Presidente da Repú- empurrar com a barriga, tapar o sol com a peneira, di-
blica é 3,8; e à área social, 2,2. zer que está tudo bem! Isso é balela! Precisamos,

sim, conscientizar e mobilizar a sociedade brasileira,
Os agricultores também estão se manifestando. fazer como estão fazendo os agricultores, os

Eles compram um trator e têm de pagar dez. Estão sem-terra, os sem-emprego, os sem-esperança, os
quebrando, tendo de sair das suas terras, entregan- sem-comida, os sem-família, os sem-casa, todos,
do-as, devido à situação caótica. porque não dá para continuar assim. Os servidores

Com relação à educação, nem se fala. Deram públicos de todas as esferas também estão mal. Nin-
um golpe nas entidades filantrópicas sérias, de tal for- guém agüenta mais. Não dá mais para esconder, as
ma que inviabilizaram seu funcionamento, cortando pessoas estão tristes. Todos sabem que viemos ao
bolsas de estudantes carentes, entre outras coisas. mundo para ser felizes, mas não existe mais carinho
Em vez de levar para as escola os estudantes caren- entre as gentes. Só vemos coisa negativa. Deputado
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Agnelo Queiroz, V. Exa. apresenta muito bem este
panorama. Conversando com as pessoas nos bair
ros, nas filas, no interior, do mais alto ao mais baixo,
do mais abastado financeiramente ao menos favore
cido, verificamos que todos se queixam. É o momento
de este Congresso se somar aos movimentos popula
res e dizer ao Presidente que está mal. Não adianta
querer passar aquela fachada de que tem o controle
do País, porque ele está desorganizado, está feio,
sim. Reforço seu discurso, dizendo que não nos de
vemos calar. Nesta semana vão trepidar e sacudir o
asfalto e os alicerces da Esplanada dos Ministérios e
da Praça dos Três Poderes, porque o povo está che
gando de todos os lados. São estudantes também,
profissionais da saúde, que estão logo aí na frente. E
não vêm só do Rio Grande, mas do Norte, do Nordes
te, do Centro-Oeste e do Sudeste. V. Exa. representa
o Distrito Federal, que também apóia essa mobiliza
ção. Presidente Fernando Henrique Cardoso, aqui
estamos - eu, o Deputado Agnelo Queiroz e tantos
outros Deputados -, alertando que a situação não
está boa. Encerrando meu aparte, para não ocupar
muito o tempo do orador, afirmo que esta é uma se
mana decisiva. Temos de sair da omissão, do ostra
cismo e ir em frente. Não prego luta armada, não. Pre
go a luta da língua, da conversa, da pressão. Aqui fica
minha contribuição, em nome da unanimidade da
bancada gaúcha do Partido Trabalhista Brasileiro.
Parabéns.

O SR. AGNELO QUEIROZ - Muito obrigado,
Deputado Caio Riela. Incorporo toda sua declaração
ao meu pronunciamento. Seguramente, ela expressa
o sentimento do povo lutador do Rio Grande, que pro
duz e que hoje se encontra inviabilizado por esta polí
tica econômica.

V. Exa. tratou de questão muito importante: nos
so País será outro, depois do dia 26. Podemos falar
do Brasil até 26 de agosto de 1999 e depois dessa
data, com a reafirmação do povo brasileiro.

Assim como tiramos um Presidente corrupto,
que praticava disfarçadamente a política neoliberal,
vamos destituir este que, de forma clara e evidente,
age como se fosse dono da Pátria, entregando o pa
trimônio brasileiro; e agora quer privatizar os leitos
dos rios, numa atitude de traição nacional inominada.

V. Exa., Deputado Caio Riela, em seu aparte,
conseguiu traduzir o sentimento do povo brasileiro,
com muita sensibilidade, justamente porque vai fre
qüentemente ao interior, a cada Município. Essa é a
manifestação do conjunto do povo brasileiro.

O Sr. Lincoln Portela - V. Exa. me concede um
aparte, Deputado Agnelo Queiroz?

O SR. AGNELO QUEIROZ - Estou encerrando
meu pronunciamento, mas concedo um minuto a V.
Exa.

O Sr. Lincoln Portela - Deputado Agnelo Quei
roz, está chegando o dia da Marcha dos Cem Mil. Os
Deputados que amam o Brasil têm dado apoio a ela.
Quem ama o País dá apoio a uma manifestação ex
tremamente ordeira, pacífica e democrática, ainda
que forças externas tentem minar esse sentimento
nacionalista, porque a grande arma que os opositores
da Pátria têm é não despertá-lo no nosso povo que
vem com coerência, sobriedade e competência mar
chando para Brasília. Nobre Deputado, o Presidente
da República e aqueles que compõem a Situação
que, diga-se de passagem, está caótica -, têm dito
que se realizará o movimento dos sem-rumo. Mas a
mobilização que se dará no dia 26 é de pessoas que
sabem o que querem e que desejam o bem do Brasil.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso é que está
tentando fazer com que a Nação fique sem norte,
mas, por certo, não ficará. Parabéns pelo seu pronun
ciamento, Deputado Agnelo Queiroz.

O SR. AGNELO QUEIROZ - Deputado Lincoln
Portela, agradeço a V. Exa. o aparte, muito correto,
com o qual concordo plenamente, e que incorporo a
meu pronunciamento.

O Presidente tenta desqualificar a Oposição, di
zendo que não tem rumo. Se há alguém sem norte
neste País, este alguém se chama Fernando Henri
que Cardoso. S. Exa. está deixando o Brasil à deriva,
sem nenhuma perspectiva, sem futuro, sem esperan
ça. Com isso não podemos concordar.

Sr. Presidente, neste minuto que me resta, volto
minhas palavras para um assunto doméstico, que en
tendo da maior importância, exatamente pela consi
deração que tenho pelo Sesi de Taguatinga e da Cei
lândia. Essas instituições estão anunciando demis
sões em massa de mais de 150 trabalhadores.

O Sesi é vinculado à CNI, atualmente presidida
por um Deputado. Apelo aS. Exa. para que tome pro
vidências. Um médico, servidor desse órgão, teve um
enfarto e outros servidores se afastaram do serviço
devido à aflição causada pelo terrorismo da possibili
dade de demissão, justamente neste momento de pa
vor que o Brasil atravessa.

Quando se fala em demissão em massa em de
terminado local, há desespero, porque não existem
empregos no mercado e as chances são mínimas
para aqueles que já têm anos de trabalho, como é o
caso desses servidores do Sesi, com vinte, trinta
anos de trabalho.
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Acredito que o assunto deva ser tratado de for- O PSB tem história; são 52 anos de luta. Portan-
ma racional, convidando-os a discutir a possibilidade to, vamos continuar firmes. O Presidente Nacional do
de uma saída negociada, não os deixando com uma Partido, Miguel Arraes, esteve presente a essa reu-
mão na frente e outra atrás. Tenho certeza de que, nião, na qual discutimos as eleições municipais do
devido à responsabilidade de órgãos como o Sesi e a próximo ano. O partido pretende lançar candidatos
CN', haverá uma negociação com esses servidores. em todos os Municípios, principalmente nos maiores.

Faço aqui este apelo público, do mesmo modo O PSB resolveu lançar a candidatura deste humilde
que o farei perante essas autoridades, a fim de que parlamentar a prefeito do grande Município de Petroli-
não ocorra mais um desastre no Distrito Federal, pois na, dominado há mais de cem anos pela família Coe-
já estamos com 23% de desempregos. Repito, 23%; lho. Durante todo esse tempo, apenas um Prefeito
o maior índice de desemprego do Brasil! São 200 mil não pertencia a esse grupo. Se Deus quiser e com a
desempregados, e uma população economicamente compreensão do povo daquele município, a partir de
ativa de quase 800 mil. E uma situação de calamida- 2001 teremos um prefeito em Petrolina que não será
de pública, de desespero. Falar em desemprego em da família Coelho, mas, sim, da família Patriota.
uma área que deve gerar emprego é muito complica- Muito obrigado.
do. O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-

Este é o apelo público que faço. Concedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz Bittencourt.
Muito obrigado. O SR. LUIZ BITIENCOURT (PMDB - GO. Sem
O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.. e Srs. De-

peço a palavra para falar em nome da Liderança do putados, o tema que me traz hoje à tribuna vai ao en-
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB. contro das discussões que anteriormente foram le-

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - vantadas.
Tem V. Exa. a palavra, que dispõe de 3 minutos, para Neste final de semana, também tive a preocupa-
uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parla- ção de percorrer dezenas de Municípios, de conver-
mentar PSB/PCdoB . sar com representantes de segmentos organizados e

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - pude, no meu escritório de trabalho, elaborar algu-
PE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- mas reflexões para que pudéssemos discuti-Ias nesta
dente, Sras.. e Srs. Deputados, acabo de chegar de tarde.
Recife, onde participei de uma reunião da Executiva Venho à tribuna para fazer uma reflexão quanto
do PSB. Lá, dentre outros problemas, discutimos a ao futuro do País e manifestar preocupação diante do
questão da seca que vem arrasando o Nordeste, prin- desalento que cresce a cada dia no conjunto da soci-
cipalmente o Estado de Pernambuco. E mais uma vez edade brasileira. O Brasil chega ao final do século
- nem sei se vale a pena batermos na mesma tecla mergulhado em incertezas e vivendo tempos agita-
todas as semanas - quero chamar a atenção do Go- dos, especialmente com os desdobramentos do pro-
verno para o problema; o Governo está brincando cesso da globalização da economia.
com a fome e a miséria do povo. Não bastasse isso, corremos o risco de chegar

A situação dos trabalhadores, dos desemprega- ao ano 2000 submersos numa grave crise institucio-
dos, do homem que vive na periferia, na zona rural do nal, conseqüência da desidratação progressiva da
Nordeste é dificílima. Eles estão passando fome. Até credibilidade do Governo Fernando Henrique Cardo-
dezembro, o Governo distribuía uma cesta básica de so. Governante com baixa aprovação é agouro de
alimento - se é que se pode chamar aquilo de cesta tempestade, dizem os manuais da política, notada-
básica - e também cerca de 80 reais, que agora fo- mente, no Brasil, que conheceu mares turbulentos no
ram reduzidos a 42 reais, ou seja, menos da metade Governo Sarney e no Governo Collor.
do valor antes concedido - e ainda são pagos com Há, de qualquer forma, um quadro de insatisfa-
atraso. ção e desesperança instalado no País. A sociedade

O nosso partido, reitere-se, está vivo, em que brasileira já não consegue entender e esconder as
pese ter perdido muitos quadros no Estado de Per- angústias filtradas nos dias difíceis que enfrenta.
nambuco. Nosso Presidente, Deputado Djalma Paes, Expressa-se, cada vez mais forte, um sentimento de
que ameaçou entregar a Presidência, resolveu per- discordância com os rumos que o Brasil está toman-
manecer no cargo. Vamos fazer um grande congres- do. Um sentimento que vai ganhando a opinião públi-
so estadual em outubro, e em novembro, um congres- ca e sedimentando um vigoroso anseio por mudan-
so nacional. ças.
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Há três anos e meio do final do seu segundo
mandato, o Presidente da República submete-se a
uma espécie de agenda negativa, que tem sido mar
cada por um sistemático desgaste da imagem do Go
verno. Instalou-se no País um clima de final de festa.
Fala-se que Brasília anda assumindo ares de Ilha Fis
cal. Fora da realidade, distante dos verdadeiros pro
blemas do povo brasileiro. O cenário de instabilidade
política não poderia ser pior. Pedras estão sendo ati
radas por todos e para todos os lados.

As pesquisas de opinião pública estão revelan
do a perda sucessiva da popularidade do Presidente
da República. Os índices de rejeição passaram a ser
um pesadelo para o Palácio do Planalto, principal
mente quando já superam os do ex-Presidente Fer
nando Collor, no seu ocaso político. Às vésperas de
seu afastamento, Collor tinha 57% de reprovação. O
atual Presidente já ostenta 66% de rejeição, com me
nos 10% nos itens ótimo e bom, conforme números
estampados nos jornais de hoje. A revista Veja desta
semana traz como uma de suas matérias principais
análise desses indicativos.

A descrença começa a tomar conta do povo bra
sileiro, que amarga percentuais recordes nas taxas
de desemprego e novamente vê a carestia bater à
sua porta. A volta da espiral inflacionária e o aumento
do custo de vida, materializado em seguidos aumen
tos das tarifas dos serviços públicos (energia elétrica,
telefones, transportes coletivos), dos combustíveis e
dos remédios, entre outros, trazem o desencanto po
pular e aprofundam o abismo entre o Governo e a Na
ção.

Peço a atenção dos nossos pares. Tome-se o
exemplo do aumento dos preços dos medicamentos.
Por conta da omissão do Governo, que controla até o
preço de produtos que fazem mal à saúde, como o ci
garro e as bebidas, o preço dos remédios vem sendo
reajustado de forma criminosa pelos laboratórios far
macêuticos. Alguns remédios já experimentaram, nos
últimos seis meses, altas muitas vezes superiores à
inflação ou à variação do dólar medida no último pe
ríodo, como é o caso de determinados tipos de insuli
na, cujo medicamento é de uso obrigatório para mais
de 5 milhões de diabéticos, é um caso crônico. Outros
problemas de saúde poderiam também aqui ser le
vantados, como doenças cardiovasculares, hiperten
são etc. Enfim, o remédio assumiu uma proporção de
descontrole absurdo no dia-a-dia da nossa economia.

Para uma inflação de cerca de 75% nos últimos
cinco anos, os medicamentos tiveram reajustes médi
os da ordem de 150%. Isso configura prática de abu
so por parte da indústria farmacêutica. Há notícias de

aumentos de até 600%, segundo dados do Conselho
Federal de Farmácia. O silêncio da Secretaria de
Acompanhamento Econômico nesta questão deixa
revoltada a opinião pública.

O mesmo acontece com a exorbitante alta da
gasolina e das tarifas públicas. Para se adequar ao fi
gurino imposto pelo Fundo Monetário Internacional, o
famigerado FMI, o Governo soltou o freio dos preços
dos combustíveis. O resultado foram sucessivos au
mentos, que tiveram efeito cascata em toda a econo
mia, sob o argumento de que se o petróleo sobe no
mercado internacional, devemos subir aqui o preço
da gasolina. Mas se o petróleo abaixa o seu custo no
mercado internacional, não percorremos o caminho
contrário. A gasolina não tem também acompanhado
esse procedimento. O resultado disso tudo vai penali
zando ainda mais o bolso do trabalhador, que viu, por
exemplo, o preço da cesta básica e do transporte pu
larem a patamares insuportáveis.

Negar que existe uma enorme onda de pessi
mismo no País é negar a própria realidade. A econo
mia apresenta saturação em face dos erros da políti
ca econômica. O Governo, equivocadamente, se sus
tenta num modelo econômico implantado há cinco
anos, que tem como eixo central a estabilização da
moeda. A estabilidade do Plano Real virou obsessão
para o Governo. Com isso, prejudicou-se a produção
e encolheram-se os espaços de geração de renda,
emprego, investimentos e exportações.

Crise de autoridade, crise econômica, crise polí
tica, falência do pacto federativo, desorganização do
processo produtivo, ataques especulativos à nossa
economia, fraudes nas privatizações, movimentos
sociais em franca ebulição, tarifaços, mais uma vez o
Brasil submete-se a um verdadeiro carnaval de pro
blemas, ampliando de forma acentuada o descrédito
das instituições.

O forte componente patrimonialista, cartorial e
arcaico das elites permeia a estrutura das nossas ins
tituições e não permite que o País avance, que a cida
dania se consolide, que a sociedade se emancipe. As
oligarquias do atraso, a política dos conchavos, os in
teresses do grande capital sempre falam mais alto e
prejudicam a grande massa popular.

Na realidade, Sr. Presidente, Sras.. e Srs. De
putados, não é só o Poder Executivo, maculado per
manentemente por casos de corrupção e pela incúria
dos governantes, que está desgastado, mas também
outras esferas institucionais. Também amargam a re
provação popular o Poder Judiciário, flagrado recen
temente em muitos escândalos, a exemplo da cons
trução de prédios suntuosos, e o Poder Legislativo,



Quero registrar também a preocupação de V.
Exa. com o movimento social, a sua luta em prol dos
trabalhadores e sua atuação nesta Casa, onde se
destaca como Parlamentar equilibrado, com argu-
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este sempre às voltas com a indecente garantia de perde somente sua principal fonte de renda, mas às
imunidade parlamentar a criminosos comuns, práti- vezes até.a própria família. É difícil ficar com um pai
cas fisiológicas, submissão, perda da independência de família desempregado durante dois, três anos. O
e falta de autonomia política. desemprego é realmente o principal problema que

O País está perdendo a confiança nos seus diri- enfrentamos hoje. Não vejo, da parte do nosso Go-
gentes. E isso é muito perigoso, sobretudo quando vemo, medidas compensatórias que aliviem a situa-
exemplos de populismo barato começam a ganhar di- ção do desempregado. Desemprego há no mundo
mensão, como é o caso do Presidente da Venezuela, todo: em alguns países, mais; em outros, menos. Há
Hugo Chávez. Ou mesmo quando surgem - e com políticas anti-recessivas, política de geração de em-
igual intensidade - evocações ao modelo autoritário prego e geralmente há política compensatória, por-
do Presidente Alberto Fujimori, do Peru. que a pessoa não pode ficar dois, três anos desem-

Há quem veja na aversão ao estilo do Presiden- pregada. Acredito que essa seja a maior falha do Go-
te Fernando Henrique Cardoso simpatia por gover- vemo e a maior causa, digamos assim, de sua impo-
nantes que exibam autoridade e demonstrem força. É pularidade. Mas qual é a reflexão que faço? Que te-
bom ir com cautela nesta hora. A recente história do mos que preservar a democr.acia e usar o campo de-
Brasil e da América Latina é pródiga na cultura do gol- mocrático para pressionar o Governo a mudar de
pismo, em experiências políticas que redundaram em rumo, de norte. Imaginem V. Exas. se tivéssemos,
regimes autoritários. toda vez que a popularidade do Governo estivesse

A construção do caminho democrático é longa e ~aixa, que derrubar o Governo. Onde iríamos parar?
penosa, mas é uma tarefa contínua na qual todos es- As vezes, o Governo tem que saber conviver com a
tamos empenhados. Ainda agora, ao se completar impopularidade, ouvir mais atentamente o nosso
vinte anos de anistia, tivemos oportunidade de refor- povo e tomar medidas para resolver o problema. Mas
çar na memória o sofrimento dos anos de chumbo, a solução não é a derrubada do Governo. Estou fa-
corporificados no arbítrio, na supressão das Iiberda- zendo essas reflexões talvez até provocado pelo dis-
des, na perseguição política e, acima de tudo, no des- curso de V. Exa. e pela movimentação que se aproxi-
respeito à dignidade e aos direitos humanos. ma de Brasília na próxima quinta-feira. Desejo êxito

O filósofo e jurista italiano Norberto Bobbio dis- aos companheiros que vêm a Brasília. Não se pode
se certa vez que o poder somente se torna legítimo pedi~ a renúnci~, a deposição, o impe:,,~hment de um
através do direito. O Estado de Direito, a prevalência PreSidente, fenndo normas democratlcas. A demo-
das garantias constitucionais e as liberdades demo- cracia está acima de tudo, está acima de todas as bri-
cráticas são questões indiscutíveis. Daí a prudência ~as. Eu gost~ria de ~~mbrar iss~ neste mo~ent~. Não
sempre necessária diante de arroubos políticos que e hora para ISSO. Alias, a hora e de consolldaçao de-
confrontam a natureza democrática do poder e cons- mocrática. Não se pode declarar o impeachment de
piram contra a legitimidade dos direitos políticos. um Presidente da República que foi eleito legitima-

oSr. Medeiros - Permite-me V. Exa. um apar- mente na~ urnas sem nenhuma razão. São essas as
te Deputado Luiz Bittencourt? ponderaçoes. Estou ao lado daqueles que lutam, que

, O SR. LUIZ BITTENCOURT _ Ou o com ra- buscam alternativas, mas também estou ao.lado da-
zer, V. Exa. ç , p que/es ~ue quer~~ aprof.und?r a de~o~racla. A de-

. . mocracla na Amenca Latina e algo fragll, recente. E
. O Sr. Medeiros - Estava OUVindo atentamen~e nós, que sofremos tanto durante o regime ditatorial,

~ discurso de ':I. E:a. e aco~panhando toda ~ua ana- temos que preservar a democracia. Muito obrigado
IIse sobre a sltuaçao que vlvemos,_as soJuçoes para pela oportunidade de aparteá-lo, Deputado.
esses problemas e sua preocupaçao com o aprofun-
damento do regime democrático. V. Exa. até lembra- O SR. LUIZ BITTENCOURT - Acolho o aparte
va a Lei da Anistia, que permitiu a volta de todos os de V. Exa. Aliás, registro encontro que tive dias atrás
exilados ao Brasil há vinte anos. Isso me toca muito com o seu companheiro de exílio, Façanha, da Bahia,
de perto, porque também sou anistiado e também vivi que me falou dos momentos difíceis enfrentados por
no exterior. Talvez estejamos vivendo um dos mo- ~. Exa. e por ele, devido à solidão, à distância do Bra-
mentos mais difíceis depois da abertura democrática, SI!.
mais difíceis para as pessoas simples e para o traba
lhador. Muitas pessoas estão desempregadas. Sem
pre digo, nobre Deputado Luiz Bittencourt, que, quan
do o trabalhador perde o emprego hoje em dia, não
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mentos sérios e bom senso, discutindo os problemas testos vai ganhar as ruas e aumentar a instabilidade
mais importantes, entre os quais o dos remédios. política do País.
Aliás, V. Exa. tem acompanhado o assunto na Comis- Ouço, com prazer, o nobre Deputado Nelson
são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi- Trad.
norias.

Sr. Presidente, Sras.. e Srs. Deputados, preocu- O Sr. Nelson Trad - Nobre Deputado Luiz Bit-
pa-nos a todos o rumo que o Brasil está tomando. A tencourt, desde quinta-feira - parece-me que foi o dia
falta de decisão do Governo criou um vácuo político da proclamação do veredicto no Tribunal do Júri de
que alternadamente vem sendo ocupado por grupos Belém - tenho assistido, assustado e profundamente

melancólico, à celeuma, ao alarido que a mídia e de-
de pressão e reivindicação. A sociedade brasileira co- terminados setores da sociedade brasileira vêm fa-

~~i~~O~.s~ã~~v~~~~~a;s a~~~~~e~~o~~~ c~:~~ú~~ zendo em torno do caso de Eldorado dos Carajás. O
ideológico formal. Decorrem do descaso do Governo Presidente da República, a meu ver, foi profunda-
e da pouca objetividade das políticas públicas, que mente infeliz ao estigmatizar como parcial e sobretu-
trazem no seu bojo o vírus da incompetência e, em do cruel a decisão absolutória daquele infamante pro-
muitos casos, da corrupção. cesso. Advoguei durante anos no Tribunal do Júri, no

interior, na Capital, ou seja, na província e na corte.
Num primeiro momento, foram os caminhonei- Tenho percebido algo espantoso nas afirmações do

ros que paralisaram o País de Norte a Sul. Eles reali- Presidente da República, do Sr. Ministro da Justiça,
zaram uma manifestação que surpreendeu não só o do Sr. José Gregori e de tantos outros especialistas
Governo, mas também as centrais sindicais é os par- na matéria penal neste plenário de que o júri deve ser
tidos políticos. O Governo desconhecia a extensão do anulado. Até agora ninguém apontou fato determi-
movimento. Desinformado e desarticulado, assistiu a nante na ata - o retrato do júri - que pudesse justificar
um protesto jamais visto no País. essa afirmação. Sou de estado agropecuário, meu la-

Em seguida, um contingente de mais de 15 mil tifúndio tem 1.110 metros quadrados, na esquina da
agricultores, a bordo de caminhões e tratores, sentou rua principal da minha cidade. Não tenho gado nem
praça em Brasília para exigir a renegociação das dívi- terra para cultivar. Se todos querem um novo júri é
das do setor agrícola com o Banco do Brasil. Batizado porque só querem a condenação. Nunca servirá a ab-
de "caminhonaço", o movimento dos ruralistas conse- solvição. Essa é a lógica natural. Não quero defender,
guiu a façanha de unir sob a mesma bandeira forças porque não conheço; nem devo acusar, porque des-
políticas ideologicamente antagônicas, a esquerda e conheço o que existe no bojo dos autos, mas o ilustre
a direita. Mais uma vez o Governo, acuado, viu o fogo patrono de muitas causas criminais, grande crimina-
alastrar-se na sua base parlamentar no Congresso lista reputado nos meios acadêmicos e forenses, o
Nacional. Dr. Nabor Bulhões, na reformulação do Código Penal

Agora teremos a Marcha do Cem Mil, promovida inseriu o que chamamos de coação publicitária, que
pelos partidos de oposição e engrossada pelos lavra- deforma julgamentos e posições, fazendo a injustiça
dores sem terra. O protesto é agravado com a absol- virar justiça e vice-versa. Por isso, Sr. Presidente, não
vição de policiais militares acusados de participação acho que o Governo esteja centrado na necessidade
na chacina de trabalhadores sem terra em Eldorado absoluta de equilibrar o sentimento de legalidade no
dos Carajás, no Estado do Pará. O discurso da impu- Brasil. Fato dessa natureza não poderia ser tão des-
nidade será acrescido aos pedidos de abertura de caradamente parcial. A Vice-Prefeita de Belém, do
CPI para apurar a privatização do Sistema Telebrás, PT, aparece dizenào ter ouvido dizer de um terceiro
contendo 1 milhão de assinaturas, e de processo por que ouviu dizer de outro terceiro que um jurado havia
crime de responsabilidade contra o Presidente da Re- pedido 3 mil reais para anular o julgamento. O espan-
pública. toso, Deputado Luiz Bittencourt, reside na posição do

E tem mais: para o princípio do mês de setem- Ministério Público. Uma farsa. O Promotor deu sinais
bro, aguarda-se nova greve dos caminhoneiros. Com de incompetência: não soube fazer a prova na instru-
o apoio da Igreja Católica haverá manifestações no ção criminal, ao que me parece. E antes do julgamen-
dia 7 de setembro, rebatizado como o Dia dos Excluí- to dos outros acusados, afirma: "Não quero seguir
dos, em 2 mil cidades do Brasil. Além disso, espe- adiante, enquanto a minha petição não for julgada
ra-se uma greve de advertência dos metalúrgicos de pelo Tribunal de Justiça para que o julgamento seja
São Paulo, movimento de trabalhadores da saúde, anulado". O Promotor só vai voltar a atuar se o Tribu-
nova marcha dos sem-terra. Enfim, uma onda de pro- nal de Justiça anular o julgamento anterior. Enquanto



Durante o discurso do Sr. Luiz Bitten
court, assumem sucessivamente a Presi
dência os Srs. Gonzaga Patriota, 4!J Suplen-
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não condenarem os três ou quatro oficiais - que de- administrativa. Cansou-se do interminável discurso
vem ter culpa, não sei -, evidentemente, o Promotor das reformas, dos leguleios do Governo.
não vai atuar nos outros processos seguintes. Des- Falta ao País um projeto de desenvolvimento que
culpe-me, Deputado Luiz Bittencourt. Muito obrigado. revigore a economia, fortaleça e amplie a produção, mas

O SR. LUIZ BITTENCOURT - Agradeço a V. que, ao mesmo tempo, garanta uma melhor e mais justa
Exa. o aparte, Deputado Nelson Trad. Não há como distribuição da renda nacional, hoje apontada como a se-
negar, ilustre Deputado, a falta de capacidade do Go- gunda pior do planeta. Falta sensibilidade social para eli-
verno de se articular neste momento em relação às si- minar os bolsões de pobreza e acabar de vez com a mi-
tuações mencionadas por V. Exa. e pelos movimen- séria que ainda subjuga milhões de brasileiros.
tos sociais. De outra parte, é necessário também criar con-

Não estamos questionando a legalidade ou a i1e- dições favoráveis para que seja concluído o novo pro-
galidade desses movimentos. Entendemos que o Go- jeto do sistema tributário nacional, fundamental para
vemo deve estar preparado para essas oscilações dos corrigir distorções e aumentar a base contributiva, fa-
segmentos organizados do País. O Governo passa hoje zendo com que quem ganhe mais pague mais. Tam-
a sensação de incapacidade de interferir e buscar solu- bém essencial a aceleração da discussão acerca da
ções, de fazer com que suas ações sejam revestidas de nova estrutura política, a chamada e tanta vezes adi-
transparência e assegurem ao povo brasileiro a certeza ada reforma política.
de que está buscando o melhor caminho. Ainda há tempo para que o Governo entre em

Prossigo" Sr. Presidente, Sras.. e Srs. Deputados. sintonia com o povo brasileiro e opere as mudanças
Não se tira o caráter democrático desses movi- tão esperadas por todo o País. Este é o grande dese-

mentos. São representativos e devem ter seu espaço jo de toda a Nação. Mudar - e mudar para melhor. Os
garantido. Contudo, eles devem se manter no plano brasileiros querem que o Governo acerte nas suas
da legalidade, no respeito à ordem e dentro dos parâ- ações, que realize os programas de resgate da cida-
metros da convivência democrática. Cabe ao Gover- dania do nosso povo e promova a imediata retomada
no aceitá-los porque são eles parte da rotina demo- do desenvolvimento, com estímulo à produção e
crática. São, em última instância, manifestações legí- abertura de novos postos de trabalho.
timas e como tal merecem ser tratadas. O Congresso Nacional não se tem omitido neste

Por outro lado, não há como negar a efetiva imo- grande debate. Tem cumprido o seu papel. Não pode
bilidade, a incapacidade, a impotência do Governo di- ser acusado de atrapalhar o Governo. Tem-se pauta-
ante desses movimentos. A impressão geral é de que do com equilíbrio e responsabilidade. E assim deve
há um princípio de desgoverno no País; que se exau- continuar se comportando, rejeitando as interferênci-
riu a política de conciliação e recursos do Presidente as indevidas e atuando em consonância com os gran-
Fernando Henrique; que fez água a política econômi- des e mais altivos interesses nacionais.
ca do Governo; que se avizinha uma crise institucio- O segundo mandato do Presidente Fernando
nal de largas proporções. Henrique Cardoso até agora foi uma sucessão de cri-

E inegável que o País vive um momento de ses. E continuará sendo, caso o Governo não se reci-
grandes dificuldades. A afta conta que está sendo de- cle e compreenda que o Plano Real é coisa do passa-
bitada ao Presidente Fernando Henrique vem carim- do e que cada partido da base aliada tem sua identi-
bada com os erros e equívocos dos últimos cinco dade e projeto de poder próprios. Enfim, é hora de tra-
anos de governo. Erros e equívocos, repito, cometi- balhar mais e conversar menos.
dos pela insistência na manutenção de uma política Escrevendo sobre D. Pedro 11, o sociólogo per-
econômica baseada apenas na defesa da moeda e nambucano Gilberto Freyre, autor do clássico "Casa
de um padrão de governo marcado por indefinições e Grande e Senzala", observou que o monarca, com
por toda a sorte de concessões políticas. seu jaquetão preto, mais parecia um imperador cin-

O País dá sinais de cansaço diante do Governo zento em uma terra de sol tropical. Talvez esteja fal-
de rédeas frouxas do Presidente Fernando Henrique. tando um pouco de sol ao Presidente da República e
Cansou-se das altas taxas de juros. Cansou-se da sua equipe de governo, especialmente aos homens
carga tributária que bate na casa dos 32% e sufoca a de ternos cinzento que cuidam da política econômica
atividade produtiva. Cansou-se do desmazelo da saú- do Governo.
de pública, do descaso com a educação, da insegu
rança pública, da falta de política de habitação. Can
sou-se da incompetência, da ineficiência, da anarquia



o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Renildo Leal,
do PTB do Pará. S. Exa. dispõe de 25 minutos.

O SR. RENILDO LEAL (PTB - PA. Sem revisão
do orador. ) - Sr. Presidente, Sras.. e Srs. Deputados,
antes de proferir meu pronunciamento, gostaria de
apresentar meu repúdio às ponderações do Sr. Minis
tro da Justiça quanto à descriminação do uso da ma
conha. Se viesse de qualquer outra pessoa, podería
mos aceitar, mas do Ministro da Justiça, é bastante
sério, um caso para ser analisado. Isso traduz um
desrespeito ao povo brasileiro. E, como membro da
CPI do Narcotráfico, acredito ser necessário ouvir o
que o Ministro tem a dizer a respeito de sua posição.

Nesta tarde, falarei sobre a Transamazônica.
Antes de tudo, relembro a V. Exas. que, a partir do fi
nal da década de 50, na esteira do processo desen
volvimentista que marcou o País, veio a consciência
do imperativo de uma maior integração nacional. A
sociedade em geral e os governantes em particular
despertaram para a necessidade de incluir na vida
nacional territórios até então marginalizados.

Com o Governo Juscelino Kubitschek foi lança
da uma série de planos e programas que tinham por
alvo a construção de rodovias, de forma a permitir a
integração de vazios territoriais particularmente nas
regiões Norte e Centro-Oeste. Data dessa época, por
exemplo, o início da construção da Rodovia Be
lém-Brasília.

Ao longo dos Governos militares iniciados em
1964, essa ideologia de integração intensificou-se.
Fundados no mote "integrar para não entregar", pro
jetos de construção de estradas e de colonização for
maram parte importante de sucessivos planos e pro
gramas de desenvolvimento. Como objetivos, essas
intervenções visavam, basicamente, ao aproveita
mento de espaços economicamente improdutivos e à
garantia da presença da soberania brasileira em ex
tensas áreas da região amazônica.

Quero até abrir um parêntese: esse mote dos
militares "integrar para não entregar" hoje parece atu
ai, parece que vivemos uma realidade mais ou menos
assim. Vamos entregar o País para não integrá-lo,
para não uni-lo.

Planejada a Transamazônica para interligar as
regiões Norte e Nordeste, esta rodovia pode ser con
siderada o símbolo máximo desse período. No âmbito
do Plano de Integração Nacional, a estrada era vista
ao mesmo tempo como um imperativo de segurança
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te de Secretário; e Themístocles Sampaio, § nacional e como uma solução econômica para as
21! do art. 18 do Regimento Interno. duas regiões que se completavam.

Com cerca de 5 mil quilômetros de extensão, a
BR-230, denominação da Transamazônica no Plano
Nacional de Viação, deveria estender-se desde o lito
ral paraibano até o extremo oeste do Estado do Ama
zonas, cruzando sete Estados brasileiros. Aprovei
tando-se de um trecho rodoviário já construído entre
Cabedelo, na Paraíba, e a cidade maranhense de
Estreito, a construção da nova rodovia iniciou-se em
1970, a partir daí em direção a Benjamim Constant,
na fronteira oeste do País.

Era o sonho de unir realidades distintas, promo
vendo o desenvolvimento ao longo do País. Era o so
nho de proporcionar ao povo do sertão nordestino a
oportunidade de trabalhar a terra, que lhe era negada
pelas condições climáticas, em seus estados de ori
gem.

Ao longo dos primeiros quilômetros abertos na
mata virgem, agrovilas foram criadas,· implantadas,
colonos foram assentados. Cidades surgiram onde
nada havia, empreendimentos agroindustriais flores
ceram em plena floresta tropical.

Em pouco tempo, a população na área de in
fluência da rodovia se multiplicou. Milhares de pesso
as, na sua maioria nordestinos, deixaram sua terra
natal na esperança de uma vida melhor na fronteira
que então se abria.

No princípio, o empreendimento parecia fadado
ao sucesso. Até mesmo uma destilaria de álcool hi
dratado chegou a ser construída na região. No Muni
cípio de Medicilândia, no meu Estado, o Pará, des
pontaram plantações de cacau, que depois foram le
vadas para a Bahia. Hoje, todo o Estado planta esta
fruta, mas esse Município é um dos maiores produto
res do Estado. Despontaram também o cupuaçu, a
banana, a cana-de-açúcar, tudo veio com a abertura
da Transamazônica. No Amazonas, podia ser obser
vado o predomínio da agricultura de subsistência e da
exploração de madeira.

Não demorou muito tempo para que o sonho da
Rodovia de Integração Nacional- como era chamada
- se tornasse um grande pesadelo. A mesma década
de 70 que viu nascer a Transamazônica viu também o
início do seu desamparo e da sua ruína. A estrada,
que chegou a ser implantada até a localidade de Lá
brea, no Estado do Amazonas, foi sendo aos poucos
engolida pela floresta.

Hoje, depois de vinte anos de abandono, o ce
nário é lamentável. Em alguns trechos, a "Rodovia de
Integração Nacional" é um rasgo de terra vermelha no
meio da mata, transitável apenas no período de seca.
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Em outros trechos, a Transamazônica não passa de uma, emergencial, no sentido de que S. Exa. conse-
um risco impresso no mapa: a estrada não chegou a guisse o recurso para consertamos a Transamazôni-
ser implantada ou desapareceu na mata. ca, a fim de que não seja totalmente ilhada no próxi-

No inverno amazônico, entre os meses de no- . mo inverno; a outra é que a asfaltasse no futuro.
vembro e abril, o que restou da estrada resume-se a O Presidente prontamente respondeu: "Não te-
um lamaçal intransponível: caminhões e caminhone- nha dinheiro no Orçamento, mas abrirei recurso para
tes atolam; ônibus e carros menores simplesmente a reforma da Transamazônica". E eu, de pronto, fui
não trafegam. para o meu Estado e disse ao meu povo: "Olha, o Pre-

Mesmo no verão, entre maio e outubro, as difi- sidente vai liberar recursos para reforma da Transa-
culdades são muitas. As pontes, na sua maioria de mazônica" - até foi transmitido no jornal local.
madeira, não suportam a força das águas e desabam. Mas pude constatar três fatos a respeito do
Além disso, algumas pontes são feitas de madeira povo paraense que vive na região da Transamazôni-
branca, isto é, madeira de pequena durabilidade e ca. O primeiro deles: o povo não sonha mais, não
que apodrece em poucos anos. acredita em promessas políticas - o Presidente Fer-

O trecho entre Apuí e Humaitá, no Estado do nando Henrique precisa saber disso. O segundo fato:
Maranhão, é bastante representativo do estado geral quando eu disse que o Presidente ia mandar recur-
da Transamazônica. Em alguns pontos desse trecho, sos, eles olharam com um olhar frio: "Será?" O tercei-
os atoleiros chegam a ter três quilômetros de exten- ro, inclusive para o Presidente refletir: o povo está in-
são. Qualquer viagem, mesmo para Municípios vizi- feliz. Isso é ruim na avaliação de uma gestão.
nhos, é uma aventura que nem sempre tem final feliz. Num país em que se leva ao povo a resposta do

Sobre o Rio Branco, a construção da ponte já Presidente da República às suas reivindicações, re-
demora mais de quinze meses e ainda não foi conclu- velando que o Presidente vai mandar dinheiro para as
ída. Enquanto isso, uma pequena balsa opera a tra- Prefeituras consertarem uma estrada, e o povo não
vessia. Problemas também existem na travessia do acredita, isso indica que já não há mais esperança no
Rio Aripunã. A balsa utilizada não tem proteção late- povo, que o povo está infeliz. O povo precisa de mais
ral e apresenta furos no casco, o que ocasiona gran- do que um plano econômico ou uma moeda. Este
de infiltração de água. Além disso, o rebocador está País precisa de um plano de desenvolvimento. Infeliz-
quebrado e o motor auxiliar usado não tem potência mente, está faltando esse plano. O Presidente foi mu-
suficiente para o serviço, o que aumenta o risco dos ito bom quando trouxe uma moeda, o real, mas es-
usuários. queceu-se de trazer um plano de desenvolvimento. O

Ainda no mesmo trecho, entre Apuí e Humaitá, que está faltando ao povo é acreditar, sonhar com o
uma ponte provisória foi construída há pouco tempo Brasil grande e voltar a ser feliz.
para vencer um trecho da estrada que desmoronou O Sr. Luiz Bittencourt - Permite-me V. Exa.
sob a força das águas. A própria ponte, porém, não um aparte?
resistiu e está quebrada, oferecendo grande risco aos O SR. RENILDO LEAL - Pois não.
motoristas. O Sr. Luiz Bittencourt - Deputado Renildo

Poderíamos levar horas nesta tribuna descre- Leal, parabenizo V. Exa. pela explanação que faz na
vendo a situação em outros trechos. Entendemos, tribuna desta Casa. Quero dar um testemunho, por-'
contudo, que essas rápidas pinceladas já são sufici- que também sou de uma região do interior do País
entes para fornecer ao nobres Parlamentares uma que enfrentou problemas gravíssimos com relação à
imagem do descalabro em que se encontra a Transa- sua integração ao território nacional. Refiro-me ao
mazônica. Estado de Goiás. O Pará, como o Estado de Goiás,

O quadro é desolador, Sras.. e Srs. Deputados. enfrenta hoje as mesmas dificuldades que o meu
Quem se dispõe a trafegar precisa colocar correntes Estado enfrentou no passado. Um estudante do meu
nas rodas e contar com muita sorte. Por toda a parte, Estado que se dirigia ao Rio de Janeiro ou a São Pau-
multiplicam-se caminhões atolados e quebrados. Em lo muitas vezes gastava até vinte dias no desloca-
alguns pontos, a carga tem que ser desembarcada e mento. Um produtor, para comercializar os seus pro-
apodrece na margem da estrada. dutos, muitas vezes perdia a sua atividade econômi-

E por que estou trazendo este tema da Transa- ca, inviabilizado pela dificuldade das estradas. Assis-
mazônica? Na verdade, estivemos, na quinta-feira, timos ao Governo Federal anos atrás iniciar o projeto
juntamente com a bancada do Estado do Pará, com o da Ferrovia Norte-Sul, que iria criar grande pólo de
Presidente da República, levando duas propostas: desenvolvimento ao longo de todos esses trechos. O
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Pará é hoje uma das regiões com maior potencial de desafios da estrada. Em outros casos, a única opção
desenvolvimento econômico no Brasil- na agricultu- possível é uma longa e extremamente penosa via-
ra, na pecuária, nos recursos hídricos, na exploração gem de barco de cinco dias. Muitas vezes, doentes de
mineral. Há ali uma província riquíssima, a Serra de malária têm que ser transportados, como disse, no
Carajás, Serra Pelada. O Pará tem condições de dar lombo dos animais.
uma contribuição muito maior do que dá hoje a este A situação é extrema a ponto de pessoas fica-
País. É necessário, porém, que o grito de V. Exa. che- rem ilhadas, submetidas à falta de condições míni-
gue ao Palácio do Planalto. É necessário que o Pará mas de sobrevivência. Sofrem com a carência de pro-
tenha também a sua Brasília, rasgue estradas que dutos e serviços, até mesmo de elementos básicos,
cheguem até o interior do Estado, para que possa- como medicamentos, e, até mesmo, de alimentos.
mos fazer com que a Federação brasileira seja real- Empreendimentos econômicos enfrentam obs-
mente integrada, o que é fator determinante da sobe- táculos de toda sorte naquela região. Agricultores,
rania nacional. Do contrário, daqui a alguns dias, es- mesmo que tenham sucesso no seu plantio, não con-
taremos lamentando a ocupação do território nacional seguem transporte para seus produtos. A exploração
por forças militares estrangeiras que aqui virão sob o madeireira, igualmente, tem que se defrontar com
pretexto de garantir a segurança, de lutar contra o cri- inúmeros contratempos e dificuldades.
me e o tráfico de drogas, mas ao ocupar o nosso terri- Sacas de feijão, milho e mandioca, bem como
tório vão explorar as nossas riquezas, que poderiam toras de madeira, têm que esperar que a estrada ofe-
ser utilizadas hoje pela m~ioria da população em .be- reça condições de tráfego para, depois de uma via-
nefício de seu desenvolVimento. Quero pa~abem~?r gem difícil, chegar aos locais de comercialização. Mu-
V. Exa. dizendo que entendemos que o Para e GOlas itas vezes, com o caminhão quebrado ou atolado, pe-
são irmãos nessa luta pela integração nacional, até recem à margem da rodovia.
porque enfrentamos conjuntamente o lobby das re- Alguns assentamentos que visavam à produção
giões. Sul e.Sudeste, que que~:m ma~ter os r~~ursos agrícola, implantados na época da abertura da estra-
para investimento nessas regloes mais beneficiadas, da fracassaram em virtude das precárias condições
esquecendo-se de que no interior do País ainda pre- de'acesso. Colonos desistiram de suas propriedades,
cisamos investi~ muitos recur~.?s par~ assegu~ar o migraram ou passaram a trabalhar com a pecuária
pleno desenvolVimento das regloes mais esqueCidas. extensiva. Outros vieram para a cidade, onde suas fi-

O SR. RENILDO LEAL - Obrigado, Deputado lhas foram prostituir-se. Eles não acharam empregos,
Luiz Bittencourt. Integro o aparte de V. Exa. ao nosso e estão lá seus filhos hoje sem escola, sem nenhuma
discurso. Para que V. Exa. saiba, na nossa região, no condição. O Governo militar tentou fazer o certo: inte-
inverno, a situação é dificílima. Hoje, só se trafega na- grar para não entregar. Nós temos que repensar isso.
quela estrada porque as Prefeituras, a duro custo, fa- O gado hoje é o único produto que eles conse-
zem uma meia-sola, como dizem, para trafegar. Pro- guem transportar, porque na época do abate saem to-
duz-se de tudo lá, mas não há como escoar a produ- cando o rebanho e vão até o local de abate, mas não
ção. Uma pessoa com malária tem que ser transpor- há condições para o que precisa ser transportado em
tada numa rede, no lombo de animais, porque nas es- carro.
tradas não passam automóveis. São quilômetros de Concedo um aparte ao nobre companheiro do
atoleiros, ladeiras intransponíveis. A situação é muito Amapá Deputado Benedito Dias.

crítica. O Sr. Benedito Dias - Deputado Renildo Leal,
Agora mesmo o Presidente mandou para lá o Ii- quero parabenizar V. Exa. por estar abordando nesta

nhão do Tramo Oeste. Estamos agradecidos, porque Casa um assunto da maior importância. Os nossos
chegou energia à Transamazônica, mas para quê? governantes têm que estar atentos a este assunto. V.
Para ligar mais uma lâmpada? Não há como instalar Exa. sabe que sou do Estado do Amapá, onde as difi-
indústrias numa região como aquela. Como trazer o cuIdades são imensas. Existem lá duas rodovias, a
produto? A empresa tem contratos e precisa hon- Perimetral Norte e a BR-156, que deveriam integrar o
rá-Ios. Temos as melhores terras deste País, um povo nosso estado a outros estados da Federação e que
trabalhador, mas infelizmente não há estradas. hoje estão sem investimentos. Quem sofre com isso

Para a população local, as dificuldades são in- são as comunidades mais pobres, que precisam se
contáveis. Para se deslocarem de um município a ou- locomover e, principalmente, como V. Exa. disse, es-
tro os moradores amontoam-se em caminhões e ca- coar sua produção. Não adianta produzir, se não se
mi~netes, únicos veículos com chance de vencer os tem meios de tirar o produto da roça. Quero estar soli-



Recuperar a rodovia significa melhorar a quali
dade de vida desses brasileiros. Significa proporcio
nar a esses cidadãos o apoio de que eles precisam
para garantir sua inserção no cenário positivo do nos
so País e assim viver com dignidade.

O Presidente tem todas as condições de fazer
isso. Não estou aqui para desestabilizar o Presidente
da República - sei que desestabilizá-Io neste mo
mento é muito pior -, mas uma coisa é verdade: ele
precisa saber que não é Presidente de uma política
econômica, ele é Presidente de um povo que tem
sentimento, alegria, tristezas e vontades, um povo
que quer ser feliz.

Concedo um aparte ao nobre Deputado Caio Ri
ela, de Uruguaiana.
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dário a V. Exa. e dizer que esse tema precisa ser ex- interno e externo favorecerá a instalação de novos
piorado nesta Casa, para que os nossos governantes empreendimentos agrícolas.
não se esqueçam da Região Norte. Muito obrigado. Também não pode ser esquecida a possibilida-

O SR. RENILDO LEAL - Obrigado, Deputado de de investir no turismo ecológico, como fator de de-
Benedito Dias, pelo aparte. senvolvimento para a Amazônia. Praias fluviais, pes-

Ocorre que, muitas vezes, a pecuária extensiva ca esportiva, expedições ecológicas na floresta tropi-
não é a atividade ecologicamente mais indicada para cal são alguns dos atrativos que os municípios situa-
a realidade do meio ambiente local. Outros empreen- dos ao longo da Transamazônica têm a oferecer aos
dimentos mais adequados, como a exploração sus- turistas brasileiros e estrangeiros.
tentável de produtos regionais, ficam inviabilizados A região tem recebido a cada ano um número
pelo fator transporte. maior de visitantes, e o crescimento só não é mais in-

Acionado, o DNER informa que não tem medido tenso pelas dificuldades de acesso. Temos convicção
esforços para manter as condições mínimas de tráfe- de que qualquer aporte de recursos para a melhoria
go. Entretanto, os recursos financeiros disponíveis da infra-estrutura de transporte se traduzirá num ele-
não são suficientes para recuperar os pontos críticos. mento multiplicador, pela indução de novos investi-

Em muitos locais, Sras.. e Srs. Deputados, pla- mentos.
cas de obras podem ser avistadas às margens da es- Com isso, melhora a renda da população, me-
trada, anunciando a realização de melhorias. No mais Ihora também seu padrão de vida e o reflexo dessa
das vezes, contudo, tais obras não chegam a se con- melhoria atinge o País como um todo. São milhares
cretizar. A população, desolada, já não suporta espe- de brasileiros que não vão mais precisar migrar para
rar mais. as Capitais em busca de sobrevivência. É toda uma

Em 1995, pouco depois de tomar posse, o nos- população que vai poder erguer a cabeça e readquirir
so Presidente Fernando Henrique Cardoso anunciou o respeito próprio, na certeza de que não foram rene-
a reabertura de um trecho de 170 quilômetros, no su- gados por sua própria Nação.
doeste do Estado do Pará, que havia sido tomado pe- Mas tudo isso, Sras.. e Srs. Deputados, depen-
las águas nos anos de abandono. No entanto, quan- de de um pontapé inicial: o Poder Público tem que re-
do da elaboração do Plano Brasil em Ação, a Transa- alizar os primeiros investimentos. Tem que incluir a
mazônica não foi contemplada. S. Exa. até falou nis- Transamazônica como uma prioridade no projeto de
so, mas não incluiu a Transamazônica no Plano. desenvolvimento do Brasil.

Trata-se, sem dúvida, de uma obra importante, Estamos aqui para lembrar a responsabilidade
Sras.. e Srs. Deputados, mas ainda é muito pouco. A do Governo Federal para com as milhares de pesso-
Transamazônica precisa de mais do que de meras in- as que vivem na área de influência da Transamazôni-
tervenções pontuais. É necessário que se faça um ca. Não se pode relegar ao abandono uma população
programa continuado de investimento, para recupe- que o próprio Governo incentivou a migrar, acenando
rar a rodovia e terminar a implantação dos trechos com a mística do eldorado, da terra prometida. Ele
restantes. É necessário que os trabalhos de manu- chamou o povo e agora o abandona Transamazôni-
tenção sejam constantes, para que a estrada tenha ca.
condições de tráfego.

Em alguns trechos, bastaria o encascalhamento
para permitir a passagem dos veículos. Em outros,
onde a estrada já foi muito danificada pelos atoleiros,
faz-se imprescindível a elevação do leito carroçável.
Além disso, é importante que se faça o desmatamen
to de uma faixa de vinte metros de cada lado da rodo
via, para permitir a insolação do pavimento, minimi
zando a formação de futuros atoleiros.

Com a Transamazônica em condições de tráfe
go, o panorama da região certamente vai mudar. A
imensa riqueza natural da floresta poderá ser melhor
explorada. Agricultores que vivem na área de influên
cia da rodovia recobrarão o alento para trabalhar. A
possibilidade de colocação dos produtos no mercado



VI- HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Encerrado o Grande Expediente, prorrogo a presente
sessão, para dar início à sessão solene destinada a
homenagear o Centro de Recuperação e Reabilita
ção Vida Plena, por requerimento do Deputado Un
coln PorteIa.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Convido para compor a Mesa o Sr. José Gonzaga,
Presidente do Centro de Recuperação e Reabilitação
Vida Plena, e o Pastor Galdino Moreira Filho, Presi
dente do Desafio Jovem de Brasília.

Convido a todos para, de pé, ouvirmos o Hino
Nacional.

(É executado o Hino Nacional.)

O Sr. Themístocles Sampaio, § 2fJ do
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Severino Cavalcanti, 2B Vice-Presidente.
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O Sr. Caio Riela - Deputado Renildo Leal, a ex- O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
planação que V. Exa. faz dá uma mostra não só das Convido a todos para assistir à exibição do documen-
dificuldades em que vive o seu Estado, mas também tário do Centro de Recuperação e Reabilitação Vida
do que a nossa bancada do Partido Trabalhista Brasi- Plena.
leiro e outras bancadas tanto têm reiterado, batendo ( Exibição de Vídeo.)
na mesma tecla. Como é que se pode querer o de- O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _
senvolvimento do País se não existe nenhum plano? Concedo a palavra ao Sr. Deputado Uncoln Portela,
Não há planol A quem este Governo está servindo? autor do requerimento de prorrogação da sessão em
Para que interesses está trabalhando? V. Exa., Depu- homenagem ao Centro de Recuperação e Reabilita-
tado Renildo, não só engrandece esta Casa, mas ção Vida Plena.
também o nosso partido. É esse o caminho que deve-
mos trilhar. É preciso cobrar e reivindicar mudanças. O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PST - MG.
É necessário continuar protestando contra esta políti- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.. e
ca que está levando o nosso País ao caos, que só nos Srs. Deputados, caríssimos convidados, hoje, para
leva ao temor. A convulsão social é resultado da in- mim, é um dia muito especial.
competência de quem governa. Na fronteira do Rio É uma honra poder patrocinar na Câmara dos
Grande do Sul, também não é diferente: problemas Deputados evento tão significativo. Infelizmente, nos-
em estradas, como na BR-472 e na BR-216, lá no fi- sa sociedade e, por que não dizer, a sociedade inter-
nai do Brasil- ou no começo -, uma verdadeira tragé- nacional ainda vivem sob o flagelo e a ameaça do
dia, impedindo o desenvolvimento. Realmente não mundo das drogas.
sei qual é a política que este Governo quer implemen- Estamos ainda habituados a associar a palavra
tar. Vamos aguardar para ver em que vai dar. O povo droga apenas a substâncias como maconha e cocaí-
brasileiro pressiona e exige mudanças. Esta semana na; há uma convenção sociocultural de que droga é
será decisiva. Parabéns, nobre Deputado Renildo algo ilícito e inconveniente. Na verdade, é um concei-
Leal. to muito mais amplo. Nas definições contidas no "Dici-

O SR. RENILDO LEAL - Agradeço ao nobre onário Aurélio" significa:
Deputado Caio Riela o aparte. Acredito que este seja 1 - qualquer substância ou ingrediente que se
apenas o começo, pois estamos lá no fim. usa em farmácia, etc.;

Fica, enfim, este apelo ao Presidente para que 2 - medicamento;
olhe com mais atenção a nossa região. 3 - medicamento ou substância entorpecente,

Muito obrigado. alucinógena, excitante, etc., ingeridos, em geral, com
o fito de alterar transitoriamente a personalidade.

Já segundo a Oficina Pan-Americana de Saúde
- OPAS, droga psicotrópica é aquela que age no cé
rebro, modificando o seu funcionamento, trazendo
como conseqüência alterações do comportamento e
do psiquismo.

Dentre todas as substâncias que normalmente
não consideramos como drogas, o álcool e o tabaco
são as mais preocupantes. Toda uma cultura foi cria
da em torno dessas substâncias, estabelecendo um
relacionamento tanto mais perigoso quanto maior for
nosso desconhecimento sobre os riscos que a convi
vência com elas nos traz. As propagandas desses
produtos trazem sempre imagens ligadas ao suces
so, criando em nosso inconsciente quase lima neces
sidade de consumi-los. Essa cultura da droga tor
na-se evidente quando no verão convidamos os ami
gos para tomar uma cervejinha depois do trabalho.
Nos Estados em que o inverno é mais rigoroso, um
convite para tomar um vinho em frente à lareira é
sempre carregado de grande sedução.
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Antes que todos procurem um mosteiro e ado- Sendo uma entidade não-governamental, cada
tem o hábito como única peça de seu vestuário, é pre- regional é uma comunidade terapêutica, movida por
ciso deixar claro, a respeito dessas duas drogas, que voluntários, obreiros, empresários, psicólogos, psi-
o mínimo a fazer é que todos os pais evitem fumar ou quiatras, médicos, pastores e outras pessoas cujo
beber diante de seus filhos. O ideal seria que todos se sentimento espiritual é no sentido de que todos te-
abstivessem tanto do álcool quanto do fumo. Quando nham uma vida melhor. É um Centro Escola Superior
um adolescente vai a uma festa e acaba bebendo aci- de Recuperação das Vítimas de Álcool e das drogas
ma de seus limites, muitas vezes, num aquecimento em geral, dedicado à reabilitação, apoio e reinserção
para reunir a coragem necessária para ficar com ai- social de vítimas deste mal devastador.
guém, é necessário, antes de tudo, um exame de Atualmente, o Crer-vip possui centros para in-
consciência dos pais para definir quanto eles contri- ternamento e tratamento, inteiramente gratuito, com
buíram, mesmo que involuntariamente, para essa si- pensão integral, mantidos via contribuições obtidas
tuação. Também é preciso aprender a identificar junto às comunidades onde estão instaladas, amigos
quando essas substâncias começam a trazer proble- dos alunos e várias formas de captação de recursos,
mas de saúde e de relacionamento com as outras tais como: sorteios, fábrica de vassouras, artesana-
pessoas. tos, reciclagem, doações, etc.

A dependência de drogas é uma doença como O Crer-vip possui seis regionais, que abrigaram
outra qualquer, e precisamos aprender a detectá-Ia no mês de agosto 230 internos para um tratamento
como identificamos, por exemplo, um resfriado. Desta que dura seis meses, enquanto mais de trezentos
forma, identificaremos como ela age. A doença das aguardam vagas.
drogas é até mesmo, quem sabe, como um pequeno Essa é a contribuição da sociedade e para a so-
resfriado que se pode tornar uma grande pneumonia ciedade na luta contra as drogas.
e provocar até a morte. Que Deus os abençoe e permita que esse traba-

No contexto legal, as drogas dividem-se em dro- lho possa continuar e se avolumar sempre na prote-
gas lícitas e drogas ilícitas. As drogas lícitas são ção de nossas famílias, cada vez mais desprotegidas.
aquelas vendidas legalmente, controladas ou não. Parabéns, Sr. José Gonzaga de Souza, por sua
Álcool, tabaco, cola de sapateiro, moderadores de luta, seu desprendimento e sua competência.
apetite, estimulantes, morfina, éter, benzina, barbitú- Parabéns também ao Prof. Galdino Moreira Fi-
ricos, xaropes e tranqüilizantes são .os principais lho, pioneiro no Distrito Federal e no Brasil neste tão
exemplos. nobre trabalho de recuperação das vítimas do álcool

Ilícitas são as drogas comercializadas ilegal- e das drogas.
mente. Maconha, cocaína, heroína, crack e LSD des- Parabéns, Pastor Vilarindo, demais pastores e
pontam entre as mais utilizadas. líderes da sociedade civil em geral, que muito tem

Outro aspecto muito importante a ser salientado contribuído para a transformação de tantas vidas em
diz respeito ao consumo de drogas. A Organização nosso Brasil.
Mundial de Saúde recomenda a seguinte classifica- Parabéns a outras pessoas que têm trabalhado
ção para as pessoas que utilizam substâncias psicoa- com afinco sem cor denominacional para esse traba-
tivas: lho ir adiante.

_ não usuário: aquele que nunca utilizou drogas; Enquanto dou parabéns a essas pessoas, tenho
de lamentar a atitude do Governo Federal em relação

- usuário leve: aquele que utilizou drogas, mas ao tratamento das vítimas do álcool e das drogas.
no último mês o consumo não foi diário ou semanal; Lamento isso profundamente e faço coro com

- usuário moderado: aquele que utilizou drogas aqueles deputados que assomaram à tribuna para
semanalmente, mas não diariamente, no último mês; criticar não a pessoa, mas a atitude e as palavras do

- usuário pesado: utilizou drogas diariamente Ministro da Justiça, que se manifestou hoje a favor da
no último mês. descriminalização da maconha. Talvez ele não tenha

Sr. Presidente, Sras.. e Srs. Deputados, feito um filho viciado em drogas, talvez ele não tenha al-
este pequeno apanhado do poder que as drogas guém que tenha passado por essa experiência.
exercem em nossa sociedade, dentro do seio de nos- Os líderes do Brasil são formadores de opinião.
sas famílias e no coração de nossa juventude, agra- Lamento profundamente que um formador de opi-
deço a Deus a existência do Centro Escola Superior nião, o Ministro da Justiça, venha ser favorável à des-
das Vítimas do Álcool e das Drogas - CRER-VIP. criminalização da maconha.
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Lamento profundamente que o Governo Fede- Esses homens e essas mulheres que, voluntari-
ral não tenha dado o incentivo real necessário a orga- amente, coordenados e estimulados por José Gonza-
nizações como o Crer-vip. Essas organizações estão ga de Souza, conseguem reverter a trajetória de mor-
trabalhando, dedicando-se, buscando recursos fora, te em que muitos jovens ingressaram, ao se iniciarem
e o Governo torrando tanto dinheiro com tanta nulida- no consumo de drogas, em trajetória de vida, ao se
de e coisas que não podem trazer nenhum benefício encontrarem com a mão amiga, o afago inestimável,
à Nação brasileira. a dedicação indispensável e o amor de Deus - ingre-

Para encerrar, deixo nesta prorrogação de ses- diente fabuloso -, todos presentes na ação reeduca-
são meu veemente protesto contra a perseguição que dora movida pelo Centro de Recuperação e Reabilita-
muitos órgãos do Governo Federal ainda estão fazen- ção Vida Plena.
do a casas de recuperação de viciados, de vítimas do Sr. Presidente, Sras.. e Srs. Deputados, para
álcool e das drogas. Ao invés de incentivarem a cria- uma pessoa entrar no obscuro caminho das drogas e
ção e o cuidado dessas casas, têm feito oposição fer- do alcoolismo, do vício é muito fácil, tão fácil que con-
renha a esse trabalho. ta até com a tolerância das autoridades, sem conside-

Agradeço muito a Deus pela vida do Prof. Galdi- rar a ganância brutal dos traficantes que a cada dia se
no, que tem lutado junto aos órgãos governamentais modernizam mais e mais na busca do lucro fácil da
para que esse estado de coisas possa mudar. Para- venda de fantasia enganosa, da viagem dos sonhos-
béns, Prof. Galdino, que o senhor seja de fato um ata- só mais tarde o viajante se descobre no meio de um
laia para que o Governo se conscientize da necessi- pesadelo, do qual não basta simplesmente acordar,
dade desse trabalho. O senhor há 27 anos vem traba- pois sequer estava dormindo. É fácil, muito fácil ir
Ihando com suas próprias e plenas forças, e a confi- nessa direção.
ança que Deus lhe deu, que já conheço desde os A família cada vez menos dialoga entre si. Pais,
tempos em que morei no Distrito Federal, quando ain- cada vez mais preocupados em oferecer a si mesmos
da era adolescente e via tantos jovens serem levados e aos filhos mais conforto e acesso aos bens de con-
para o Desafio Jovem de Brasília. sumo, já não têm tempo para conversar com seus

Muito bem, parabéns a todos vocês do nosso próprios filhos. Esses, por sua vez, recebem mais in-
Brasil, a todos vocês que estão nos assistindo agora, formações e orientações pela mídia eletrônica, que é
a todos vocês que vão nos ouvir pelo programa A Voz uma via de comunicação de mão única, ou seja, o su-
do Brasil. Parabéns a vocês que trabalham com afin- jeito recebe todo tipo de informação e não tem como
co e dedicação. E os meus sinceros protestos contra criticá-Ia ou modificá-Ia; de certa forma, está obrigado
os órgãos do Governo Federal que, no que concerne a aceitá-Ia.
às coisas sérias e necessárias da Nação, simples- O círculo de amizades é, muitas vezes, estimu-
mente cruzam seus braços. lador de consumo de drogas, sob os seguintes pre-

Eram essas as minhas palavras. textos: "Por que você não prova"? "Não diga que é
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.) ruim; você nunca provou". Muitos desafiam a hombri-
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - dade individual com expressões do tipo: "E aí, está

Concedo a palavra ao nobre Deputado Ricardo Noro- com medo"? Ou ainda: "Parece que se acovardou"!
nha, pelo PMDB. S. Exa. dispõe de cinco minutos na É assim fácil, fácil o jovem se entranhar por
tribuna. aquele mundo que parece não ter saída. Aí a família

O SR. RICARDO NORONHA (PMDB - DF. Pro- cai na realidade e começa a buscar desesperada-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente; Sras.. e mente que a socorram, e também ao filho. Nessa
Srs. Deputados; Sr. José Gonzaga de Souza, Presi- hora, a ação governamental é pouca, para não dizer
dente do Centro de Recuperação e Reabilitação Vida rara. Em relação aos programas de atendimento ao
Plena - CRER-VIP e demais convidados, quando o dependente do álcool e de outras substancias quími-
Líder do meu partido, por meio da sua assessoria, cas, se existem, a população os desconhece. Nova-
convidou-me para falar em nome do PMDB, nesta mente, a opção pelo mais fácil é ~ n'lais procurada. É
oportunidade, fiquei bastante envaidecido por tama- mais fácil não entender. É mais fácil deixar que a fa-
nha honra e feliz por poder falar em homenagem a mília, que paga uma excessiva carga tributária, arque
uma instituição feita por homens e mulheres domina- com esse ônus também. É mais fácil nada fazer; afi-
dos pelo maior sentimento cristão: o amor - amor ao nal, cuidar de dependente de drogas não rende tribu-
próximo; o amor que Jesus Cristo receitou: "Amai ao to, não rende voto, não aparece na mídia. É mais fácil
próximo como a ti mesmo". deixá-lo morrer.
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Ainda bem que existem pessoas que assim não
raciocinam. Algumas tiveram de ver um ente querido
morrer por falta de apoio institucional para socorrer um
filho, um irmão, um parente enfim. Outras se sensibiliza
ram ao ver o seu próximo sofrer no embate contra o pe
sadelo e a escuridão da dependência química. E em
nome do amor ao próximo decidiram engajar-se na luta
para libertar daquela angústia nada menos que 3.900
usuários de alguma substancia viciadora.

Estou falando, Sr. Presidente, de 3.900 pessoas
que precisam ficar em tratamento intensivo, interna
das por, pelo menos, seis meses, recebendo toda a
atenção médica, psicológica, fisioterapêutica, ocupa
cional, de entretenimento, alimentar e espiritual ou re
ligiosa. Ajuda essa sem qualquer participação de re
curso público.

Falo ainda de pessoas que atenderam, via am
bulatório, de maneira gratuita, a mais de 12 mil usuári
os de drogas. Essas pessoas são hoje comandadas
pelo ilustríssimo Sr. José Gonzaga Souza, empresário
bem sucedido, que decidiu optar pelo mais difícil, que
decidiu não se acomodar diante dos problemas vividos
pelo seu semelhante, que decidiu arregaçar as man
gas da camisa, lutar com toda sua energia, tirar da es
curidão da morte e levar à luz da vida toda essa massa
humana, cujos números citamos há pouco.

Falo do Centro de Reabilitação e Recuperação
Vida Plena, fundado em 1980, que a partir de 1993 ga
nhou forte impulso, e hoje funciona em seis unidades de
internamento e em dois ambulatórios. Também, por
meio de palestras, seminários e fóruns, mobilizou mais
de 100 mil pessoas contra o uso de drogas e álcool.

Sempre ao lado de sua esposa Soraia, de seu ir
mão Wellington, de sua cunhada Valdívia e de outros
abnegados voluntários, o Sr. José Gonzaga criou o
Centro Escola Superior de Recuperação das Vítimas
do Álcool e das Drogas, o CRER-VIP.

Sr. Presidente, Sras.. e Srs. Deputados, nesta
sessão solene, de iniciativa do nobre colega Lincoln
Portela, fazemos justiça ao destacar a grandiosidade
da obra humanística dessa instituição.

Queremos, não alongando muito - numa soleni
dade como esta, sentimos vontade de abrir o verbo-,
elogiar o trabalho extraordinário desenvolvido P9r
essa entidade. Mas, como o tempo é curto, gostaria
de dizer para os que fazem essa bela obra que exem
plos como este deveriam ser estampados nas man
chetes de todos os jornais do País, ser bradados em
alta voz nos mais variados programas de rádio e mos
trados ao vivo pelas TV deste imenso Brasil, porque o
trabalho é digno de merecedor aplauso.

Parabéns, Dr. José Gonzaga; parabéns,
Crer-vip, por essa obra extraordinária, que deve ser
seguida por todos nós brasileiros. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao Deputado Renildo Leal, pelo
PTB. S. Exa. dispõe de cinco minutos.

O SR. RENILDO LEAL (PTB - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Prof. José Gonzaga, Pas
tor Galdino, senhores e senhoras, referi-me em outra
ocasião ao relevante serviço que comunidades evangé
licas vêm prestando ao País. E mais uma vez vocês
vêm aqui e estão demonstrando isso sendo prestigia
dos e homenageados, dando uma demonstração de
que eu estava certo naquela ocasião, porque até hoje o
Governo ainda não apresentou uma política boa para
tratar do problema das drogas. A política do Governo é
de repressão: pegam o pequeno viciado e o põem na
cadeia, e ele sai de lá um grande traficante. Mas o
Crer-vip faz um trabalho de educação e tratamento por
meio dos órgãos como o PAM - Programa Antidrogas
Mineiro, que acumula grande experiência no tratamento
e prevenção do consumo de drogas, sendo capaz de
oferecer a todos os interessados informações da mais
alta utilidade e qualidade.

Conhecemos a gravidade da situação no que
diz respeito à utilização de drogas por parcela consi
derável da juventude brasileira. O problema é muito
sério e tem provocado conseqüências extremamente
nocivas para as famílias que se vêem obrigadas a li
dar com ele.

Pais, avós, irmãos, parentes em geral não sa
bem como motivar os dependentes para que encon
trem uma saída para o impasse que estão vivendo.
Muitas vezes as drogas os levam à violência e ao cri
me e podem destruir muitas vidas.

Assim, iniciativas como essa que hoje homena
geamos precisam multiplicar-se por esse País inteiro,
pois são a verdadeira alternativa para o inferno das
drogas. E digo pela experiência de médicos e evan
gélicos com quem trabalhei no Desafio Jovem de Be
lém. Falo com experiência vivida. O Pastor Galdino
está ali acenando, lembrando.

Concedo aparte ao nobre Deputado Bispo Ro
drigues.

O Sr. Bispo Rodrigues - Obrigado, Deputado
Renildo Leal. Não posso deixar de aparteá-Io para
parabenizar o trabalho do Dr. Gonzaga e do Pastor
Galdino. Não somente o inimigo das drogas temos de
vencer. Há um grande inimigo nesta Nação que nós
que trabalhamos - e os senhores, mais propriamente
- com recuperação de drogados devemos vencer,
que é o precoilceito contra as entidades evangélicas
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que querem trabalhar em favor do drogado. Se o Go- mandamentos em um: "Amarás o Senhor teu Deus de
vemo Federal, que tem bilhões de reais, através do todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu
Comunidade Solidária, desse as mãos ao trabalho entendimento". E afirma: "Este é o primeiro e grande
dos senhores, esse trabalho seria muito mais bem fei- mandamento", ao que acrescenta, resumindo tam-
to. Se o trabalho de vocês tivesse o Governo Federal bém em um os seis demais mandamentos: "O segun-
como parceiro, muito mais drogados seriam recupe- do semelhante a este é: amarás o teu próximo como a
rados. Se o Governo Federal colocasse à disposição ti mesmo".
algumas verbas de que dispõe, bem como psicólo- São João, em sua Primeira Carta, mostra-nos, no
gos, analistas, médicos, pessoas para tratar os vicia- entanto, o grau de dificuldade para a vivência desses
dos, e também se responsabilizasse por algumas mandamentos, dizendo: "Aquele que não ama a seu ir-
despesas mínimas, as casas de recuperação de vici- mão, aquem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê".
ados seriam muito mais eficientes. Parabenizo a to- Diz São Lucas que esse mesmo intérprete da lei
dos pelo trabalho realizado, mas não é somente con- fustiga o Senhor Jesus, inquirindo-o: "Quem é o meu
tra as drogas que temos de lutar. Temos de lutar con- próximo?" E o Mestre, sobre todos os mestres, conta
tra um grande inimigo que é o preconceito instalado uma parábola que hoje se conhece como a do "Bom
no Governo Federal contra o trabalho dos evangéli- Samaritano", em que reúne, pelo menos seis persona-
cos na recuperação de drogados. Não conheço uma gens (um desconhecido, uns salteadores, um represen-
entidade evangélica que seja parceira do Governo tante da classe sacerdotal, um da elite religiosa, uma ví-
Federal, para a qual o Governo Federal tenha dito: tima da chamada discriminação étnica e o dono de uma
"Vocês fazem um trabalho social relevante. Quere- hospedaria). A história todos conhecemos.
mos melhorar o trabalho de vocês". Que Deus os Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Nes-
abençoe. Parabéns pelo trabalho que realizam. se caminho, cai nas mãos de salteadores, que, além de

O SR. RENILDO LEAL - Sr. Presidente, o tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, dei-
Crer-vip nasceu da disposição firme e corajosa de xando-o semimorto. Um sacerdote, descendo por ali,
Sérgio Mazzochi, que, em 1980, lançou um projeto pi- vendo o ferido, passou de largo. De igual modo agiu o le-
oneiro do qual agora brotam frutos preciosos. A ele e vita, deixando o homem à própria sorte.
aos demais voluntários que o seguiram, imbuídos de Esse dois, por questão de consciência religiosa,
verdadeiro sentimento fraterno, deixamos aqui regis- pelo menos, embora devessem ajudar aquele ho-
trados nossos agradecimentos sinceros. E que Deus mem, deixaram-no à própria sorte.
çontinue abençoando nessa árdua missão de recupe- O penúltimo personagem, no entanto, um sa-
rar vidas. É mais uma prova de que o amor sincero, maritano, vítima da chamada discriminação étnica,
cristão, ainda é o melhor medicamento para o homem passando naquele mesmo caminho, compadece-se
sem esperança e sem Cristo que está jogado no mun- daquele necessitado. Incomoda-se e, saindo seu
do das drogas. bem-estar físico, psíquico e financeiro, o acolhe. Cui-

Muito obrigado. (Palmas.) da, ali mesmo, de suas feridas. Coloca-o sobre sua
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - montaria e leva-o a uma hospedaria. Ali, trata-o pelo

Concedo a palavra ao nobre Deputado De Velasco, resto daquele dia. No dia seguinte, o samaritano dá
pelo Bloco Parlamentar PUPST/PSUPMN/PSD. S. parte do seu dinheiro ao hospedeiro, para que cuide
Exa. dispõe de cinco minutos. do ferido e assume o compromisso de reembol-

O SR. DE VELASCO (Bloco/PST - SP. Sem re- sar-Ihe, se mais gastasse do que houvera recebido.
visão do orador. - Sr. Presidente; Sr. Deputado Un- Ao final da parábola, pergunta o Senhor Jesus
coln Portela, propositor da prorrogação desta sessão, ao fariseu: "Qual destes três te parece ter sido o próxi-
em nome de quem cumprimento todos os demais mo do homem que caiu nas mãos dos salteadores?"
Sras.. e Srs. Deputados; ilustres componentes da Àquele que antes fizera as perguntas, cabe ago-
Mesa; Dr. Galdino e Prof. Gonzaga; senhoras e se- ra a resposta. "O que usou de misericórdia para com o
nhores dirigentes, amigos, mantenedores da grande necessitado", responde o fariseu, ao que o Senhor
obra Centro de Recuperação e Reabilitação Vida Ple- Jesus, encerrando o ensino sobre o amor ao próximo,
na - CRER-VIP; senhoras e senhores, de entre os conclui: "Vai e procede tu de igual modo".
fariseus, um intérprete da lei pergunta ao Senhor Je- Hoje, em cada um de nossos dias, quantos no
sus: "Mestre, qual é o grande mandamento na lei?" caminho da vida estão sendo assaltados pelas dro-

Diz São Mateus que o Senhor Jesus, respon- gas e pelos vícios, e semimortos jazem... aguardando
dendo àqueles religiosos, resume os quatro primeiros que algum bom samaritano os venha acolher?
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Quantos são, ainda, nos dias de hoje, os sacer- Vazias de significado e de esperança. Para enchê-Ias
dotes e levitas, nas mais diferenciadas categorias e e preençhê-Ias com a Vida Plena.
atividades humanas, que passam de largo, repreen- Parabéns, Dr. Gonzaga e Prof. Galdino. Que o
dendo muito mais o necessitado do que tomando Senhor Jesus os abençoe. (Palmas.)
para si a oportunidade de ajudá-lo? O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Srs.

Muito poucos, neste País, têm agido segundo Deputados, Sras.. e Srs. convidados, muito me honra a
essa palavra do Senhor Jesus. Muito poucos vêm colo- Presidência desta sessão. Homenageamos aqui o Cen-
cando em prática esse ensinamento. Graças a Deus, tro de Recuperação e Reabilitação das Vítimas do Álco-
alguns bons samaritanos apresentam-se, como o 01 e das Drogas, o CRER-VIP, entidade ainda jovem,
Crer-vip, para se ocuparem desses próximos... que, às nos seus dezenove anos de atuação, mas enorme em
vezes, são tão próximos que estão entre os da nossa importância, com uma folha de serviços dignificantes. E,
própria casa, os da nossa própria família! ao fazê-lo, celebramos a vida, louvamos a esperança,

Diz Davi, no Salmo 41: "Bem aventurados os apostamos na capacidade do amor próprio do indivíduo
que acodem ao necessitado". E como Davi, o Rei so- e, a partir deste, no amor aos semelhantes.
bre todos os reis de Israel, sabia o que era ser acolhi- O Crer-Vip é uma obra voluntária, que dá atendi-
do ou acolher, já que vivera, com intensidade, ambos mento gratuito, regionalizado, compreendendo a interna-
os lados dessa questão! (Ora perseguido por Saul ou ção e o tratamento. T~m-se desenvolvido graças a ho-
pelos inimigos de seu povo, ora pelo próprio filho mens e mulheres devotados ao bem, seres abnegados,
Absalão. No primeiro lado, acolhido por Jônatas, filho dispostos ao sacrifício pessoal, para resgatar valores que
de seu perseguidor ou recebido por outros reis vizi- o mundo moderno está dramaticamente perdendo. O
nhos. Do outro lado, como acolhedor, perdoando Si- trabalho ali desenvolvido não tem fins lucrativos, não re-
mei, descobrindo e mandando vir a ele, e acolhendo, munera e não distribui lucros. Tem, assim, a virtude pró-
da casa de Saul, a Mefibosete "para usar da bondade pria dos mais elevados atos humanitários: tanto redime o
de Deus para com ele", e assim por diante.) seu objeto quanto eleva os que o executam. Sim, nobres

Assim têm feito o Crer-vip e aqueles que, há de- colegas, perante a sociedade e na presença do Pai, to-
zenove anos, inclinando seu olhar para os necessita- dos os que ali se reúnem, seja pela busca da recupera-
dos, deixaram a comodidade, sempre querida e bus- ção, seja pela vontade de servir, credenciam-se não só à
cada, para se ocuparem daqueles que, de tão esgota- mais entusiasmada admiração do semelhante, mas tam-
dos e consumidos, já não têm mais forças para esten- bém, por certo, ao reconhecimento divino.
der a mão buscando ajuda. São louros merecidíssimos. Imaginem as Sras..

É para esses que o "bom samaritano" Crer-vip e os Srs. Deputados as agruras de uma família média
tem estendido as suas mãos. Mãos pressurosas, brasileira, modesta nas posses, parca de bens e am-

. mãos abençoadas e abençoadoras, mãos que não se pia de necessidades. Transfiram isso, agora, para
detêm na espera de que outros o façam. Tomando a uma situação multiplicada. Pois bem. Mesmo para
iniciativa essas mãos se estendem e fazem. aqueles que não conhecem a entidade não custa

imaginar quanto de idealismo, vontade, além de perti
Vive o amor ao próximo, acolhe o necessitado, nácia, foi necessário para dar início às atividades num

dá-lhes não só o socorro físico, mas também o espiri- pequeno sítio em Nova Lima, Minas Gerais, no ano
tual, fundamentado na Verdadeira Palavra. de 1980, da Casa da Recuperação. Vale também nos

Dá-lhes o auxílio do remédio químico, ajuntado determos um pouco que seja no presente. Quanto
ao psicológico e à Palavra de Deus, que tem retirado hoje custa mantê-Ia? Como sobrevive?
muito mais viciados e drogados dos descaminhos da No início, dificuldades de toda a natureza hão de
vida do que a solenidade das cátedras, do que o voci- ter surgido a cada instante, desde muito antes da funda-
ferar das reprimendas e o castigo das leis. Milagre? ção e até que os primeiros resultados efetivos pudes-

De certo modo, sim, mas não o milagre dos sem mostrar que o Crer-Vip estava consolidado e apto.
acontecimentos improváveis, mas o Milagre do Amor. Passados os anos, muitas dessas dificuldades persis-
Refazendo vidas e devolvendo vidas aos pais, às tem, algumas se avultaram, ensejando uma luta contí-
mães, à família, à sociedade, por amor ao próximo e nua que não acaba mais. No momento, por exemplo, o
por amor ao Senhor da Vida. Refazendo e devolven- total das seis unidades regionais abriga 230 internos
do vidas, por amor à Vida! para um tratamento que dura seis meses. Fora, mais de

Que o Senhor da Vida os preserve, assim, chei- trezentos aguardam vaga, crianças, jovens e adultos
os da vida Dele, para encher com ela vidas vazias. carentes, oriundos em geral das periferias.
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Apesar de estruturadas e equipadas, ainda res
ta muito por fazer nessas regionais. Infelizmente, os
recursos - físicos, materiais e humanos - são, em re
gra, inferiores às carências e à demanda crescente. É
preciso, contudo, manter, incontinenti, o ânimo, ape
lando, em primeiro lugar, à luz que vem do Senhor,
depois, à criatividade, ao trabalho dos próprios inter
nos, à boa vontade alheia, aos amigos, à caridade
cristã, às contribuições, à sensibilidade de cada um
que é solicitado a participar. Os que se dispõem a aju
dar têm sempre um meio de consegui-lo.

Todos, em tudo que realizam, contam com a
mão firme, a dedicação fervorosa, a figura quase oni
presente do Dr. José Gonzaga de Souza, o ilustre
Presidente do Crer-Vip, um ser definitivamente espe
cial, à vista do largo currículo que exibe, em prol da
causa antidrogas, no Estado de Minas Gerais. Além
de profundo conhecedor do problema, o que lhe dá
renome nacional, o Dr. José Gonzaga de Souza é um
incansável. Segundo a revista Veja, em matéria publi
cada em edição de agosto de 1998, ele é um dos seis
heróis anônimos da filantropia, no Brasil, numa de
monstração de que o que faz faz desinteressada e al
truisticamente. Oxalá, muitos outros brasileiros pu
dessem seguir-lhe o exemplo.

Desse modo, quero expressar, por fim, a admira
ção e a solidariedade da Casa a esse cidadão notável,
que, juntamente com os demais integrantes da obra do
Crer-Vip, continua a sua missão formidável de devolver

dignidade e cidadania a quem um dia as perdeu no sub
mundo abjeto, miserável, violento das drogas.

A todos os nossos parabéns, menos ao Ministro
da Justiça, homem que está manchando o Governo,
que quer fazer das drogas um passe, não sei com que
finalidade, mas para desservir o País. Nós que neste
momento homenageamos aqueles que querem a re
cuperação e reabilitação das vítimas do álcool e das
drogas não podemos deixar de externar nosso repú
dio e revolta contra aquele que quer permitir que a
maconha seja uma sobremesa para o brasileiro.

Prezados convidados, ficam aqui nossos agra
decimentos. Aproveito a oportunidade para presente
ar aquele que realmente merece ser parabenizado
pelo trabalho que realiza - o antônimo do Ministro da
Justiça -, Dr. José Gonzaga de Souza. A Câmara dos
Deputados, por intermédio do Deputado Lincoln Por
tela, homenageia de forma especial esse cidadão,
defensor dos princípios e da ética e que, neste mo
mento, tem seu nome consagrado para a história do
Brasil. (Palmas.)

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Encerro a sessão, designando para amanhã, ter
ça-feira, dia 24, às 14h, a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA
(Artigo 64, § 20 da Constituição Federal, c/c art.

204, I, do Regimento Intemo)

Votação

1
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N° 24-B, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei
Complementar nO 24-A, de 1999, que altera
dispositivos da Lei Complementar nO 80, de 12 de
janeiro de 1994; tendo parecer da Comissão
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação (Relator: Sr. Vicente
Arruda). Emendas de Plenário: pendente de
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação.

Prazo na Câmara 17/08/99.

URGÊNCIA
(Artigo 155 do ReQim~nto Interno)

-
-Õiscussão

2
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 32-A, DE 1999
(DO SR. NELSON MARCHEZAN E OUTROS)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nO 32, de 1999, que institui Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os
reajustes de preços de medicamentos, materiais
hospitalares e insumos de laboratórios; tendo
parecer da Comissão de Constituição e justiça e
de Redação pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa (Relator: Sr. Ney Lopes).

Pendente de parecer da Comissão de Seguridade
Social e Família.
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URGÊNCIA

(Artigo 151, I, "j", Regimento Interno)

Discussão

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 367-B, DE 1996
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo, n° 367-A, de 1996, que aprova
o texto do Acordo sobre Promoção e Proteção de
Investimento, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte,
em Londres, em 19 de julho de 1994; tendo
pareceres das Comissões: de Economia, Indústria
e Comércio, pela aprovação (Relator: Sr. Rubem
Medina); e de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Sr. Nilson Gibson).

PRIORIDADE

Discussão

4
PROJETO DE LEI N° 3.932-D, DE 1989

(DO SENADO FEDERAL)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei nO 3.932-C, de 1989, que torna obrigatória a
reserva, no Serviço Público, de empregos para
pessoas portadoras de deficiência, fixa percentual
e dá outras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa deste (Relator: Sr. José Genoíno); da
Comissão de Finanças e Tributação, pela
admissibilidade deste e dos de nOs 4.316/89,
4.696/90,5.557/90,5625/90 e 32/91, apensados, e
pela incompetência da Comissão para opinar
sobre os de nOs 4.804/90 e 806/91, apensados, e
sobre a emenda apresentada na Comissão, contra
o voto do Deputado Luiz Eduardo Magalhães
(Relator: Sr. Wilson Campos); da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela
aprovação deste, com substitutivo, pela
prejudicialidade dos de nOs 4.316/89, 4696190,
4804/90, 5.557/90, 5625190, 32/91, 806/91,
1121/91, 2.024/91 e 3441192, apensados, e pela
rejeição das emendas oferecidas ao substitutivo
(Relator: Sra. Maria Laura); e da Comissão de
Seguridade Social e Família, pela aprovação deste
e do substitutivo da Comissão de Trabalho , de

Administração e Serviço Público com
subemenda, e pela rejeição dos de nOs 4.316/89,
4696/90, 4.804/90, 5.557/90, 5.625/90, 32/91,
806/921, 1.121/91, 2.024/91 e 3.441192,
apensados, e da emenda apresentada na
Comissão (Relator: Sr. Euler Morais).

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

1- Emendas

Prazo de 5 sessões para apresentação de emendas
(Art. 216, § 1° do Regimento Interno)

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

N° 26/99 (HENRIQUE FONTANA) - Cria a Tribuna
Popular na Câmara dos Deputados.

ÚLTIMO DIA: 24-08-99

N° 27/99 (UNO ROSSI) - Altera artigos do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, criando a
Comissão Permanente da Câmara do
Deputados de Segurança Pública e Prevenção,
Fiscalização e Combate às Drogas.

ÚLTIMO DIA: 24-08-99

Prazo de 5 sessões para apresentação de emendas
(Ato da Mesa nO 177/89)

Prazo de tramitação na Câmara dos deputados (Art.
64, § 1° da Constituição Federal): 03-10-99

PROJETO DE LEI

N° 1.527/99 (PODER EXECUTIVO) - Dispõe sobre a
contribuição previdenciária do contribuinte
individual, o cálculo do benefício, altera
dispositivos das Leis nO 8.212 e 8.213, ambas
de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências.

DECURSO: 2° DIA
ÚLTIMO DIA: 27-08-99

11 • Recursos

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 11

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
RECURSO: ART. 58,§1°

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58,§3°
combinado com ART. 132,§2°

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE LEI:
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N° 69-A/99 - (PHILEMON RODRIGUES)
Acrescenta artigo à Lei nO 7.210, de 11 de julho
de 1984 - Lei de Execuções Penais, facultando
ao preso o cumprimento da pena em
estabelecimento que menciona.

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 25-08-99

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 126-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Mundial S/A, pra
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro.

ÚLTIMO DIA: 24-08-99

N° 138-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Universidade de
Tocantis, UNITINS, para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Palmas, Estado do Tocantins.

ÚLTIMO DIA: 24-08-99

N° 145-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à RBN - Rede Brasil
Norte de Televisão Uda., para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens, na cidade
de Manaus, Estado do Amazonas.

ÚLTIMO DIA: 24-08-99

N° 295-A/93 - (COMtSSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
outorga deferida à Rádio Paranaíba Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Itumbiara, Estado de Goiás.

DECURSO - 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 25-08-99

N° 86-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Ajuricaba Uda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Manaus. Estado
do Amazonas.

DECURSO - 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 25-08-99

N° SO-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Fundação Cultural Rio
grandense, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul..

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 25-08-99

N° 60-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Cultura de
Araçatuba Uda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo..

DECURSO - 4° DIA:
ÚLTIMO DIA: 25-08-99

N° 70-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Norte-Riograndense de
Pesquisa e Cultura - FUNPEC, para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do
Norte..

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 25-08-99

N° 107-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada ao Sistema de
Radiodifusão Araxá Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Araxá, Estado de
Minas Gerais.

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 25-08-99

N° 129-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Excelsior Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo.

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 25-08-99
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N° 157·A/99 • (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato constante do
D~creto de 25 de agosto de 1998, que renova a
concessão da Sociedade Rádio Princesa Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Francisco Beltrão,
Estado do Paraná.

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 25-08-99

N° 181-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) • Aprova o ato que outorga
concessão à TV Cidade dos Príncipes S/C
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, na localidade de Joinville,
Estado de Santa Catarina.

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 25-08-99

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROJETO DE LEI:

NO 2.762197 (PEDRO WILSON) Altera
dispositivos das Leis nOs 9.131, de 24 de
novembro de 1995 e 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que dispõem sobre o Conselho
Nacional de Educação.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 26-08-gg- -

N° 3.000/97 (BASÍLIO VILLANI) - Autoriza os
residentes nas cidades limítrofes aos Estados
integrantes do MERCOSUL a circular em
território nacional com veículos emplacados
nesses países e dá outras providências.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 26-08-99

N° 4.863/98 (JAIR MENEGUELLI) - Altera a Lei nO
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 26-08-99

N° 157/99 (SIMÃO SESSIM) - Dispõe sobre a
divulgação das vagas disponíveis para matrícula
pelos estabelecimentos públicos de ensino.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 26-08-99

N° 700/99 (ÊNIO BACCI) - Altera para infração
leve a condução de veículos com lâmpadas

queimadas ou sistema de iluminação com
defeito.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 26-08-99

2.CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART 54

(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS
DO ART. 144)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1° INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO: ART 58, § 3° combinado com
ART.132, § 2°

2.1 PELA INCOSTITUCIONALlDADE E10U
lNJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETOS DE LEI:

N° 2.161/96 (PHILEMON RODRIGUES) - Dispõe
sobre o contrato de gestão entre a União e as
empresas públicas e sociedades de economia
mista que exploram atividade econômica, e dá
outras providências.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 26-08-99

N° 181/99 (MAX ROSENMANN) - Dispõe sobre as
garantias relativas ao intercâmbio de
ínformações sobre a adequação dos sistemas
computacionais à transição para o ano 2000.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 26-08-99

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 202, § 1°

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO:

N° 297/95 (PODER EXECUTIVO) - Altera o § 4° e
acrescenta o § 5° ao artigo 18 da Constituição
Federal e dá outras providências.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 26-08-99

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU
ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS DE LEI:

N° 7.837/86 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre
a distribuição eventual de lucros a empregados.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 26-08-99
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N° 354/99 (PASTOR VALDECI) - Dispõe sobre a
alocação de Recursos Orçamentários da União
por meio de Emendas Parlamentares.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 26-08-99

N° 4.498/89 (LÉZIO SATHLER) • Dispõe sobre
habitação rural.

- Apensado ao PL 6.129/90.
DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 30-08-99

N° 240/91 (TADASHI KURIKI) • Cria o Programa
Habitacional Rural e dá outras providências.

- Apensado ao PL 6.129/90.
DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 30-08-99

N° 1.917/91 (hAGAHÚ$ ARAÚJO) - Di'spõe sobre
assentamentos em imóveis rurais e urbanos e
dá outras providências.

- Apensado ao PL 6.129/90.
DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 30-08-99

N0 2.021/91 (ONAIREVE5..MOURA) • Dispõe sobre o
Programa de Moreaíã e Produção Agrícola Rural
-MORAGRO.

- Apensado ao PL 6.129/90.
DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 30-08-99

N° 3.011/92 (OSWALDO STECCA) • Cria o
Programa das Casas Rurais.

- Apensado ao PL 6.129/90.
DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 30-08-99

N° 4.026/93 (IVO MAINARDI) • Dispõe sobre
aplicação de recursos no setor de habitação em
pequenas cidades e áreas rurais.

- Apensado ao PL 6.129/90.
DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 30-08-99

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE

- Agosto de 1999 •

24 3a·feira 15:00 Corauci Sobrinho
15:25 Angela Guadagnin _

25 4a·feira 15:00 Adolfo Marinho
15:25 Gerson Peres

26 5a·feira 15:00 Geraldo Simões
15:25 Luiz Piauhylino

27 6a·feira 10:00 Joel de Hollanda
10:25 Lincoln Portela
10:50 Euler Morais
11 :15 Deusdeth Pantoja
11 :40 José Melo
12:05 Djalma Paes
12:30 Dino Fernandes
12:55 José Carlos Elias
13:20 José Pimentel

30 2a·feira 15:00 Osvaldo Reis
15:25 Marcos Rolim
15:50 Gastão Vieira
16:15 Augusto Franco
16:40 Sílas Câmara
17:05 Luciano Castro
17:30 Sérgio Barros
17:55 Airton Cascavel
18:20 Arthur Virgílio

31 33 ·feira 15:00 Vicente Caropreso
15:25 Magno Malta

I - COMISSÕES PERMANENTES:
COMISSÃO DE AGRICULTURA E

pOLíTICA RURAL

Local: Auditório Petrônio Portela - Senado Federal
Horário: 14h

SIMPÓSIO
MOBILIZAÇÃO NACIONAL PELA

VALORIZAÇÃO DA PESQUISA E DA
EXTENSÃO RURAL

PROGRAMAÇÃO:
14h - Abertura: Deputado DILCEU SPERAFICO

Presidente da Comissão de Agricultura e Política
Rural

- Coordenação: Deputado HUGO BIEHL
Presidente da Subcomissão Permanente para Tratar
do Plano de Desenvolvimento Estratégico da
Agricultura do Brasil, com ~nfase para a Amazônia.

14h20min - Palestra: O Papel da Pesquisa e da
Extensão no Desenvolvimento Rural - Cenário Atual
Palestrante: Alysson Paulinelli - Ex-Ministro 
Consultor

15h - Conjuntura Atual da Pesquisa Agropecuária
Palestrante: Alberto Duque Portugal - Presidente da
EMBRAPA

15h15min - Conjuntura Atual da Extensão Rural
Palestrante: Paulo Menicucci Castanheira
Presidente da ASBRAER

15h30min - Debate
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16h - Elaboração de uma Proposta para Valorização da
Pesquisa e da Extensão Rural
- Apresentação de uma Emenda Orçamentária em

Apoio à Pesquisa e Extensão Rural Assinada pelos
Deputados Presentes

18h - Encerramento

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA
AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 3° dia
Último dia: 26/08/99

Substitutivo (art. 119, "e § 1°, clc art.166)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

PROJETO DE LEI N° 3.990/97 - do Sr. Enio Bacci - que
"proíbe a publicidade de tabaco em qualquer órgão de im
prensa e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO

Substitutivo (art. 119," e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 83/99 - do Sr. Luiz Piauhylino - que
"dispõe sobre a adequação dos sistemas computacionais à
transição para o ano 2000".
RELATOR: Deputado JÚLIO SEMEGHINI

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Local: Plenário 1, Anexo 11
Horárío: 14h

PAU T A N° 12/99
B • Proposições sujeitas a apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE
3 - EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO, REABERTURA

DE DISCUSSÃO, AO PROJETO DE RESOLUÇÃO
N° 106/92 - da Mesa - que "institui o Código de
~tica e Decoro Parlamentar".
RELATOR: Deputado MARCELO D~DA.

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação da
Emenda de Plenário, na forma do substitutivo
apresentado.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Vicente Arruda
e Ney Lopes, em 18/08/99.

PAU T A N° 31/99
A • Proposições sujeitas a apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE
1 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO

PROJETO DE LEI N° 4.580-8/90, que "dispõe
sobre a participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa, define sua participação
nos ganhos econômicos resultantes da
produtividade do trabalho para efeitos do § 40

, do
artigo 218 da Constituição e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE
PARECER: pela inconstitucionalidade das
emendas de I')°s 5, 6, 14 e 15; pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa das emendas de nas 1,2,3,4, 7, 8, 9,10,
11, 12, 13 e 16, com subemendas.

PAU T A N° 34/99
A • Proposições sujeitas a apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (ART 155 DO RI)
2· PROJETO DE LEI N° 552/95 - do Sr. Paulo Paim - que

"estende aos ferroviários da Rede Ferroviária
Federal S. A. e da Companhia de Trens Urbanos
os benefícios de que trata a Lei nO 8.186, de 21 de
maio de 1991, que "dispõe sobre a
complementação de aposentadoria de ferroviários".
(Apensados: PL's nas 745/95 e 864/95)
RELATOR: Deputado L~O ALCÂNTARA.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e dos
PL's 745/95 e 864/95, apensados.

PAU T A N° 41199
A • Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL
1 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N°

171/93 - do Sr. Benedito Domingos - que "altera a
redação do artigo 228 da Constituição Federal 
imputabilidade penal do maior de dezesseis anos".
(Apensadas as PEC's nas: 37/95; 301/96; 531/97:
91/95; 386/96; 426/96 e 633/99).
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela admissibilidade desta e das PEC's
nas 37/95; 301/96; 531/97; 91/95; 386/96; 426/96 e
633/99, apensadas.
VISTA ao Deputado Marcos Rolim, em 10/08/99.

PAU T A N° 43/99
A • Proposições sujeitas a apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (ART 155 DO RI)
2 - PROJETO DE LEI N.o 4.811/98 - do Poder Executivo

(MSC 1.309/98) - que "disciplina o regime de
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emprego público do pessoal da Administração
Federal direta, autárquica e fundacional".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: será proferido em plenário.

PAU T A N° 44/99
A • Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N°
234/95 - do Sr. Max Rosenmann e outros - que
"altera a alínea "b" do inciso X do parágrafo 2° do
artigo 155 da Constituição Federal". (Apensadas:
PECs N°s 612/98 e 634/99).
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela admissibilidade desta e das PEC's
nOs 612/98 e 634/99, apensadas.

2 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N°
1/99 - do Sr. Paulo Octávio e outros - que "altera o
art. 53 da Constituição Federal, que trata da
imunidade parlamentar".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela admissibilidade, com emenda.
VISTA ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em
10108/99.

PAU T A N° 45/99

A • Proposições sujeitas a apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

2 - SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N° 4.876-D, DE 1990, que "inclui na
interligação de bacias do Plano Nacional de
Viação, nas bacias dos rios Paranaíba-Paraná, a
interligação Itumbiara - Confluência dos rios
Paranaíba-Grande".
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

3 - PRC JETO DE LEI N° 3.492193 - do Senado
Federal (PLS N° 304/91) - que "dispõe sobre a
adição de substância at6xica, volátil e de odor
aversivo ao benzeno, tolueno e xileno, seus
derivados e compostos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do substitutivo da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio, com
emendas supressivas ao projeto e ao substitutivo.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4 - PROJETO DE LEI N° 2.704-B/97 - do Sr. Hugo

Biehl - que "determina a disponibilização pelo
Departamento de Imprensa Nacional, para fins de
consulta, do Diário Oficial da União na Rede de
Comunicação INTERNET".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

5 - PROJETO DE LEI N° 3.429-A/97 - do Sr. Remi
Trinta - que "altera a redação da Lei nO 9.437, de
20 de fevereiro de 1997, introduzindo restrições ao
porte de armas, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN.
PARECER: pela inconstitucionalidade
injuridicidade, falta de técnica legislativa e, n'
mérito, pela rejeição.

PAU T A N° 46/99

A • Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

3 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 492197
- do Sr. Roberto Valadão e outros - que "altera o
art. 14 da Constituição Federal, considerando
inelegíveis, para os mesmos cargos, os que
tenham sido reeleitos para os cargos de Presidente
da República, de Governadores de Estado e do
Distrito Federal e de Prefeitos. (Apensadas: PEC's
nOs 624/98, 628/98,10/99, 16/99 e 23/99).
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA
PARECER: será proferido em plenário.

4 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 528/97
- do Sr. Murilo Domingos e outros - que "altera os
arts. 14,27, 28, 29, 44, 46, 57 e 82 da Constituição
Federal, dispondo sobre a redução do período dos
mandatos do Presidente da República, dos
Governadores de Estado e do Distrito Federal, dos
Prefeitos, dos Senadores, dos Deputados Federais
e Estaduais e dos Vereadores, e sobre a reeleição
para cargos do Poder Executivo, bem como sobre
a simultaneidade de eleições para todos os
cargos".
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela admissibilidade.

5 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 598/98
- do Sr. Paulo Lima e outros - que "altera a redação
das letras "a", "b", "c" e "d" do inciso VI, § 3°, do
art. 14 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado DARCI COELHO
PARECER: pela admissibilidade.

6 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 3/99
- do Sr. Paulo Octávio e outros - que "altera os
artigos 27, 28, 29, 44 e 82 e introduz disposições
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transitórias, de forma a fazer coincidir os mandatos
eletivos que menciona e atribuir-lhes novo período
de duração". (Apensadas: PEC's nOs 06/99, 30/99 e
45/99)
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA
PARECER: pela admissibilidade, nos termos do
substitutivo apresentado.
VISTA ao Deputado Bispo Rodrigues em 23/06/99.

8 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 5199 
do Sr. Caio Riela e outros - que "dá nova redação
aos arts. 29, I, 11, 111 e V e 14, § 3°, VI, c, da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela admissibilidade.

PAU T A N° 47/99

A • Proposições sujeitas a apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.o 164/97 
do Sr. Max Rosenmann - que "acrescenta § ao art.
1° da Lei Complementar nO 64, de 18 de maio de
1990 (Lei das Inelegibilidades), a fim de exigir
comprovante de prestação regular de contas dos
candidatos à reeleição para cargos do Poder
Executivo".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

2 - PROJETO DE LEI N° 4.007/97 - do Sr. Fetter Júnior
- que "altera o art. 8°, 111, da Lei nO 6.996, de 7 de
junho de 1982, que "dispõe sobre a utilização do
processamento eletrônico de dados nos serviços
eleitorais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, legalidade,
juridicidade, regimentalidade, falta de técnica
legislativa e, no mérito, pela rejeição. .

PAU T A N° 53/99

A • Proposições sujeitas a apreciação do
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

BATOCHIO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
VISTA ao Deputado lédio Rosa, em 16/06/99.

B Proposições sujeitas a apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4 - PROJETO DE LEI N° 1.224/95 - do Sr. João
Coser - que "inclui entre as contravenções penais a
discriminação consistente na exigência de 'boa
aparência', para fim de recrutamento e seleção de
pessoal".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
VISTA ao Deputado Inaldo Leitão, em 12/08/99.

5 - PROJETO DE LEI N° 3.361-A/97 - do Sr.
Fernando Zuppo - que "acrescenta parágrafo ao
art. 15 da Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993,
visando a introduzir, dentre as normas de licitação
para aquisição de veículos automotores terrestres,
pela Administração Pública, o critério de
preferência pelos movidos a álcool".
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, deste e da emenda da
Comissão de Trabalho ,de Administração e Serviço
Público com emendas.

7 - PROJETO DE LEI N° 4.734/98 - do Sr. Paulo
Lima - que "dispõe sobre a informatização, no
âmbito da Lei nO 6.015, de 31 de dezembro de
1973 - Lei de Registros Públicos - da escrituração
cartorária através de discos ópticos e
optomagnéticos ou em outros meios reconhecidos
como legais, sem prejuízo dos métodos atualmente
empregados".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito pela aprovação.

PAU T A N° 55/99

A • Proposições sujeitas a disposições
especiais (art. 98, § 8° do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

2 - PROJETO DE LEI N° 2.702/97 - do Sr. Arlindo
Chinaglia - que "estabelece impedimento à
nomeação ou designação para cargos em
comissão e funções de confiança no âmbito do
Poder Legislativo".
RELATOR: Deputado JOS~ ROBERTO

1 - RECURSO CONTRA DECISÃO DA PRESID~NCIA

EM QUESTÃO DE ORDEM N° 176/94 - do Sr.
Gerson Peres - que "requer da decisão da
Presidência em Questão de Ordem, levantada em
razão de ter sido colocado em votação o parecer



36328 Terça-feira 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1999

oferecido em Plenário, após aprovação de
requerimento de urgência, em substituição à
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
ao Projeto de Lei nO 4.672, de 1994, questionado
em relação ao artigo 240, da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado DARCI COELHO.
PARECER: pelo improvimento.

PAU T A N° 60/99

A • Proposições sujeitas a disposições
especiais (art. 98, § 8° do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - RECURSO CONTRA DECISÃO DA PRESID~NCIA

EM QUESTÃO DE ORDEM N° 01/95 - do Sr.
Jaques Wagner - que "recorre da decisão do
Presidente em Questão de Ordem, a propósito da
inscrição das candidaturas dos Deputados José
Genoíno e Paulo Paim à Presidência e ao Cargo de
Terceiro Secretário da Mesa da Câmara dos
Deputados, respectivamente, tendo sido indeferida
a última candidatura, com fundamento na aplicação
do princípio da proporcionalidade partidária".
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA.
PARECER: pelo não acolhimento.

RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e dos Projetos de Lei nOs
4.151/98 e 4.847/98, apensados, na forma do
substitutivo apresentado.

2 - PROJETO DE LEI N° 121/99 - do Sr. Cunha Bueno
- que "proíbe a reprodução e a importação de cães
das raças "Rotweiller" e "Pit Buli", puros ou
mestiços, e dá outras providências".(Apensados:
PLs nOs 136/99, 159/99, 166/99, 171/99, 176/99,
184/99, 219/99, 238/99, 326/99, 331/99, 629/99,
768/99,790/99,839/99,1.113/99 e 1.141/99).
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação
deste e dos Projetos de Lei nOs 136/99, 159/99,
166/99, 171/99, 176/99, 184/99, 219/99, 238/99,
326/99, 331/99, 629/99,768/99, 790/99, 839/99,
1.113/99 e 1.141/99 apensados, na forma do
substitutivo apresentado.

PAU T A N° 65/99

A • Proposições sujeitas a apreciação do
Plenário da Casa:

2- RECURSO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE
EM QUESTÃO DE ORDEM NO 92196 - do Sr. Prisco
Viana - que "recorre da decisão da Presidência em
Questão de Ordem, acerca da interrupção da
votação da Proposta de Emenda à Constituição nO 1·
33, de 1995, após rejeição do substitutivo do
Relator; a oesignação de um novo Relator para
oferecer parecer ao remanescente da matéria ou
para elaborar novo substitutivo; e, ainda, sobre a
regimentalidade de apresentação de emenda
aglutinativa na apreciação de proposta de Emenda
à Constituição, tendo em vista as normas especiais
que regem sua tramitação".
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA.
PARECER: pelo não provimento.

URGÊNCIA (ART. 153 E 154 DO RI)

PROJETO DE LEI N° 451/95 - do Sr. Arlindo
Chinaglia - que "dispõe sobre medidas de
prevenção e repressão aos fenômenos de violência
por ocasião de competições esportivas e dá outras
providências·. (Apensados: PL N°s 865/95, 928/95,
1.081/95 e 2.141/96)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação
deste e dos apensados, na forma do substitutivo.

PAU T A N° 61/99
2·

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (ART 155 DO RI)

1 - PROJETO DE LEI N° 2.259/96 - do Sr. Domingos
Leonelli - que "institui, nas convenções e nos
acordos coletivos de trabalho o contrato de Primeiro
Emprego". (Apensados: PL's N°s 4.151/98 e
4.847/98)

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 2.961/97 - do Poder
Executivo (Mensagem N° '397/97) - que "altera
dispositivos da Lei nO 4.989, de 9 de dezembro de
1965, com a redação dada pelas Leis nOs 6.657, de
5 de junho de 1979, e 7.960, de 21 dezembro de
1989, e Lei nO 8.429, de 2 de junho de 1992
RELATOR: Deputado ANTÓNIO CARLOS
BISCAIA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, na
forma do substitutivo.
VISTA ao Deputado André Benassi, em 30/06/99.
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12 • PROJETO DE LEI N° 3.881/97 - do Sr.
Roberto Pessoa - que "altera o § 1° do art. 236 do
Código de Processo Civil - Lei nO 5.869, de
11.01.73".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, na
forma do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 2.500-B/92 - do Poder
Executivo (MSC 47/92) - que "dispõe sobre o
aumento de capital nas empresas públicas ou
sociedades de economia mista sob o controle da
União e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e das emendas da
Comissão de Finanças e Tributação, com
subemendas.

apreciaçãoà

PRIORIDADE

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

10 - PROJETO DE LEI N° 1.437-C/91 - do Sr.
Odelmo Leão - que "estabelece as microbacias
hidrográficas como unidades básicas de ordenação
de território e de planejamento integrado de
desenvolvimento rural e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERSON PERES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, das emendas da
Comissão de Defesa do Consumidor Meio
Ambiente e Minorias, das subemendas da
Comissão de Agricultura e Política Rural e do
substitutivo da Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior.

B Proposições sujeitas
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.070/95 - do Sr. IIdemar
Kussler - que "dispõe sobre crimes oriundos da
divulgação de material pomográfico através de
computadores". (Apensados: PL nOs 1.654/96,
3.268, 3.383 e 3.498, de 1997)
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação
deste e dos apensados, na forma do substitutivo.

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 5.865-B, DE 1990, que
"acrescenta dispositivos ao Decreto nO 1.232 de 22
de junho de 1962, que regula o exercl~io da
profissão de aeroviário e dá outras providências". 8 -
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 1.840/96 - do Sr. Airton Dipp 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de tradução
para a L1ngua Portuguesa de expressões escritas
em idioma estrangeiro nas obras literárias, técnicas
e cientificas".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação,
com emendas.

PROJETO DE LEI N° 2.795/97 - do Sr. Pedro
Wilson que "altera o parágrafo untCO,
transformando-o em § 1°, e acrescenta o § 2° ao
art. 81 da Lei nO 6.015, de 31 de dezembro de 1973
proibindo o-sepultamento em valas comuns e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. na
forma do substitutivo.

3-

4-

5-

6-

7- PROJETO DE LEI N° 287/99 - do Sr. Rodrigo Maia 
que "dá nova redação ao art. 62 do Decreto-Lei nO
2.848, de 7 de dezembro de 1940, tomando
agravante no caso de concurso de pessoas, o
cometimento de crimes ou contravenções quando
existir a participação de menores'.
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, na
forma do substitutivo.

13 - PROJETO DE LEI N° 3.954-A/97 - do Sr.
Ricardo Izar - que "renova as Leis Delegadas nO 4
e nO 5, ambas de 26 de setembro de 1962".
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, na forma do substitutivo.

14 ·PROJETO DE LEI N° 4.728/98 - do Sr. José
Machado - que "acrescenta parágrafo ao art. 37 da
Lei nO 8.245 de 18 de outubro de 1991".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, na
forma do substitutivo.

16 - PROJETO DE LEI N° 503/99 - do Sr. Enio
Bacci - que "dilata para 6 (seis) meses o prazo
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A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

A • Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 -

1 -

2-

3-

para ingressar com inventário ou partilha e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Marcos Rolim e
lédio Rosa, em 30/06/99.

PAU T A N° 66/99

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N°
80/95 - do Sr. Fernando Gabeira e outros - que "dá
nova redação ao parágrafo 2° do artigo 14 e ao
"caput" do artigo 143 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela admissibilidade

PAU T A N° 69/99

PRIORIDADE

EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI N°
4.235-B/93 - que "altera a Lei nO 8.432, de 11 de
junho de 1992, para redefinir as juris~ições .das
Juntas de Conciliação e Julgamento nas Regll~es

da Justiça do Trabalho e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: será proferido em plenário.

PROJETO DE LEI N° 3.731/97 - do Senado Federal
(PLS nO 67/96) - que "define e regula os meios de
prova e procedimentos investigatórios, destinados à
prevenção e repressão dos crimes praticados por
organizações criminosas.
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação,
com emendas.

PROJETO DE LEI N° 3.773/93 - do Senado Federal
(PLS nO 132192) - que "dispõe sobre a propaganda
eleitoral gratuita, a ser veiculada mediante
programa ao vivo ou por gravação, em fitas
magnéticas, nas emissoras retransmisso~as. de
rádio e/ou televisão nas localidades onde InexIste
geração de imagem ou de som".
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO.
PARECER: será proferido em plenário.

B • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

5 - PROJETO DE LEI N° 4.102-A/93 - do Senado
Federal (PLS nO 152191) - que "regula a garantia
constitucional da inviolabilidade de dados; define
crimes praticados por meio de computador; altera a
Lei nO 7.646, de 18 de dezembro de 1987, que
"dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual
de programas de computador e sua
comercialização no País, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação
deste, do substitutivo da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática e das
emendas de nOs 2 a 4, na forma do substitutivo
apresentado e pela rejeição da emenda nO 1.

6 - PROJETO DE LEI N° 5.074/90 - do Senado
Federal (PLS nO 265/89) - que "dispõe sobre as
Comissões Parlamentares de Inquérito".
(Apensados: PL N°s 3.948/89, 3.075/92, 716/99 e
791/99).
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL.
PARECER: será proferido em plenário.

7 - PROJETO DE LEI N° 1.238-B/95 - do Senado
Federal (PLS nO 69/95) - que "altera a Lei nO 5.809,
de 10 de outubro de 1972, que dispõe sobre a
retribuição e direitos do pessoal civil e militar em
serviço da União e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PAU T A N° 70/99

A • Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1- PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N°
476/97 - do Sr. Valdemar Costa Neto e outros - que
"inclui artigo ao Título IX - Das Disposições
Constitucionais Gerais, estabelecendo critério para
efeito de pagamento de aposentadoria, quando o
segurado houver pertencido a diferentes regimes de
previdência social e revoga o § 3° do art. 40 e o §
2° do art. 202 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: será proferido em plenário.

2 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N°
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3 -

4-

536/97 - do Sr. Valdemar Costa Neto e outros - que
"modifica o artigo 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias".
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO.
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N°
599/98 - do Sr. Antônio Kandir e outros - que
"dispõe sobre a realização de revisão constitucional
dos dispositivos que menciona e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA.
PARECER: pela admissibilidade, com emenda.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N°
25í99 - do Sr. Manoel Salviano e outros - que "dá
nova redação ao § 1° do art. 239 da Constituição
Fedceral, que dispõe sobre a destinação de
recursos do Programa de Integração Social - PIS, e
do Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PASEP".
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA.
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo.

PAU T A N° 73/99

PARECER: pela admissibilidade desta e das PEC
nOs 584/98 e 29/99, apensadas. na forma do
substitutivo apresentado.

PAU T A N° 81/99

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 46/99 - do Sr. Milton Temer
que "suprime o art. 34 da Lei nO 9.249, de 26 de
dezembro de 1995". (Apensado o PL nO 48/99).
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES.
PARECER: pelà constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação,
deste e do PL nO 48/99, apensado, na forma do
substitutivo apresentado.

PAU T A N° 83/99

A • Proposições sujeitas -à apreciação do
Plenário da Casa:

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N° 4.449/98 - do Senado Federal
(PLS 0.087/96) - que "dispõe sobre a proteção, pelo
Estado, de vitima ou testemunha de crime, e dá
outras providências.
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS
BISCAIA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação,
com emendas.

PAU T A N° 78/99

A • Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 -

2-

3-

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 8.326/86, do Senado Federal
(PLS nO 78/83) - que "estabelece a obrigatoriedade
de seguro de crédito para as operações que indica".
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER: pela injuridicidade e falta de técnica
legislativa.

PROJETO DE LEI N° 1.725/96 - do Senado Federal
(PLS N° 241/91) - que "estabelece prazo para
elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÃNTARA.
PARECER: pela inconstitucionalidade,
injuridicidade e falta de técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 828/99 - do Sr. Ary Kara - que
"altera o art. 175 da Lei nO 4.737, de 15 de julho de
1965 - Código Eleitoral, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

1 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N°
245/95 - do Sr. Luciano Zica e outros - que "dá
nova redação ao artigo 50 da Constituição Federal, 4 
possibilitando à Câmara dos Deputados convocar
dirigentes de entes personalizados da
Administração Indireta". (Apensadas: PEC's nOs
584/98 e 29/99)
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS
BISCAIA.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE
LEI N° 5.362-D, DE 1990, que "institui a Residência
Médico-Veterinário e determina outras
providências".
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES.
PARECER: pela inconstitucionalidade.
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5 - EMENDA OFERECIDA EM PLENARIO AO
PROJETO DE LEI N° 1.146-A/91, que "altera a
redação do inciso 111 do caput do art. 6° da Lei nO
8.025, de 12 de abril de 1990, que 'dispõe sobre a
alienação de bens imóveis residenciais de
propriedade da União, e dos vinculados ou
incorporados ao FRHB, situados no Distrito Federal,
e dá outras providências."
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

6 - PROJETO DE LEI N° 1.952196 - do Sr. Luiz
Mainardi - que "altera dispositivo da Lei nO 7.210, de
11 de julho de 1984, que "institui a Lei de Execução
Penal".
RELATORA: Deputada ZULAI~ COBRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

7 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 2.452-A/96 - que "altera o
inciso 11 do artigo 5° e o inciso I do artigo 448 da Lei
3.071, de 1° de janeiro de 1916 • Código Civil".
RELATOR: Deputado IÉDlO ROSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

8 - PROJETO DE LEI N° 300/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "serão aplicadas em dobro, as penas
resultantes de ações com danos à integridade física
da vítima, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU.
PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade,
falta de técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição.

B Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

9 - PROJETO DE LEI N° 634·A/95 - do Senado Federal
(PLS N° 66/95) - que "modifica o Decreto-lei nO
2.404, de 1987, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-lei nO 2.414, de 1988, e pela Lei nO
7.742, de 1989, na parte referente à isenção do
Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante - AFRMM".
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela inconstitucionalidade,
injuridicidade e falta de técnica legislatiVa deste e
do substitutivo da Comissão de Finanças e
Tributação.

10 - PROJETO DE LEI N° 4.603/98 - do Sr. Paulo Paim
que "acrescenta inciso ao artigo 1° da Lei nO 9.265,
de 12 de fevereiro de 1996, que dispõe sobre a
gratuidade dos atos necessários ao exercício da

cidadania, tornando gratuita a expedição da carteira
de identidade".
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA.
PARECER: pela inconstitucionalidade,
injuridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

12-PROJETO DE LEI N° 130-A/95 - do Sr. Álvaro
Valle - que "estabelece normas sobre a realização
de concursos públicos para admissão de
servidores civis no âmbito da União". (Apensados
os PL's N°s 995/95; '1.046/95; 1.373/95; 1.926/96 e
2.403/96)
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste, dos
PL's nOs 995/95; 1.046f95; 1.373f95; 1.926f96 e
2.403/96, apensados e do substitutivo da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público.

13-PROJETO DE LEI N° 1.075-A/95 - da Sra.
Esther Grossi que "dispõe sobre a
responsabilidade do Estado em educação pública,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

14-PROJETO DE LEI N° 2.497/96 - do Sr. Serafim
Venzon - que "modifica o artigo 150 da Lei n°
5.869, de 11 de janeiro de 1973, que "institui o
Código de Processo Civil", dispondo sobre o fiel
depositário'.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade,
falta de técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição.

15-PROJETO DE LEI N° 2.531/96 - do Sr. Serafim
Venzon - que "altera a redação do artigo 70 da Lei
nO 3.071, de 1° de janeiro de 1916 - Código Civil,
de forma a impedir que o domicílio familiar seja
executado e penhorado por dívidas, inclusive das
que advierem de imposto do próprio imóvel".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
falta de técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição.

16-PROJETO DE LEI N° 3.641-A/97 - do Sr. Remi
Trinta· que "estipula valores para a indenização a
ser paga pelas empresas prestadoras de serviço
de transporte no caso de morte ou lesão a
passageiro ou tripulante e de extravio ou dano de
bagagem, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CAIO RIELA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
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a apreciação

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PAU T A N° 89/99

Nardes - que "dispõe sobre a redução de débitos
oriundos de operações de crédito rural".
RELATOR: a ser designado.
PARECER: será proferido em plenário.

PROJETO DE LEI N° 828-N95 - dos Srs. Márcio
Reinaldo Moreira e Antônio do Valle - que "dispõe
sobre a complementação da aposentadoria do
pessoal da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária - EMBRAPA e do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatistica - IBGE, e dá outras
providências". (Apensado: PL nO 1.068/95).
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO.
PARECER: peja constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do PL 1.068/95, apensado
e do substitutivo da Comissão de Seguridade
Social e Família, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 846/99 - do Sr. Paulo Delgado
- que "dá nova redação ao § 1° do art. 30 da Lei n°
9.504, de 30 de setembro de 1997.
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade.
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PAU T A N~ 86/99

falta de técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição.

17-PROJETO DE LEI N° 4.072-A/98 - do Sr. Sérgio
Cameiro • que "dispõe sobre a obtenção de
permissão para dirigir por menores acima de 16
anos, e dá outras providências". (Apensados os
PL's N°s 4.129/98 e 4.135/98).
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade,
injuridicidade, falta de técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição deste e dos Projetos de Lei
nOs 4.129/98 e 4.135/98, apensados.

1 -
18-PROJETO DE LEI N° 391199 - do Sr. Enio Bacci
- que "altera inciso li, do art. 198 da Lei nO 8.069,
de 13/07/1990, e dá oultas providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS
BISCAIA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
falta de técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição.

19·PROJETO DE LEI N° 511/99 - do Sr. Enio Bacci
- que "inclua-se incisos VI e VII ao art. 241 da Lei
nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973 e dá outras
providências". 2 -
RELATOR: Deputado CAIO RIELA.
PARECER: peja constitucionalidade, injuridicidade,
falta de técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição.

B • Proposições sujeitas
A • Proposições sujeitas à apreciação do conclusiva das Comissões:
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

4 - PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 08/99 - do Sr.
Ubiratan Aguiar - que "acrescenta parágrafo ao art.
280 do Regimento Intemo.
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, da emenda de plenário,
com substitutivo é subemenda.
VISTA ao Deputado Femando Coruja, em
18/08/99.

3- PROJETO DE LEI N° 1.620/96 - do Sr. Paes
Landim - que "altera a Lei nO 6.088, de 16 de julho
de 1974, que "dispõe sobre a criação da
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco - CODEVASF - e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO MARINHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PAU T A N° 90/99

PAU T A N° 88/99 A • Redação Final
Relator: Deputado NEY LOPES

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa: 1 •

URGÊNCIA (ART. 155 DO RI)

1 - PROJETO DE LEI N° 4.895/99 - do Sr. Augusto

EMENDAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO
PROJETO DE LEI N° 3.057-0, de 1997, do Senado
Federal (PLS N° 64/96, na Casa de ongem), que
"restringe a venda de esteróides ou peptídeos
anabolizantes e dá outras providências".
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2-

3 -

5-

6-

7-

8 -

9-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
108-B/95, da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - que "aprova o ato que
renova a concessão deferida à RÁDIO ALVORADA
DE RONDONIA LTOA. para executar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade
Ji-Paraná, Estado de Rondônia."

10 -
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
178-B/95, da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - que "aprova o ato que
renova a concessão da RÁDIO DIFUSORA
GUARAPUAVA LTOA. para executar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Guarapuava, Estado do Paraná."

11 -
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
395-B/97, da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - que "aprova o ato que
renova a outorga deferida à RÁDIO DIFUSORA
CRISTAL LTDA. para executar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Quixeramobim, Estado do Ceará."

12 -
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
396-B/97, da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - que "aprova o ato que
declara perempta a concessão outorgada à RÁDIO
DIFUSORA VALE DO RIO UNA LTOA. para
executar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de São Bento do Una, Estado de
Pernambuco."

13 -
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
501-B/97, da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à RÁDIO PORTA
VOZ DE CIANORTE LTOA. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Cianorte, Estado do Paraná."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 14
34-B/99 , da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - que "aprova o ato que
renova a concessão da RÁDIO OITO DE
SETEMBRO LTOA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de
Descalvado, Estado de São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
35-B/99, da Comissão de Ciência e Tecnologia, 15 
Comunicação e Informática - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à RÁDIO CIDADE
DE CAMPINAS LTOA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Campinas, Estado de São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
36-B/99, da Comissão de Ciência e Tecnoiogia,

Comunicação e Informática - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à INTERSOM 
EMISSORAS DE FREQÜ~NCIA MODULADA
LTOA. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de São Carlos,
Estado de São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
38-B/99, da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - que "aprova o ato que
renova a permissão do SISTEMA CLUBE DE
COMUNICAÇÃO LTOA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
43-B/99, da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - que "aprova o ato que
renova a concessão da RÁDIO LUZ LTOA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Araçatuba, Estado de São
Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
45-B/99, da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - que "aprova o aio que
renova a autorização do Governo do Estado de
Minas Gerais - RÁDIO INCONFID~NCIA LTOA.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda curta na cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
46-B/99, da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à SOMBRASIL
COMUNICAÇOES LTOA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do
Espírito Santo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
48-B/99 , da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - que "aprova o ato que
renova a concessão da FUNDAÇÃO SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS DE UNIÃO DA VITÓRIA
para explorar serviço de. radiodifusão sonora em
onda média na cidade de União da Vitória, Estado
do Paraná."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
49-B/99, da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - que ~'aprova o ato que
renova a permissão outorgada à RÁDIO
INDEPEND~NCIA DE RIBEIRÃO PRETO Uda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Ribeirão Preto,
Estado de São Paulo.
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Substitutivo (art. 119, 1\ e §1°)

Contravenções Penais",
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

PROJETO DE LEI N° 1066/1999 - do Sr. Rubens Bueno 
que "acrescenta parágrafo ao art. 179 da Lei nO 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil - determi
nando a suspensão dos prazos judiciais iguais o,, inferiores
a.um qOinqOrdlo".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI .

PROJETO DE LEI N° 1159/1999 - do Sr. Lincoln Portela
que "dispOe sobre a obrigatoriedade de comnmvação da
propriedade ou o devido termo de responsabilidade de
quem pOe objetos empenhados na Caixa Econômica Fede
ral- CEF".
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA

PROJETO DE LEI N° 1348/1999 - do Sr. Paulo Marinho
"acrescenta parágrafo ao art. 273 do Código de Processo
Civil para proibir a concessão da tutela antecipada que au
torize o funcionamento de rádio clandestina".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
53·B/99, da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - que "aprova o ato
que renova a concessão da RÁDIO DIFUSORA DE
PIRASSUNUNGA Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Pirassununga, Estado de São Paulo.

Substitutivo (art. 119, 11 e §1° clc art. 166»

i6·

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASe DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (SSESSÕES)

Decurso: 1° dia
Último dia: 30/08/99

Decurso: 3° dia
Último dia: 26/08/99A - Da Análise da Constitucionalidade,

Juridicidade e Mérito

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 'DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 3.635·Al97 - do Sr. Airton Dipp - que
"dispõe sobre a prioridade a ser dada aos processos e jul
gamentos de ações trabalhistas e indenizatórias contra o
Estado e a Fazenda Pública cujos autores sejam portado
res de soropositivo (HIV)".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Jurldicidade e Mérito

Decurso: 1° dia
Último dia: 30/08/99

Projetos de Lei (art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 507/99 - do Sr. Enio Bacci - que "mo
difica o inciso V do art. 265 da Lei na 5.869, de 11 de janei
ro de 1973 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Decurso: 4° dia.
Juridicidade (art.54,1) Último dia: 25/08/99

PROJETO DE LEI N° 992/1999 - do Sr. Josué Bengtson 
que "altera dispositivos do Código de Processo Civil, refe
rente à execução por quantia certa contra devedor
solvente".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI

PROJETO DE LEI N° 970/1999 - do Sr. José Roberto Bato
chio· "modifica os arts. 382 e 619 do Decreto-Lei nO 3.689,
de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal-, al
terando o prazo para oposição de embargos declaratórios·.
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL

PROJETO DE LEI N° 1100/1999 - do Sr. Ursicino Queiroz·
"acrescenta dispositivo ao art. 63 da Lei das

Substitutivo (art. 119, 11 e §10)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridlcidade e Mérito

PROJETO DE LEI N° 427/99 - do Sr. Rubens Bueno - que
"revoga-se os arts. 609 e 608 do Decreto Lei na 3.689, de 3
de outubro de 1941 - Código de Processo Penal.
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASS/
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PROJETO DE LEI N° 492/99 - do Sr. ENIO BACCI - que
"determina citação do autor, quando abandonada causa,
sob pena de extinção do processo e dá outras
providências".
RELATOR Deputado IÉDIO ROSA

PROJETO DE LEI N° 769/99 - do Sr. Femando Zuppo 
que "altera a Lei nO 6.091, de 15 de agosto de 1974, que
"dispõe sobre o fornecimento de transporte, em dias de
eleição, a eleitores residentes nas zonas rurais e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

Decurso: 4° dia.
Último dia: 25/08/99

Projetos de lei (art. 119, I e §1° clc art. 166)

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI N° 1.823/96 - da Sra. Zulaiê Cobra· que
"altera a redação do art. 554 do Código de Processo Civil
que dispõe sobre a sustentação oral de recurso".
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA

Decurso: 4° dia.
Último dia: 25/08/99

Substitutivo (art. 119, 11 e §1°, elc art. 166)

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI N° 4.715-B/94 - do Poder Executivo
(MSC 663/94) - que "transforma o Conselho de Defesa Na
cional da Pessoa Humana em Conselho Nacional dos Di
reitos Humanos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR

PROJETO DE LEI N° 872-Al95 - do Sr. Nelson Trad - que
"altera dispositivos da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990,
que "dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

PROJETO DE LEI N° 4.653/98 - do Poder Executivo (MSC
785/98) • que "regulamenta o § 2° do art. 236 da Constitui
ção Federal, mediante o estabelecimento de nonnas gerais
para a fixação de emolumentos relativos aos atos pratica
dos pelos serviços notariais e de registro, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

B • Da Análise da Constltucionaiidade,
Jurldlcldade (art.54,I)

PROJETO DE LEI N° 5.919/90 - do Sr. Paulo Paim - que
"dispOe sobre o processo de trabalho e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

PROJETO DE LEI N° 3.178-Al97 - do Sr. Padre Roque 
que "altera dispositivos do art. 36 da Lei nO 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educaçAo nacional.
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES

Decurso: 5° dia
Último dia: 24/08/99

Substitutivo (art. 119, 11 e §1°, clc art. 166)

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE REr-:nERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBR( DESTA
COMISsAO

A • Da Análise da Constitucionalidade e
Jurldlcldade

PROJETO DE LEI N° 3.184-Al97 - do Sr. Ubiratan Aguiar 
que "altera o art. da Lei nO 9.424, de 24 de dezembro de
1996, que dlspOe sobre o Fundo de Manutenção e Desen
volvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magllstérlo"•.
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

AVISOS

PROPOSIÇOES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSOES)

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

Decurso: 3° dia
Último dia: 27/08/99

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAO.

PROJETO DE LEI N° 4.586/98 - do Sr. Nelson Marquezelli
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- que "toma obrigatória a adição de álcool etílico anidro car
burar.te à gasolina e dá outras providências". (Apensados:
PL. 650/99, 771/99, 776/99, 836/99, 1.001/99 e 1.102/99)
RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

Decurso: 4° dia
Último dia: 25/08/99

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Local: Plenário 5, Anexo 11
Horário: 19h30min

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO TAXAÇÃO SOBRE CAPITAIS INTERNACIONAIS· TAXA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA TOBIN
COMISSÃO.

PROJETO DE LEI N° 4.112-A/93 - do Sr. Luciano Pizzatto •
que "torna obrigatória a compensação pelo consumo de
carbono por parte das empresas que especifica e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MOACIR MICHELETTO

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E

INTERIOR

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ
(25/08/99)

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°, clc Art. 166)

PROJETO DE LEI N° 4.625/98 - do Sr. João Pizzolatti - que
"dispõe sobre a redução dos saldos devedores dos contra
tos de financiamento habitacional assinados a partir de 31
de março de 1990".
Relator: Deputado ADOLFO MARINHO

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 1.091/99 - do Sr. Waldemir Moka 
que "modifica o art. 2° da Lei nO 5.173, de 27 de outubro de
1996".
Relator: Deputado MAURO FECURY

PROJETO DE LEI N° 1.184/99 - do Sr. Rubens Bueno 
que "altera o artigo 53 da Lei nO 6.766, de 19 de dezembro
de 1979, que "dispõe sobre o parcelamento do solo urbano
e dá outras providências".
Relatora: Deputada MARIA DO CARMO LARA

CONVIDADOS:
- LORNE NYSTROM, Deputado Canadense
• SÉRGIO ROSA, Confederação Nacional dos Bancários
- AURÉLIO VIANA, Associação da Taxa Tobin ao Cidadão
-ATTAC
- GUILHERME DELGADO, Comissão Brasileira de Justiça
e Paz

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 2° dia
Último dia: 27/08/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 140/99 - do Sr Mareio Fortes - que
"acrescenta parágrafo único à Lei nO 9.732, de 1998",
Apensados: Pis nOs 141/99, 142/99,293/99,711/99,797/99
e 986/99.
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS(S SESSÕES)

Decurso: 1° dia
Último dia: 30/08/99
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Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 1.059/99 - do Sr. Luciano Pizzatto 
que "proibe a cobrança aos Municípios da energia elétrica
destinada à iluminação pública e permite a inclusão do cus
to desta no preço de fornecimento de energia."
RELATOR: Deputado AIRTON DIPP

PROJETO DE LEI N° 1.158/99 - do Sr. Regis Cavalcante 
que "estabelece a obrigatoriedade de proteção ambiental
por Estados e Municípios que recebem royalts pela produ
ção de energia e/ou combustíveis."
RELATOR: Deputado JOSÉ JANENE

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1° dia
Último dia: 30/08/99

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRACÃO E SERVICO

PÚBLICO •

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 5° dia
Último dia: 24/08/99

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 4.338/98 - do Sr. Severino Cavalcanti
- que "dispõe sobre o exercício da profissão de despachan
te aduaneiro e sobre a criação, organização e competência
do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Des
pachante Aduaneiro, e determina outras providências".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO Decurso: 4° dia
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA Último dia: 25/08V:'99
COMISSÃO.

Substitutivos (Art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 434/95 - do Senado Federal
(PLS16/95) - que "torna obrigatória a menção do quesito
"cor" em documentos e procedimentos que especifica".
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES

Decurso: 5° dia
Último dia: 24/08/99

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°, clc art. 166)

PROJETO DE LEI N° 48'58/98 - do Sr. Luís Barbosa - que
"dispõe sobre a destinação de dois por cento da arrecada
ção das loterias administrativas pela Caixa Econômica Fe
deral para o Fundo Nacional da Criança e do Adolescente,
criado pela Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 4.836/98 - do Sr. Luís Barbosa - que
"altera a Lei nO 8.036, de 11 de maio de 1990, que 'dispõe
sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço', a fim de
instituir o recolhimento de depósito para o trabalhador
doméstico"
RELATOR: Deputado VALDOMIRO MEGER

PROJETO DE LEI N° 167199· do Sr. Jaques Wagner - que
"dá nova redação ao art. 19, Inciso IV, da Lei n° 7.102, de
20 de junho de 1983, alterada pela Lei n° 8.863, de 28 de
março de 1994, e pela Lei n" 9.017, de 30 de março de
1995".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA

PROJETO DE LEI N° 462-A/99 - do Sr. Airton Dipp - que
"dispõe sobre o uso de aeronaves oficiais no âmbito da Ad
ministração Pública Federal".
RELATOR: Deputado PEDRO EUG~NIO

PROJETO DE LEI N° 749/99 - do Sr. Dino Fernandes - que
"dispõe sobre o acesso aos medicamentos para os servido
res públicos".
RELATOR: Deputado ZAIF <F DE
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PROJETO DE LEI N° 801/99 - do Sr. Remi Trinta - que "al
tera o § 2° cio art. 443 da Consolldaçao das Leis do Traba
lho, criando nova hipótese de contrataçao por tempo deter
minado em caso de licença à gestante".
RELATOR: Deputado ROBERTO ARGENTA

PROJETO DE LEI N° 862199 - do Sr. Albérico Cordeiro 1
que "restabelece a cobrança do Adicionai de Indenizaçao
do Trabalhador Portuário Avulso - AITP e o suprimento do
Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso 
FITP, aos quais se referem os arts. 61 a 67, da Lei nO
8.630, de 25 de fevereiro de 1993, que dispOe sobre o regi
me juridico da exploraçao dos portos organizados e das
instalações portuárias e dá outras providências". (Apensa
do: PL na 1.152/99)
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

PROJETO DE LEI N° 878/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"acresce os incisos XVI e XVII ao art. 20 da lei nO 8.0;36,
de 1990, permitindo saque do FGTS após Cinco anos inin
terruptos na mesma empresa".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI N° 880/99 • do Sr. Nelson Pellegrino 
que "dispOe sobre o piso salarial dos vigilantes".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI

PROJETO DE LEI N° 891199 - do Sr. Dr. Hélio • qu~ "regu
lamenta a categoria profissional do Frentista e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOS~ CARLOS VIEIRA

PROJETO DE lEI N° 914/99 - cio Sr. Vic Pires Franco - Que
"dispõe sobre compensaçao de créditos tributários".
RELATOR: Deputado EDUARDO CAMPOS

PROJETO DE LEI N° 916/99 - do Sr. Mattos Nascimento 
que "revoga o inciso 11I do art. 20 da Lei nO 9.790, de 23 de
março de 1999, para permitir a qualificaçao de Instituições
religiosas como Organizações da SocIedade CIvIl de Inte
resse Público".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI

PROJETO DE LEI N° 930/99 - do Sr. Raimundo Gomes de
vlatos e Outros - que "acrescenta artigo à Lei nO 8.443, de
6 de julho de 1992, que dispOe sobre a lei Orgânica do

I 'h•.. ai de Contas da União e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO

PROJETO DE LEI N° 967/99 - do Sr. Herculano'Anghlnetti
e outros - que "dispOe sobre a criaçao dos Conselhos Fe
deral e Regionais de FiscallzaçAo da Corretagem de Segu
ros Privados, Capitallzaçao, Previdência Privada e
Resseguro".
RELATOR: Deputado PEDRO CORRI:A

PROJETO DE lEI NO 969199 " do Sr. Marcos de Jesus 
que "altera a Lei nO 7.498, de 25 de Junho de 1986, para
dispor sobre a jornada de trabalho dos Enfermeiros,

Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem"
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

PROJETO DE LEI N° 974/99 - do Sr. Rubens Furlan - que
"declara passíveis de usucapião as áreas abrangidas pelos
extintos aldeamentos de índios de São Miguel e Garulhos,
e Pinheiros e Barueri, no Estado de São Paulo, e dá outras
providências". .
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE

PROJETO DE LEI N° 977/99 - do Sr. Edison Andrino - que
"dispOe sobre o adicional de insalubridade para
carteiros".(Apensado o PL nO 1.099/99)
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS

PROJETO DE LEI N° 985/99 - do Sr. Almeida de Jesus 
que "dispOe sobre a participação dos empregados na dire
çao das sociedades de economia mista e empresas públi
cas vinculadas à União".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N° 1.006/99 - do Sr. José Janene - que
"acrescenta artigo à Consolidação das Leis do Trabalho, a
fim de coibir a litigãncia de má-fé".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI N° 1.023/99 • do Sr. Eduardo Paes - que
"dá nova redação ao § 10 do art. 60 da Lei na 9.519, de 26
de novembro de 1997".
RELATOR: Deputado LAIRE ROSADO

PROJETO DE LEI N° 1.071/99 - do Sr. Rafael Guerra e ou
tros - que "dispõe sobre normas gerais para celebração de
consórcios públicos, nos termos da Emenda Constitucional
nO 19,de 1997".
RELATOR: Deputado PEDRO EUGl::NIO

PROJETO DE LEI N° 1.166/99 - do Senado Federal (PLS
nO 78/99) - que "dispõe sobre a utilização do Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço - FGTS para quitação de pres
tações atrasadas dos financiamentos habitacionais".
RELATOR: Deputado MEDEIROS

Decurso: 1° dia
Último dia: 30/08/99

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MH·lc"CS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 596/99 - do Sr. Enio Bacci - que "pro
tege comissões de vendedores viajantes e dá outras provi
dências", (Apensado o PL nO 598/99).
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE



36340 Terça-feira 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de ~.:..:._

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

-denomina "Aeroporto Deputada Ceci Cunha- o Aeroporto
Campo dos Palmares, de Maceió, Estado de Alagoas".
RELATOR: Deputado OLAVO CALHEIROS

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

11· COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL - PLP 18/99
RESPONSABILIDADE FISCAL

Decurso: 3° dia
Último dia: 26/08/99

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Local: Plenário 3, Anexo 11
Horário: 14h30mln

PAUTA N° 17/99

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°, elc o art. 166)

PROJETO DE LEI N° 4.143/98 - do Sr. Hermes Parcianello
- que "dispõe sobre legislação de trânsito, e dá outras
providências-.
RELATOR: Deputado DOMICIANO CABRAL

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 104/99 - da sra Maria Elvira - que
-altera a Lei nO 8.899, de 29 de junho de 1994, que conce
de passe livre às pessoas portadoras de deficiência no sis
tema de transporte coletivo interestadual -.
RELATOR: Deputado CHIQUINHO FEITOSA

Convidados:
• Dr. ANTONIO JOSÉ IMBASSAHY DA SILVA, Prefeito de
Salvador;
• Dr. JURACI VIEIRA DE MAGALHÃES, Prefeito de
Fortaleza;
• Dr. LUIZ PAULOVELLOZO LUCAS, Prefeito de Vitória;
• Dr. CÉLIO DE CASTRO, Prefeito de Belo Horizonte;
• Dr. EDMILSON BRITO RODRIGUES, Prefeito de Belém;
• Dr. cASSIO TANIGUCHI, Prefeito de Curitiba;
• Dr. ROBERTO MAGALHÃES, Prefeito do Recife;
• Dr. LUIZ PAULO FERNANDEZ CONDE, Prefeito do Rio
de Janeiro;
- Dr. RAUL PONT, Prefeito de Porto Alegre; e
• Dr. CELSO ROBERTO PITTA DO NASCIMENTO, Prefeito
de sao Paulo.

PROJETO DE LEI N° 710/99 - do Dr. Hélio - que "altera a 1·
redação do art. 61 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro-.
RELATOR: Deputado DOMICIANO CABRAL

Decurso: 2° dia
Último dia: 27/08/99

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 18/99 - do
Poder Executivo (MSC nO 483/99) - que "regula o
art. 163, incisos I, li, 111 e IV, e o art. 169 da
Constituição Federal, dispõe sobre princípios
fundamentais e normas gerais de finanças públicas
e estabelece o regime de gestão fiscal responsável,
bem assim altera a Lei Complementar nO 64, de 18
de maio de 1990-.
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS.

Projetos de Lei (art. 119, I, do RICO)

PROJETO DE LEI N° 1.140/99 - do Sr. Padre Roque - que
"altera a redação dos incisos I e 11 do art. 40 da Lei nO
9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro-.
RELATOR: Deputado CARLOS DUNGA

COMISSÃO ESPECIAL
PEC's 203-A/95 E 455-A/97

(apensada) - PROPRIEDADE DE
EMPRESA JORNALíSTICA

PAUTA N° 16/99

Local: Plenário 11, Anexo "
Horário: 15hPROJETO DE LEI NO 1.164199 - do Sr. Sérgio Carvalho 

que "denomina "Aeroporto de Porto Velho/Governador
Jorge Teixeira de Oliveira" o Aeroporto de Porto Velho,
Estado de Rondônia".
RELATOR: Deputado ILDEFONÇO CORDEIRO

Apresentação e Início da discussão .io
PROJETO DE LEI N° 1.206/99 - do Sr. João Caldas - que parecer do Relator.
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1- PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N°
203-A, DE 1995, que "dá nova redação ao
parágrafo 1° do artigo 222 da Constituição Federal,
suprimindo-se o parágrafo 2° do referido artigo, que
trata da propriedade de empresas jornalísticas e de
radiodifusão sonora e de sons e imagens.
(Apensada: PEC 455-A/97)
RELATOR: Deputado HENRIQUE EDUARDO
ALVES.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 374-A/96

ATIVIDADE pOLíTICO-PARTIDÁRIA
(MINISTÉRIO PÚBLICO)

Local: Plenário 12, Anexo 11
Horário: 15h

PAUTA N° 6/99

Apreciação do parecer do Relator.

1· PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N°
374-A, DE 1996 - do Senado Federal - que "dá
nova redação à alinea "e" do inciso 11 do § 5° do
artigo 128 da Constituição Federal". (Apensada:
PEC nO 306/96).
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA.

CPI • DESPERDíCIO DE ALIMENTOS

Local: Plenário 14, Anexo 11
Horário: 14h30min

COMPLEMENTAÇÃO DO ROTEIRO DOS TRABALHOS

CPI • NARCOTRÁFICO

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 14h30min

AUDIÊNCIA PÚBLICA

CONVIDADO:
MOACIR GRECCH, ARCEBISPO DO ESTADO DE
RONDÔNIA.

CPI • TORMB/IBAMA

Local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 14h30min

AUDlÊNCJA PÚBLICA

CONVIDADOS:
DR. FRANCISCO UBIRACY CRAVEIRO DE ARAÚJO,
PROCURADOR·GERAL DO IBAMA E O DR. PAULO
ROBERTO DO NASCIMENTO, EX DIRETOR DO
DIREN/IBAMA.

111 • COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO

Local: Plenário 02, Anexo 11
Horário: 18 h

PAU T A N° 06/99

A • Apresentação discussão e votação do
Relatório apresentado à seguinte Mensagem:

1 - Relatório referente à construção do novo
edifício-sede do Tribunal Superior do Trabalho
(DIVERSOS N° 02/99-CN)
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA
VOTO: Pela autorização da execução dos créditos
orçamentários da dotação orçamentária
consignada no Orçamento da União de 1999.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (OS) DIAS

Decurso: 6° dia
Último Dia: 26/08/99

1 - PROJETO DE LEI N° 12/99-CN, que "abre ao
Orçamento de Investimento, em favor da empresas
Companhia Docas do Rio de Janeiro, crédito
especial até o limite de R$ 1.166.253,00, para os
fins que especifica.

2· PROJETO DE LEI N° 13/99-CN, que "abre ao
Orçamento de Investimento, em favor da empresa
Companhia Docas do Rio de Janeiro, crédito
suplementar até o limite de R$ 48.703.139,00, para
os fins que especifica.

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 5 minutos.)
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ATOS DO PRESIDENTE

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35, item
I, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990, FÁBIO
CHAVES DE HOLANDA, ponto nQ 10.769, do cargo
de Assessor Técnico, CNE-7, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete

. do Líder do Partido dos Trabalhadores, a partir de 19
de agosto do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 23 de agosto de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1.2, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n.2 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com art. 35, item I,
da Lei n.2 8.112, de· 11 de dezembro de 1990,
GIULlANO NOGUEIRA FEITOSA, ponto n.2 12.048,
do cargo de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Líder do Partido da Frente li
beraI.

Câmara dos Deputados, 23 de agosto de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. lº, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n.2 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com art. 35, item I,
da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
HENRIQUE JOSÉ ANTÃO DE CARVALHO, ponto n.2
10.939, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-9, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu
tados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido
Socialista Brasileiro.

Câmara dos Deputados, 23 de agosto de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1Q

, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com art. 35, item I,
da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, PIETRO
LUCCHESE HAWSON, ponto nº 13.346, do cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exercia no Gabinete do Terceiro Suplente dos
Secretários, a partir de 25 de agosto do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 23 de agosto de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1.2, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n.2 205, de 28 de junho de
1990, resolve tornar sem efeito o Ato de 11 de agosto
de 1999, publicado no Diário da Câmara dos Depu
tados de 12 de agosto de 1999, que nomeou
ROBERTO GIROCHINO para exercer, no Gabinete
do Presidente, o cargo de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 23 de agosto de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, IANÊ NOGUEIRA FEITOSA
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido da
Frente liberal, o cargo de Assessor Técnico Adjunto
C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, transformado pelo Ato da Mesa n.2 66, de
27 de junho de 1985, combinado com o parágrafo úni
co do art. 1.2 do Ato da Mesa nQ 1, de 24 de fevereiro
de 1999.

Câmara dos Deputados, 23 de agosto de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1.2, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n.2 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei n.2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92, item 11,
da Lei n.2 8.112, citada, MARCELLO GONELLA DE
ANDRADE para exercer, no Gabinete do Presidente,
o cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto
C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, criado pelo art. 12 do Ato da Mesa n.2 5, de
24 de fevereiro de 1999.



COMIss6ES
ATAS DAS COMISs6ES

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

Ata da Nona Reunião (Audiência Pública), re
alizada em 27 de abril de 1999

Aos vinte e sete dias do mês de abril de mil no
vecentos e noventa e nove, às quinze horas e vinte
minutos, no plenário 12, Ane~o 11 da Câmara dos De
putados, reuniu-se a Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, sob a presidência do De
putado José Múcio Monteiro, Presidente, presentes
os Deputados Laire Rosado e Jair Meneguelli, Vi
ce-Presidentes; Luciano Castro, Avenzoar Arruda,
Pedro Celso, Vanessa Grazziotin, Roberto Argenta,
Eduardo Campos, José Carlos Vieira e Valdomiro Me
ger, Titulares; Carlos Santana, Babá, José Militão,
Arnaldo Faria de Sá e Hildebrando Pascoal, Suplen
tes. Deixaram de comparecer os Deputados Alexan
dre Santos, Enivaldo Ribeiro, Herculano Anghinetti,
Jovair Arantes, Marcus Vicente, Medeiros, Paulo
Paim, Pedro Corrêa, Pedro Eugênio, Pedro Henry, Ri
cardo Noronha, Roberto Jefferson, Vivaldo Barbosa e
Wilson Braga. O Deputado Zaire Rezende não pôde
comparecer por estar de licença médica. Estiveram
presentes também os Deputados Zé índio e Jandira
Feghali. A reunião fora convocada, a requerimento
dos Deputados Avenzoar Arruda, Paulo Rocha e Wal
ter Pinheiro, para discutir os critérios adotados nas
decisões acerca dos processos de anistia e presta
ção de contas sobre as atividades de cada uma das
comissões criadas pelos Decretos nlls 1.498 e 1.499,
de 24 de maio de 1995, com a finalidade de reexami
nar as decisões das subcomissões setoriais que con
cederam anistia aos servidores demitidos pelo Gover
no Collor. O Presidente declarou abertos os trabalhos
e convidou a comporem a Mesa a Senhora Sônia No
gueira, Presidente da Comissão Especial de Revisão
dos Processos de Anisita - CERPA; os Senhores Luiz
Fernando Viegas Fernandes e Cláudio Moreira Tabo
ada, representantes da Coordenação Nacional dos
Demitidos e Anistiados das Estatais e Serviços Públi
cos - CNDAESP, e o Senhor Domingos de Souza No
gueira Neto, representante da Federação Nacional dos
Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho e
Previdência Social - FENASPS. Em seguida, justi
ficou a ausência da Senhora Neuza Martins Ro-
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Câmara dos Deputados, 23 de agosto de Informação, em seus impedimentos, no período de 5
1999. - Michel Temer, Presidente. a 16 de julf:1o do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 23 de agosto de 1999.
- Michel Temer, Presidente.o Presidente da Câmara dos Deputados, no

uso das atribuições que lhe confere o art. 1ll, item I,
alfnea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 611 da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve designar por acesso, na forma do
art. 13 da Resolução nll 21, de 4 de novembro de
1992, EDILBERTO CARLOS PONTES LIMA, ocu
pante de cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo - atribuição Assistente Técnico, Padrão
36, Ponto nll 6.437, para exercer, a partir de 10 de
agosto do corrente ano, na Consultoria de Orçamento
e Fiscalização Financeira, da Diretoria Legislativa, a
função comissionada de Consultor de Orçamento e
Fiscalização Financeira, FC-7, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, transformada pelo § 211 do
art. 15 da Resolução nll 28, de 20 de maio de 1998.

Câmara dos Deputados, 23 de agosto de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 1,l1, item I, alínea a,
do Ato da Mesa nll205, de 28 de junho de 1990, e o art.
38 da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve
designar DANIEL MENEZES DUARTE FILHO, ocu
pante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Le
gislativo - atribuição Operador de Máquinas, Padrão
30, ponto n,ll 4.312, 1,l1 substituto do Chefe do Serviço
Técnico Auxiliar, FC-6, do Centro de Documentação e

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 111, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 611 da Lei n 8.112, de 11 de dezembro de
1990, resolve designar por acesso, na forma do art.
13 da Resolução n1l 21, de 4 de novembro de 1992,
FÁBIO CHAVES HOLANDA, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribui
ção Assistente Técnico, Padrão 36, Ponto nll 6.439,
para exercer, a partir de 19 de agosto do corrente
ano, na Consultoria de Orçamento e Fiscalização Fi
nanceira, da Diretoria Legislativa, a função comissio
nada de Consultor de Orçamento e Fiscalização Fi
nanceira, FC-7, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, transformada pelo § 211 do art. 15 da
Resolução nll 28, de 20 de maio de 1998.

Câmara dos Deputados, 23 de agosto de 1999.
- Michel Temer, Presidente.



o SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio
Monteiro) - Declaro aberta a presente reunião de au
diência pública convocada para discutir os critérios
adotados para as decisões acerca dos processos de
anistia e prestação de contas sobre as atividades de
cada uma das comissões, criadas pelos Decretos n2

1498 e 1499, de 24 de maio de 1995.
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drigues, Presidente da Comissão Especial de Revi- todos os partidos para fazer gestões junto ao Gover-
são dos Processos de Anisita - CERPAN, que, por no no sentido da readmissão dos anistiados e da ex-
motivos pessoais, não pudera comparecer à reunião tinção das comissões de revisão, tendo o Presidente
e informou que ela se colocara à disposição daquele orientado o Deputado a fazer tal propositura em reu-
Colegiado para, oportunamente, prestar qualquer es- nião ordinária. A seguir, a Deputada Vanessa Grazzi-
clarecimento que se fizesse necessário. O Deputado otin lamentou a ausência da Senhora Neuza Martins
Avenzoar Arruda afirmou que a Comissão de Revisão Rodrigues, Presidente da Comissão Especial de Re-
fora criada para invalidar os processos de anistia e ti- visão dos Processos de Anistia dos empregados da
nha informações de que os servidores que consegui- administração pública direta, o que, segundo ela, Iimi-
ram retornar ao trabalho eram discriminados, perden- tava o debate à discussão sobre os processos das
do vários benefícios. Solicitou que o Projeto de De- empresas estatais. Com a palavra, o Senhor Luiz Fer-
creto Legislativo nQ 299/96, de autoria da Senadora nando Viegas Fernandes reclamou que os trabalha-
Emilia Fernandes, que sustava os decretos de cria- dores não tinham participação nas comissões de revi-
ção daquelas comissões de revisão, fosse apreciado são, O Senhor Domingos Nogueira afirmou que as
por este Órgão Técnico, pois entendia que, extintas comissões estavam questionando o ato jurídico per-
aquelas comissões, estaria resolvido o problema, feito, incorrendo em desobediência à Justiça e suge-
pois a Lei nQ 8.878/94 passaria a regular todos os pro- riu que aquelas fossem dissolvidas. O Deputado Pe-
cessos de readmissão, O Deputado Paulo Rocha dro Celso se disse perplexo por ver a Lei de Anistia,
lembrou que o processo de retorno dos servidores de- aprovada pelo Congresso Nacional, ser totalmente
mitidos tivera início na Comissão de Trabalho, duran- descumprida. Avaliou como improdutiva a audiência
te o Governo Itamar Franco, culminando na aprova- com a Presidente da Comissão de Revisão, pois en-
ção da Lei n2 8.878, de 1994. Afirmou que o papel das tendia que a responsabilidade pela situação dos anis-
comissões de revisão dos processos de anistia era o tiados cabia a instâncias superiores. Então, afirmou
de impedir que os servidores resgatassem seu em- que a Comissão de Trabalho deveria assumir o com-
pregos, analisando, inclusive, decisões da Justiça já p~omissode apreci~r o Projeto de Dec~~to Legislativo
transitadas em julgado. Disse que os anistiados, mes- n- 299/96, de au~on~ da Sena?o!a Emllla Fer~andes,
mo quando readmitidos, eram discriminados, possu- para que as cO~lssoes de. revlsao fossem extintas., A
indo menos benefícios em seus contracheques. Su- D~putada ~a~dlra Fegh~1I sustent~u que, as c~m~s-
geriu a criação de uma comissão de parlamentares s~es de revlsao foram cnadas para Indefenr a ~mstla,
para acompanhar os processos de anistia junto ao. nao ten?o ~e pr~ocupado com a dese~~ruturaç~o.que
Governo. O Deputado Walter Pinheiro queixou-se de as ~emlssoes flze~am em tantas famlha~ brasll~lras.
que os acordos realizados na Câmara dos Deputados U~lu-se ao~ demais Deputados ,que, pedl~am a Inclu-
com a Liderança do Governo eram descumpridos pe- sao do Projeto d~ D_ecreto Leglsl~tlvo n 299/96 na
las comissões de revisão. O Senhor Cláudio Taboada pauta desta CO,mlssao. Usaram ainda da palavra ~s
assegurou que o motivo das demissões fora político, Deput~dos Luciano C~~tro, ?arlos Santana e Baba.
dentro da Reforma Administrativa do Governo Collor. O Intel~o teor d~ reunlao fOI gravado, devendo ser
A Senhora Sônia Nogueira esclareceu que a comis- transcnto e publicado, pas~ando a fazer parte de~!a
são que presidia cuidava apenas dos servidores das ~ta. En~erramento: ~ Presl,dente ~ncerrou a reumao
estatais, não tendo poder para interferir no retorno ao as dezol~o horas e tnnta e cinco minutos, tendo antes

, . , agradecIdo aos que compareceram. E, para constar,
trabalho ou na dispensa do amstlado. Acrescentou A'r R'b' C 'd A "s t' ,
que o critério utilizado pela comissão era o enquadra- elauv're'lnaapmree la ti Aetlro orrdela .e d ral.udJo, ecre adna,

d I - , sen e a, que epols e I a e aprova a,
mento as a egaçoes,d~quele q~e pretendia retornar será assinada pelo Presidente, Deputado José Múcio
a~ trabalho nos reqUIsitos da leI e que seu ,p~recer Monteiro e encaminhada à ublica ão no Diário d
nao levava em conta o orçamento nem o limite de C~ 'd' D t d P ç a

I, t d 'd . amara os epu a os.
vaga na empresa, sa len an o aln a o pronuncIa-
mento do STJ sobre a constitucionalidade dos decre
tos que criaram as comissões de revisão. O Deputado
Jair Meneguelli afirmou que a participação dos traba
lhadores nas comissões não dava direito a voto e que
decisões judiciais transitadas em julgado estavam
sendo analisadas por aqueles órgãos. Propôs a for
mação de uma comissão integrada por deputados de



Feitas essas primeiras considerações, devería
mos perguntar agora qual é ou quais são as perspec
tivas para esses servidores ou ex-servidores. Talvez
tenham uma peregrinação longa, não sei exatamente
o tempo. Sou Deputado de primeira legislatura, mas
pelo que me consta já foram feitas outras audiências
e discutido não este mesmo assunto, mas a questão
dos anistiados. Tanto assim é que tramita na Casa
projeto de decreto legislativo sobre o tema, que já foi
motivo de uma lei, outra lei, uma delas, inclusive, de
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Convido para tomar assento à mesa a Sra. SÔ- ritmo inicial mudou completamente e parece que se
nia Nogueira, Presidente da Comissão Especial de inverteu. O movimento da anistia passou a ser contor-
Revisão de Processos de Anistia - CERPA, do Minis- nado pelo movimento da desanistia, ou seja da revi-
tério da Administração Federal e Reforma do Estado. são, que, na verdade, se concretiza cada vez mais
A Ora. Neuza Martins Rodrigues tinha confirmado sua com a anulação de diversos processos de anistia.
presença até às 10 horas. Comuniquei aos Srs. Paria- Esses são os fatos. Se estão amparados por lei
mentares que por motivo superior ela não poderia vir, é o mérito do debate; se esses fatos correspondem
mas pediu que avisasse a S. Ex~ que estava à dispo- ao bem do interesse público, do serviço público, tam-
sição para uma outra reunião, em data que for marca- bém é o mérito do debate; se essas questões estão
da. sendo feitas de forma isonômica, sem nenhuma dis-

Convido também para fazer parte da mesa o Sr. criminação, também é o mérito desse debate. Nin1,
Luiz Fernando Viegas Fernandes, representante da guém melhor que as pessoas mais diretamente rela- .
Coordenação Nacional dos Demitidos e Anistiados cionadas, que estão presentes à mesa, para falar
das Estatais e Serviços Públicos; o Sr. Cláudio Morei- dessa questão.
ra Taboada, representante da Coordenação Nacional Seria interessante que fôssemos municiados de
dos Demitidos e Anistiados das Estatais e Serviços alguns dados. Qual foi a totalidade dos servidores
Públicos; o Sr. Domingos de Souza Nogueira Neto, atingidos? Evidentemente há diferenciações e isso é
representante da Federação Nacional dos Sindicatos importante. Não se pode tratar o servidor de uma for-
de Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência ma geral; existem especificidades e estas devem ser
Social. discutidas.

Os senhores podem usar todas as cadeiras, re- Considerando que há uma lei em vigor que trata
servando apenas as duas da frente para os Deputa- da questão da anistia, considerando que houve um
dos que estamos aguardando. Fiquem à vontade. procedimento legal, em que foram constituídas co-

Para melhor ordenamento dos trabalhos adota- missões - se não me engano, setoriais e uma comis-
remos os seguintes critérios: cada orador terá dez mi- são nacional- que resultaram num processo de anis-
nutos, prorrogáveis por mais cinco, para suas exposi- tia e, posteriormente, houve uma revisão que resultou
ções; somente após os oradores terminarem suas ex- na anulação desse processo, a pergunta que fica é:
posições passaremos ao debate; o autor do requeri- quem teve a responsabilidade - ou irresponsabilida-
mento, regimentalmente o primeiro que assina o re- de - de praticar um ato que não estava sustentado na
querimento, terá o tempo de dez minutos para suas legislação? Ou essa revisão, essa anulação, está se
considerações - especialmente nesta reunião consi- dando hoje por outros critérios? Houve uma mudança
deraremos autores os primeiros assinantes e todos de critérios ou os critérios definidos não foram respei-
terão o mesmo tempo. tados?

O requerimento é assinado pelos Deputados Acho que essa questão é chave, é elucidativa,
Avenzoar Arruda, Paulo Rocha e Walter Pinheiro. Os porque uma coisa é tratar de uma questão quando
demais Deputados terão o tempo de, no máximo, três houve mudanças de critérios, outra coisa é fazer uma
minutos para suas interpelações. revisão e constatar que aqueles critérios não foram

Passo a palavra ao Deputado Avenzoar Arruda, respeitados. É completamente diferente, porque nes-
primeiro assinante do requerimento. V. Ex.!! dispõe de te caso há responsabilidades outras que não simples-
dez minutos para sua exposição. mente anular ou não anular. Temos de ver se as

O SR. DEPUTADO AVENZOAR ARRUDA - questões poderão ser motivos de posterior discus-
Sr. Presidente, representantes do Governo, Presi- são.
dentes das Comissões Especiais de Revisão dos
Processos de Anistia, representações dos demitidos,
anistiados e desanistiados do Governo Collor, Sras..
e Srs. Deputados, tivemos no início desta legislatura
diversos contatos, diversos entendimentos com re
presentações que nos procuraram para discutir a
questão. Não é uma questão nova - efetivamente dá
para perceber que é uma questão antiga. Não só é
uma questão que já tem um tempo relativamente lon
go, como sofreu mudanças significativas, ou seja, o



Do ponto de vista da revisão, seria interessante
que os representantes pudessem citar casos concre
tos, para que não fosse uma discussão meramente
formal, que determinassem quais casos estão erra
dos, quais são duvidosos e quais estão corretos - a
não ser que os membros da Comissão considerem
que todos estejam errados ou todos corretos, o que
acho difícil acontecer numa situação como essa.

São essas as considerações iniciais, Sr. Presi
dente. Creio que após as intervenções das pessoas
que estão inteiradas do problema e vivenciando o as
sunto, poderemos retornar a discutir questões mais
precisas, sempre na perspectiva de resolver o proble
ma, que é o objetivo maior da audiência. Seria bom
que tivéssemos uma perspectiva, além dos esclareci
mentos, que considero absolutamente necessários,
para que pudéssemos informar a todos que esperam
essa informação quais são as conseqüências daqui
para frente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio
Monteiro) - Passo a palavra ao Deputado Paulo Ro
cha, que será seguido pelo Deputado Walter Pinhei
ro.

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Sr. Pre
sidente, Sras.. e Srs. Deputados, Dra. Sônia, compa
nheiros anistiados, acho que seria bom demorar uns
dois minutos para resgatarmos um pouco essa histó
ria, até para podermos explicar o processo da lei, que
foi conseqüência de uma história.

Se é verdade que o funcionalismo público está
pagando a conta do projeto econômico do Sr. Fernan
do Henrique Cardoso, é verdade também que os fun
cionários hoje chamados anistiados foram vítimas do
atabalhoado e aventureiro Governo Collor, da chama
da reforma administrativa de seu governo, com a qual
houve a fusão e a extinção de Ministérios, estatais,
empresas de economia mista, etc.

Não houve nenhum critério'nesse processo; o
critério era o do chefe, que fazia uma lista e ali incluía
nomes, principalmente daqueles que não lhe eram
caros. Toda sorte de injustiça foi cometida nesse pro
cesso, não só a demissão em si. O processo ataba
lhoado do Governo Collor, na estrutura administrativa
do Estado brasileiro, gerou graves conseqüências.

Aqui na Câmara teve início um processo a partir
da Comissão de Trabalho - naquela época eu era
Presidente da Comissão de Trabalho -, quando um
grupo de Deputados, de todas as forças políticas, ini
ciou um processo de discussão, de diálogo com o en
tão Presidente Itamar Franco. Verdade se diga, o Pre-

Qual a perspectiva que temos? Qual a perspec
tiva que a Comissão aponta em termos concretos?
Teremos, de fato, um processo? Pelo que fui informa
do e pelos dados que possuímos é um processo de
desanistia maciço, ou seja, amplo. Algumas institui
ções, pelo que me consta 90% - eu não sei qual é a
média, mas seria interessante ver qual a média, nes
sa revisão, daqueles que estavam anistiados que dei
xaram de ser. Seria interessante verificar qual a mé
dia, percentualmente. Pelos números parece que, em
média, 90%, pelo que pude ver rapidamente. Não é
possível que nos processos que uma comissão esta
va analisando haja 90% de erros. Eu teria de ver qual
o motivo, qual a razão disso.

Do ponto de vista ainda da perspectiva teríamos
de ver quais seriam as saídas daqui para frente. É cla
ro que estamos diante de um problema que não é só
administrativo, mas econômico. A lei faz referência a
isso do ponto de vista do déficit público, ou coisa des
sa natureza. Não cita esses termos, mas quer dizer
isso quando afirma que mesmo estando acobertada
pela lei, se a entidade ou órgão não tiver recurso fi
nanceiro, isso efetivamente não obrigaria o órgão a
aceitar o novo servidor. Acho que isso é uma questão
que tem um argumento econômico, embora não re
solva o problema.

Temos a questão social, sem dúvida. É claro
que o tempo vai minimizando essa questão, mas de
uma maneira muito dramática. Se se passam dois ou
três anos é evidente que as pessoas precisam sobre
viver e a tendência é procurar a sobrevivência de
qualquer forma, mas essa não é a maneira mais ade
quada.

Efetivamente, não temos hoje como avaliar, daí
a razão dessa audiência pública: ter uma avaliação
precisa para determinar qual o procedimento daqui
para frente, avaliar aqueles têm chance e os que não
têm, do ponto de vista legal, e ainda determinar aque
les ainda têm perspectiva diante de alguns procedi
mentos. Então, fazendo uma divisão em três setores,
a grosso modo, poderíamos ter essa classificação

Se formos tratar de uma forma isonômica, ou
seja, se são anistiados são todos iguais, parece-me
que dessa maneira não resulta numa perspectiva de
solução do problema, a não ser pela perspectiva ge
raI, que está no debate, mas que não é a perspectiva
da Comissão. Quero deixar isso claro porque temos
essa perspectiva que, aliás, eu defendo, mas num de
bate maior, que tem a ver com um projeto de decreto
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autoria do Deputado Paulo Rocha, acho que uma das legislativo, com um projeto de lei, é uma outra discus-
primeiras, não tenho muita certeza, e de vários decre- são.
tos.
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sidente dialogava diretamente com a comissão de missão de decisão, ela decide muito mais do que os
Deputados e de Anistiados. Esse processo foi negoci- tribunais. Contrários à sua Comissão, os tribunais es-
ado diretamente com o Presidente Itamar Franco e tão dando ganho de causas em vários processos
com o Ministro Walter Barelli. àqueles que tiveram mais coragem e foram à luta

Então, ao final de toda uma discussão, de lutas, . buscar a questão nos tribunais.
de enfrentamentos aqui na Casa, esses anistiados O que fica aqui, concretamente, é qual o critério
que estão aí, parte deles ficaram, quatrocentas, qui- dessa questão e se há vontade política para resol-
nhentas pessoas, meses aqui nos corredores negoci- vê-Ia? É um desrespeito para com o Congresso Naci-
ando com o conjunto de Parlamentares, com o con- onal, porque passa por cima do processo legislativo,
junto da força política. Até que esse movimento sensi- de uma lei votada aqui, e depois há uma situação de
bilizou tanto esta Casa quanto o Senado Federal e não corrigir as injustiças. A concepção de uma lei de
desembocou na lei que foi discutida e negociada am- anistia é essa: corrigir a injustiça cometida por ato ar-
piamente com o Presidente da República, lei que as- bitrário de um governo atabalhoado e aventureiro
segurava direitos de retorno. como foi o Governo Collor.

É bom que se diga também que o então Ministro A concepção da lei que expomos foi a visão de
da Fazenda, Sr. Fernando Henrique Cardoso, era uma anistia que assegurava o retorno pelo perdão,
contra. E dentro do Governo a resistência contra os pela correção de injustiças etc. Havia a questão do ar-
anistiados era a partir do Ministro da Fazenda Fer- tigo que dizia que deveria estar articulado com o orça-
nando Henrique Cardoso. Logo depois que o Ministro mento. Havia também o remanejamento. Não sei por
Fernando Henrique Cardoso transforma-se em Presi- que a Or. Neuza Martins não está aqui, porque a vi-
dente da República, logo nos primeiros dias, os seus são lá é mais cruel, porque é o controle da questão
atos, concretamente, foram para impedir que a lei fos- das estatais. Houve o processo agora da privatiza-
se atendida, o que desembocou no tal decreto que ção, é verdade, mas, de qualquer maneira, o fato con-
sepultou principalmente o art. 4. Ultrapassou os seus ereto é o seguinte: qual é a possibilidade de discutir-
limites, como tem ultrapassado nas medidas provisó- mos com a Comissão, com a Ora. Sônia, no sentido
rias etc, e através de um decreto criou para uma co- de rever, pelo menos através de sua sensibilidade,
missão instrumentos para fazer com que fosse impe- não da letra nua e crua, jurídica, fria da lei, mas de
dida a volta. que forma poderemos resgatar o sentimento do pro-

O que tem acontecido? Com toda o respeito à cesso de negociação da época do Governo Itamar
Ora. Sônia, eu a conheço, mas a senhora tem cumpri- Franco, que era buscar a forma de retorno desse pes-
do um papel- vou ser forte - de algoz no processo de soai? Ou até se pensava que se tinha um órgão, por
cortar qualquer possibilidade de retorno dos anistia- exemplo, o IBAMA, aqui de Brasília, que estava com
dos, por várias justificativas: problemas no processo excesso de funcionários, poder-se-ia discutir para
anterior, na subcomissão do órgão, tantas justificati- chamar esses associados para o Ibama do Estado
vas políticas, aliás, justificativas jurídicas, legais, foi que estivesse precisando de funcionários. Quer dizer,
um processo de negociação política que ao final de- buscava-se forma de negociação e de diálogo capaz
sembocou em uma legislação que pode até ter suas de assegurar o retorno de todo mundo.

falhas. A partir de então, com a visão que o Sr. Fernan-
As barreiras que foram impostas pelo Ministério, do Henrique Cardoso expunha na época no Ministério

na época, da Fazenda, o problema do orçamento, da Fazenda, passou-se, ele como Presidente, com
não sei o que mais, todos aqueles critérios que esta- mais dureza, conforme avaliação da Comissão, a
vam colocados lá, agora, pega-se isso para poder re- aplicar-se a letra fria da lei.
tornar. Havia uma negociação do Ministro com o Pre-
sidente da República, na época o Sr. Itamar Franco, Sr. Presidente, estou entendendo que V. Ex'"
de que as diretas não tinha discussão, era voltar todo inovou na forma da audiência no sentido de que fala-
mundo. ríamos primeiro e ela falaria depois. Espero que pos

samos voltar em outra oportunidade.Lembro-me de que o Ministério da Agricultura,
parece-me que foi a CONAB, determinou a volta ime- O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio
diatamente de todo mundo, para a Saúde voltou todo Monteiro) - Na realidade, o Regimento manda que
mundo, mas depois entrou num processo... E essa quem fala é quem primeiro assina o requerimento. O
Comissão, que era uma Comissão de segunda ins- requerimento foi assinado em primeiro lugar peJo De-
tância para revisão e discussão, passa a ser uma Co- putado Avenzoar Arruda, em segundo lugar por V.
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Exª e em terceiro lugar pelo Deputado Walter Pinhei- Casa, na época era Líder do Governo o Deputado
ro. Luís Eduardo Magalhães. Não havia compromisso da

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Sr. Pre- plena anistia, mas havia o compromisso assumido de
sidente, não falo dessa questão, falo da inovação de parar o processo, mudar o critério, rever as ações,
que primeiro quem deve falar é o convidado. modificar a análise permitindo que uma parte dos tra-

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio balhadores, portanto, representada pela entidade,
Monteiro) - Não. O Regimento manda que o autor do pela coordenação nacional dos demitidos, também
requerimento justifique porque requereu ... pudesse participar desse processo de análise.

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - A justifi- Isso não foi atendido em momento algum. Lem-
cativa já foi no requerimento. bro-me de que, pelo menos de 1997 para cá, diz-se

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio que depois que o Luís Eduardo morreu o acordo mor-
Monteiro) - Pois bem, mas o Regimento manda que reu com ele, porque, lamentavelmente, as coisas não
seja feito em público. De maneira que quero passar a foram seguidas.
palavra, e agora solicitando que fosse respeitando o E entram aí algumas questões. Sr. Presidente,
tempo. Estou ferindo o Regimento, Deputado Paulo para mostrar muito claramente a questão, quero dizer
Rocha, na hora que estou respeitando. que em meio a esse debate sobre anistia recordo-me

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Não, ab- da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em-
. solutamente, não está ferindo, não estou dizendo, es- presa que mais reprimiu no País - as pessoas que
tou esperando que depois dela falar possamos retor- trabalham na Comissão de Anistia sabem exatamen-
nar. te o que estou falando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio Fizemos outras comissões aqui com característi-
Monteiro) - Em homenageando, dando a palavra a V. cas diferenciadas desde a época do pós-constituinte, e
Exª, estou ferindo o Regimento. Então, vou ferir pela isso não é uma coisa nova, era comum que os docu-
segunda vez passando a palavra ao Deputado Walter mentos do Correio circulassem indicando a necessida-
Pinheiro, solicitando que respeite o tempo para que de de demitir todo e qualquer trabalhador que pensas-
os expositores comecem a fazer os seus trabalhos. se na organização sindical. Na organização sindical!

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Coisas do gênero, inclusive citar em documento inter-
Presidente, o objetivo central é um pouco do que o no que os trabalhadores que fossem pegos distribuin-
Deputado Paulo Rocha expôs, que é, na realidade, do materiais do sindicato na porta da empresa estari-
ouvir dos expositores algumas das questões envol- am sumariamente demitidos.
vendo esse processo de anistia. Mas é óbvio o que le- Isso na época levou a uma posição mais firme
vantamos, e aí há um pouco de história, de ações que do então Ministro das Comunicações. Foi quando
foram apresentada, mas não quero mais tecer co- surgiu aquele chamado Ministério da Infra-Estrutura,
mentários sobre isso. Na realidade, houve inversões naquele período era o Ministro Osiris. Foram revistos
profundas do ponto de vista do trato dessa questão alguns casos, outros não. Esses casos foram embo-
de anistia. Em determinados momentos, levava-se lados no processo de anistia das demissões do Go-
em consideração aspectos profissionais, quando, na verno Collor, assim como ainda, também durante o
realidade, parte do processo centrado na anistia era período do Governo Collor, vários trabalhadores de
muito calcado em processos de, diria, verdadeira per- diversas empresas estatais foram demitidos median-
seguição política. te um processo de seleção a partir exatamente da sua

Isso norteou não só o que o Deputado Paulo Ro- participação política. Depois, adiante, o questiona-
cha levantou acerca da aventura Collor, que, em nos- mento era profissional.
sa opinião, tem muita diferença da aventura FHC, que E aí houve alguns erros, Sr. Presidente, porque
é o desmonte do Estado, o desmantelamento, a en- se ·alguém precisa ser demitido por insuficiência pro-
trega do patrimônio público, a desprofissionalização fissional ou queda na qualidade, aproveita-se um mo-
da estrutura pública, porque isso está embutido. mento talvez de greves ou momentos de manifesta-

Mas durante vários momentos dessas idas e ções e aí arrola-se todo mundo, bota todo mundo jun-
vindas do processo de anistia foi negociado com esta to, bota para fora. E quando veio o processo de anis-
Casa o que poderíamos chamar de ação para sustar tia e as empresas tinham de comunicar ao Ministério
o caminho traçado pela Dra. Sônia Nogueira no senti- da Administração qual a posição sobre elas, as em-
do de anular alguns processos de anistia. Isso foi ne- presas deram um único parecer sobre milhares de
gociado na época com a Liderança do Governo nesta empregados. O parecer era o mesmo, a mesma coisa
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era dita sobre todo mundo, as empresas reconheciam
que tinham um péssimo desempenho, que era isso,
que era aquilo e tal.

Então, o que queria levantar, Sr. Presidente, é
muito mais para ouvirmos, além desse negócio do
resgate, essa coisa da história, porque acho impor
tante ver como dessa Comissão podemos extrair al
guns processos e procedimentos que permitam... Re
petirei o que disse ao Dr. Eduardo Graeff, que naque
le momento era assessor da Casa Civil, portanto,
quem, em nome do Governo, negociava em nome da
Liderança do Governo: queríamos naquele momento
não o processo automático, o correto seria a partir do
cumprimento da lei, mas admitíamos que não era o
processo automático de entrada dos companheiros
anistiados, mas que se permitisse dois movimentos: o
primeiro, sustar completamente os processos que es
tavam em curso, que desanistiavam, essa era a pri
meira questão; segundo, que os processos em análi
se pudessem ser feitos de forma tripartite, ou seja: o
Governo, os anistiados e uma representação da Câ
mara dos Deputados que pudesse acompanhar, ou
da Comissão do Trabalho ou das diversas Comissões
da Casa. Esse o objetivo para ver como é possível
discutir.

Lembro-me de que a Liderança do Governo di
zia-nos o seguinte: são 40 mil servidores, o Estado
está demitindo e não vai botar 40 mil para dentro.

Aí, uma questão que o Deputado Avenzoar
Arruda enfatizava: a miséria vai consagrando alguns
princípios. Não sei nem se podemos chamar de prin
cípios, na realidade ela vai consagrando caminhos, e
uns tendem a abandonar essa história porque o tem
po de espera se esgota. Se alguém ficasse com fome
esperando o resultado desse julgamento, efetiva
mente não haveria a menor possibilidade de assisti-lo
porque morreria no meio do caminho.

Então, muitos desses 40 mil servidores, diria
até, majoritariamente esses servidores, buscaram al
ternativas de outra forma, abandonaram completa
mente a perspectiva de retornar aos seus postos de
trabalho, outros amargam, mesmo com alternativas,
situação de penúria e em número inclusive de uma
lista apresentada pelos trabalhadores. Na época, o
Governo pediu aos trabalhadores que apresentas
sem uma lista dos servidores que ainda estavam no
processo para que, a partir daquela lista, tivessem
seus casos discutidos. Foi apresentado um número
muito menor que o inicialmente listado e, no entanto,
nada foi feito.

Sr'l Sônia, como disse na época ao Deputado
Luís Eduardo, o que discutíamos e acordávamos aqui

não era por V. Sª cumprido lá, o que era lamentável.
Tínhamos ,aqui uma palavra do Governo que não ne
cessariamente correspondia à ação do Governo lá.
Uma vez cheguei a perguntar ao Deputado Luís Edu
ardo se a palavra dele e a do Governo valiam ou se
valia a ação de quem estava com o poder, com a ca
neta na mão, para determinar o que fazer ou não fa
zer.

Um desrespeito desse sofreu esta Casa no pro
cesso de discussão da questão da anistia. Em ne
nhum momento, deputado algum da Comissão do
Trabalho, depois daquele acordo, foi convidado a
acompanhar processos; em nenhum momento pro
cesso algum foi sustado, e nenhuma discussão tripar
tite foi instalada. Portanto, Q processo se deu como
fato consumado.

Sr. Presidente, acho que esta é a linha: resga
tar, se possível, com a intermediação de V. Exª e des
ta Comissão, este princípio, se o Governo mantém
ainda sua posição de honrar o que acordou com os
parlamentares desta Casa no sentido d~ dar esse tra
tamento em relação à questão dos anistiados. (Pal
mas.)

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio
Monteiro) - Tem V. Exª a palavra.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr.
Presidente, sabemos da importância desta audiência
pública e parabenizamos os colegas que a propuse
ram. No entanto, V. Exª tem conhecimento de que
esta Comissão só pode funcionar até o início da
Ordem do Dia, a princípio às 16h, podendo se atrasar
até as 16h30min. Como estamos aqui para ouvir tam
bém os expositores, solicito a V. Exª que estipule tem
po para os oradores, a fim de que tenhamos oportuni
dade de ouvir os expositores, sob pena de a convoca
ção desta audiência cair no vazio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio
Monteiro) - A questão de ordem de V. Exª coincide
exatamente com o roteiro que traçamos.

Vamos agora ouvir os ex~ .>sitores.
Evidentemente que como há muitas perguntas

e são muitos os expositores, vamos pedir a todos que
obedeçam ao tempo de praxe. Quanto à Ordem do
Dia, veremos se os deputados podem se revezar, a
fim de que tenhamos tempo para desenterrar o tema
e levar o assunto à frente, talvez esgotá-lo.

Passo a palavra ao Sr. Cláudio Moreira Taboada.
O SR. CLÁUDIO MOREIRA TABOADA - Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Deputados, quero me apre-



36350 Terça-feira 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1999

sentar: sou portuário anistiado, readmitido e indefe- nham prazo para cumprir, porque as cabeças de seus
rido pela Comissão Revisora de que trata o Decreto presidentes estavam a prêmio.
nQ 1.499. Quanto à motivação e à perseguição, embora

Em primeiro lugar, gostaria de recapitular nos- eu não seja advogado, já vi vários advogados que in-
sas vidas. Essas demissões foram causadas por um terpretaram assim. A determinação do Presidente
motivo político que vários juristas já entenderam: o Collor foi também dessa forma. Existem, diante da co-
Presidente Collor, quando assumiu o Governo, deter- ordenação nacional, representantes de setores, as-
minou aos seus Ministros, cada um em sua pasta, sim como eu represento os portuários, outro repre-
que fizessem a redução do quadro das empresas e senta os eletricitários e a companheira representa a
de seus Ministérios. A esse respeito, temos docu- Infraero. E, na oportunidade de acompanharmos nos-
mentos da época que atestam que empresas que ti- sos processos diante dessas revisões, presencia-
nham, por exemplo, 10 mil empregados, deveriam, mos, por parte da Comissão - por que não dizer? -,
em três meses, começar a operar com 5 ou 6 mil em- favorecimentos em alguns processos e perseguições
pregados, independentemente de ela precisar ou não em outros - tudo isso fartamente documentado.
daqueles funcionários. Então, a reforma administrati- Por que isso? Será que teremos, nós, trabalha-
va foi o primeiro motivo político de nossas demissões. dores, depois de vinte anos de trabalho prestado às

O segundo ponto foi que, depois de muita luta e empresas, com fichas funcionais limpas, inclusive
após o impeachment desse Presidente, consegui- com ascensões e promoções, de passar novamente
mos mobilizar-nos e, após vários meses - e até anos pela humilhação do crivo de um julgamento? Acho
-, conseguimos a Lei n2 8.878, que nasceu do Decre- que não é por aí. O Governo tem o direito de rever
to n2 473, plenamente debatido nesta Casa e, depois, seus atos, mas dentro do mérito da lei. Não vamos
transformado em lei. confundir perseguição política com motivação políti-

O terceiro ponto foi que, depois de anistiados, ca. Reafirmo que muitos foram perseguidos politica-
as empresas começaram a readmitir funcionários. mente, outros sofreram com a motivação política, que
Algumas até enviavam cartas a seus Ministros que fa- era a redução dos quadros de funcionários dessas
lavam da existência de vagas, da necessidade de estatais.
preenchê-Ias e da disponibilidade orçamentária, con- Não me quero alongar mais. Gostaria de que o
forme manda o art. 62 da Lei nQ 8.878. Não basta, Presidente passasse a palavra ao próximo expositor.
como bem disse o Deputado, estar a anistia do funci- O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio
onário publicada em Diário Oficial. A empresa precisa Monteiro) - Por solicitação de nossos companheiros,
ter a vaga, a necessidade de preenchê-Ia e a disponi- vamos passar a palavra à SRA. Sônia Nogueira e, de-
bilidade orçamentária para tanto. Faltando um desses pois, aos Srs. parlamentares. Os Srs. Luiz Fernando
três itens previstos no art. 3Q da lei, não há como o Viegas Fernandes e Domingos de Souza Nogueira
anistiado retornar, pois a essa lei não tem caráter re- Neto participarão apenas da réplica, não serão expo-
troativo, só dá direito ao trabalho, ou seja, a chance sitores.
de o brasileiro, voltando ao seu trabalho, recuperar Com a palavra a Drª Sônia Nogueira.
sua dignidade. A SRA. SÔNIA NOGUEIRA - A princípio, e an-

Entendemos que o Governo pode, sim, rever tes de mais nada, gostaria de esclarecer ao Deputado
seus atos administrativos - ninguém aqui contesta Walter Pinheiro que se houve qualquer tipo de acordo
isso -, mas sem fugir do mérito da lei. Temos alguns a Comissão não tomou conhecimento e o mesmo ja-
casos intempestivos? Temos, e têm de ser revistos - mais lhe foi passado e não contou com a participação
concordamos com isso plenamente, mas fugir do âm- nem da Presidência nem de qualquer de seus mem-
bito da lei, ao que me parece, não pode ocorrer. bros. Não tenho notícias desse acordo.

Entendo que a motivação política da nossa de- Voltando à história do movimento, realmente é
missão foi a reforma administrativa do Governo Col- um ponto marcante na vida do País, pois são raras as
lor. Não vamos confundir isso com perseguição políti- ocasiões em que um movimento popular chega ao
ca. Embora muitos de nós tenham sido perseguidos ponto de conseguir a aprovação de uma lei no Con-
politicamente, a grande maioria foi demitida pela mo- gresso. É, realmente, um movimento de peso.
tivação política, que foi a reforma administrativa do O que podemos identificar é que ao longo desse
Governo Collor: se a empresa tinha 10 mil funcionári- movimento houve uma idéia inicial que foi a citada
os teria de começar a operar com apenas 6 mil. E isso Medida Provisória nQ 473, que tinha apenas um arti-
sem nenhuma análise administrativa. As empresas ti- go: "Estarão anistiados todos aqueles que tenham
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sido dispensados entre março de 1990 e setembro de ito Administrativo, seja do Direito Comum, que nos diz
1992". Essa era a idéia e me parece que era o princi- que prazos são para ser cumpridos ou, então, que
pai objetivo do movimento. Tratava-se de algo bem haja uma boa justificativa para seu não cumprimento.
abrangente - vamos usar o termo anistia -, atingindo Como foi perguntado pelo Deputado Paulo Ro-
todos os que tivessem sido demitidos naquele período. cha qual o critério dessa Comissão? Apenas e

Com o desenrolar das negociações - das quais tão-somente verificar se os documentos constantes
não participei, pois não fazia parte do movimento - e do processo, as alegações constantes do processo,
por ocasião da aprovação da mencionada lei no Con- quando existem, levam a um possível enquadramen-
gresso, ela sofreu alterações, inclusão de artigos e de to em uma das situações que a lei prevê para a con-
outras regras que resultaram na Lei nQ 8.878. Basica- cessão da anistia. Emitimos, então, um parecer. E eu
mente, o que mudou no conceito foi que, além de ser gostaria de lembrar que a Comissão não tem poder
uma anistia vinculada à data de dispensa e ao preen- de decisão, apenas emite pareceres.
chimento de outros requisitos que a própria lei prevê, O ponto mais importante, e que, parece-me, não
as Comissões, Subcomissões e Comissão Especial foi passado para os deputados, é que todo o processo
instaladas em 1994, que analisaram esses requeri- é feito com a participação de um representante da
mentos, por diversas razões, talvez até imbuídas de empresa e um representante dos demitidos, ou do
outros sentimentos, passaram por cima dos demais próprio interessado, se assim quiser. Temos nesta
requisitos e mantiveram o entendimento de que bas- sala vários representantes que estiveram presentes e
tava ter sido demitido para ser anistiado. podem testemunhar o que estou dizendo. É feita uma

Por isso, em função dessas irregularidades e de análise caso a caso, processo a processo, e os repre-
inúmeras outras apontadas e denunciadas ao Minis- sentantes acompanham tudo.
tério Público, este instaurou um inquérito civil, fez Outro ponto que eu gostaria de esclarecer, tam-
averiguações e, realmente, constatando irregularida- bém para discutirmos no âmbito da Comissão, é que
des - e em número bastante expressivo -, recomen- esta Comissão não tem nenhum poder para interferir
dou ao Presidente da República um reexame de to- em eventual retorno ou dispensa desse anistiado. O
dos os processos, para que não houvesse nenhum limite da Comissão é analisar o processo, dar um pa-
tipo de ofensa ao ordenamento jurídico e não se pas- recer e submetê-lo ao CCE. Não temos nenhuma in-
sasse um recibo e deixasse ocorrer algo que tivesse gerência nas empresas, seja para fazer retornar o
sido feito de maneira irregular ou ilegal. anistiado ou para dispensá-lo.

Em função dessa recomendação, o Presidente O Deputado Paulo Rocha teria falado sobre orça-
da República assinou o Decreto nº 1.498 e o Decreto mento e disponibilidade de vagas. Este também é um
nQ 1.499, criando as duas Comissões Especiais de re- assunto de que a nossa Comissão não trata, nem leva
visão dos processos de anistia. A Comissão que pre- em consideração na emissão do parecer. Se a empre-
sido cuida apenas e tão-somente da revisão dos pro- sa pode ou não pode, se tem ou não condição de assu-
cessos dos demitidos, ou seja, ex-empregados das mir os anistiados, este não é um dado que seja anali-
empresas estatais. Não tratamos dos demitidos da sado por nós, que examinamos tão-somente o que
administração direta. Portanto, vou me ater apenas está no processo e o que é juntado ao processo pelas
ao que conheço, que são esses processos. partes.

A Comissão não tem feito nada mais nada me- Eu gostaria também de esclarecer ao Deputado
nos do que verificar se os processos fechados desde Walter Pinheiro que a Empresa Brasileira de Correios
1994, uma vez abertos e analisados, atendem ou não e Telégrafos ainda não foi objeto de análise da nossa
aos requisitos da Lei nº 8.878. Nenhum outro requisi- Comissão. Então realmente não sabemos o que
to, nenhum outro critério. É o art. 112 da lei que cria e aconteceu. Mas temos tudo anotado e levaremos em
que dá os exatos limites de quem pode ser anistiado. conta o que foi relatado.
E o que verificamos é se existe, em cada processo, in- Sr. Presidente, em função do tempo, acho que
dividualmente, elementos que nos permitam, efetiva- seria melhor passarmos para a fase das perguntas.
mente, dar um parecer positivo à manutenção da O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio
anistia. Monteiro) - Pela ordem de inscrição, concedo a pala-

Há também uma verificação formal de prazos, vra ao Sr. Deputado Luciano Castro.
com bem lembrou o Deputado Paulo Rocha. Havia O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr.
prazos em 1994, como há prazos hoje. Isso também é Presidente, conheço de perto a Drª Sônia Nogueira.
verificado, porque é um princípio basilar, seja do Dire- Já estivemos algumas vezes juntos e até discutimos



Viemos aqui para participar de uma discussão
que deveria estar avançando. Deveríamos estar dis
cutindo os demitidos do Fernando Henrique, mas ain
da estamos discutindo os do Governo Collor.

Sr. Presidente, V. Ex'!, ao presidir esta reunião,
está tendo um papel extremamente importante, e isso
temos de louvar. Eu estava falando com outros depu
tados que, se não fosse V. Exª, acho que não conse
guiríamos realizar esta audiência pública. Por isso
precisamos aproveitar para discutir, porque, por mais
que se queira, não vai ser a DI"ª- Sônia Nogueira quem
vai dizer se o Governo tem interesse ou não. Alguém
mais acima determina a questão da ordem. Para nós
é uma injustiça a forma como está sendo feito o pro
cesso. Já é uma injustiça com aqueles que não entra
ram, e também uma injustiça com quem entrou e já
vai sair.

Vou ser sincero - Presidente, manda cortar de
novo: cadeia para os diretores que botaram aquele
que não está dentro da lei. Vou discutir o quê? Se al
guém de algum órgão estatal entrou e não está ampa
rado pela lei, o Tribunal de Contas da União põe a
pessoa na cadeia. Agora, tirar uma pessoa com vinte,
trinta anos?

Vou dar um exemplo. Um maquinista nosso só
puxa trem na rede ferroviária. Vai puxar trem em que
lugar? Nem lá em Pernambuco, porque a situação
está ruim, está caindo muito.

Eu não consigo entender o tipo de situação. A
DF Sônia Nogueira acabou de dizer: "Recebemos
uma determinação para verificar se houve injustiça ou
não". Injusta já é a lei. Que outra injustiça é preciso
haver? Aquele que está trabalhando se quiserem
mandam embora, porque ninguém tem estabilidade
no emprego. Empresa estatal não assegura estabili
dade no emprego. Na hora que quiserem conter as
despesa, vão mandando embora.

Companheiros do Brasil, todos devem estar de
sesperados, sem comer, sem passagem. Está saindo
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alguns problemas vinculados à questão da anistia. Não tivemos força para fazer uma lei mais am-
Entendo que esse é um problema extremamente pia, como queríamos. Ela por si só já determina que,
complexo, e, entre das propostas que chegam à Co- se quiser, ninguém entra. É só o diretor da empresa
missão, há as de fundo verdadeiro, as juridicamente dizer que não tem viabilização, não tem posse, aca-
amparadas, mas também muita gente pegando caro- bou. Em alguns locais, quando tivemos força política,
na nesse processo. conseguimos reintegrar alguns companheiros. Estou

Muitas vezes pergunto-me por que algumas dizendo isso porque sou ferroviário. Na ferrovia só en-
pessoas já foram anistiadas, seus processos já foram traram companheiros com processos jurídicos. Além
revistos, e outras deixaram de ser anistiadas, em um de ser anistiado, tínhamos de acionar a Justiça. E
vai-e-vem que não só leva à insegurança os servido- você sabe que cada juiz pensa de uma maneira.
res, mas também deixa uma dúvida sobre o processo Então, uns concederam, outros não, e a lei é ames·
da Comissão, o comportamento da Comissão, o que ma.
ela se propõe a fazer. Quero expor à DI"ª- Sônia algu
mas questões que eu acho que precisam ser esclare
cidas.

Primeira: que análise ela faz da expressão "mo
tivação política", prevista na Lei de Anistia, e como na
prática ela é identificada nos processos? Quer dizer,
como é identificada nos processos a expressão "moti
vação política"?

Segunda: por que as subcomissões, a SEA, a
SAF anunciaram um elevado número de demitidos e
a Comissão, ao rever, manteve poucos? O que moti
vou isso?

Terceira: como fica a situação dos funcionários
das empresas extintas? Como a Comissão avalia es
ses casos?

Quarta: qualquer tipo de dispensa é passível de
anistia? Por isso está vinculada a período especial a
primeira questão, quando trata da "motivação políti
ca". Como se define essa motivação política?

Sr. Presidente, eram essas as considerações
que eu gostaria de fazer à Dr'l Sônia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio
Monteiro) - Com a palavra o nobre Deputado Carlos
Santana.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Sr.
Presidente, companheiros que estão à Mesa, sindica
listas e companheiros demitidos pelo Governo Collor,
companheiros anistiados, DI"ª- Sônia Nogueira, acom
panhei todo esse processo, desde o seu nascedouro.
Eu me envolvo muito mais emocionalmente do que
politicamente. Sou uma das pessoas que acham que
os companheiros anistiados acreditam em Papai
Noel. Fui a uma reunião com o Bresser, mas pediram
que eu me retirasse, senão eu ia dar um soco na cara
dele. Eu não consigo discutir demissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio
Monteiro) - Deputado Carlos Santana, a Mesa lem
bra ao senhor que esta reunião está sendo gravada.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA 
Tudo bem. Desculpe. Pode cortar.
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gente de tudo quanto é lado. Quer dizer, nós ainda público, que o dinheiro arrecadado não dá para pagar
deveríamos estar brigando. o que vêm alimentando: os banqueiros internaciona-

Dril Sônia, não vou fazer pergunta alguma, por- is. Essa é a dura e triste realidade.

que não é ~ senhora que vai d~cidir. Eu gostaria que ~ Onde foi parar esse dinheiro? A Vale do Rio
senhora dlssess_e a,quem esta dando as. ~r~ens que Doce, por exemplo, antes de ser privatizada demitiu 4
a~ueles que,estao la passar?m P?r um cn~eno, com a mil e 700 famílias. Digo famílias porque quando se
lei toda restnta. Temos de discutir o que e que pode- demite não se demite só o trabalhador. Demitiram 4
mos!azer para facilit~r a vida dos out~os, ?OS que, ~in- mil e 700 famílias no processo de enxugamento da
d~ nao entraram, e,nao corta~. Esse e o tipO de sltua- máquina, um terço da força de trabalho da compa-
çao que estamos vivendo hOje. nhia. Ela foi entregue por 3 bilhões e 300 milhões,

Muito obrigado. (Palmas.) com todos os minérios da minha região, e ainda hoje
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio está sonegando impostos para o meu estado.

Monteiro) - Com a palavra o D~putado Babá., E ainda diz que teve um lucro líquido de um bi-
O SR. DEPU:AD<? BABA - Sr. Pres!dente, Ihão e cento e poucos milhões, o que significa que a

~o~ profe~sor da UnI~er~ld~deFederal do Para e pa~- privatízação dá certo. Sonegando 200 milhões em im-
tlClpO de lideranças smdlcals, da CUT, ~a Fasubra. VI- postos para o Estado do Pará e economizando mais
mos acompanhado esse processo ha longos anos. outros tantos milhões com a demissão de 4 mil e 700
As contradições existentes já vêem permeando des- famílias, é óbvio que conseguirá o dobro do lucro lí-
de,o ~overno ~oll~r.. Por ~x~mplo: ~ Pla,no Bresser. quido de quando era estatal. Desculpem-me a ex-
Ate hOje os funclonanos publlcos estao bngand~ ?ar~ pressão, mas já estou de saco cheio dessa hipocrisia
receber as perdas decorrentes desse plano, e ja ate do Governo Fernando Henrique Cardoso.
ganharam na Justiça. Se V. Exª não sabe, o Ministro A , _

Bresser Pereira, quando foi indenizado pelo Pão de Acho que os estudantes tem mUita razao. Quan-
Açúcar, recebeu o Plano Bresser. A hipocrisia é tama- do Fernando Henrique ganhou aquele título de doutor
nha: ele cria uma lei para prejudicar o funcionário pú- honoris causa, os estudantes saíram em passeata
blico, mas recorre à Justiça para receber do Grupo dizendo que a sigla FHC significava ''falsidade hono-
Pão de Açúcar o seu direito. Começa por aí a contra- ris causa". Esse homem representa isso mesmo. O
dição. Governo dele leva a miséria não só aos funcionários

Eu queria dizer que o Presidente Fernando Hen- públicos, com o congelamento dos salários, mas aos
rique Cardoso foi anistiado aos 38 anos de idade e é compan~eiros .anistiados. !udo is~o c~m o discu~so

aposentado por força dessa anistia. Se não me enga- de q~~ e precIso economizar o dmhel.ro da N~ça..0'
no recebe 5 mil reais dessa aposentadoria. Aliás, tem Um dlngente do Banco Central economiza 1,6 mllhao
muito membro do Governo Collor no Governo Fer- para suas contas no exterior. E só um deles, porque,
nando Henrique Cardoso. Ele trouxe o que havia de se forem analisar os outros, s~ for~m buscar o fio des-
pior. A propósito, o ex-Presidente do Banco Central sa meada, este Gov~rno esta maIs c?rruptc: do que o
que deu o espetáculo ontem no Senado também era Go~erno Collor. In.f~lIzmente,. toda dlscussao que se
da equipe do Collor. esta travando aqUi e verdadeira.

Estou expondo essa situação porque ficamos Para concluir, se a análise dos processos seguir
indignados de ver esse discurso. Na época do Collor, nesse ritmo, acho que o Governo está apostando na
apontavam dados falsos de que havia 1 milhão de extinção da espécie. Daqui para 2014, talvez consi-
funcionários públicos federais neste País, quando, na gam analisar os processos que estão rolando por aí,
verdade, eles não chegava a 700 mil. E despediram não só das estatais, como do funcionalismo público.
um monte de gente com esse discurso. Eu queria sa- Até hoje o Governo não justificou a falta de quadros.
ber o que aquele Governo economizou, colocando na Na minha universidade, assim como em vários Minis-
rua essa quantidade de pais de família. térios, há falta de pessoal. Por exemplo, na minha re-

A dívida interna total no início do Governo Collor gião faltam servidores do Ibama para fiscalizar o des-
era de 10 bilhões; quando terminou o Governo Itamar matamento. Não é justificável dizer que há excesso
Franco, ela já estava em 68 bilhões; hoje, está em de funcionário público no País; pelo contrário, estão
325 bilhões. Só nesse golpe de desvalorização do faltando servidores. Se formos comparar o nosso
câmbio, o Governo perdeu, o Governo não, o povo País com outros menos e mais avançados, veremos
trabalhador perdeu 104 bilhões. Podem vender todas que, proporcionalmente, eles têm muito mais funcio-
as empresas estatais e demitir todo o funcionalismo nários do que o Brasil.
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Acho que resolver o problema desses pais de cesso na Comissão, Drª Sônia, parece-me que não
.•lília é uma necessidade urgente. Alguns deles tra- têm sequer direito a voz, são meros espectadores.

Jalham como flanelinha em volta do Congresso Naci- Há decisões transitadas em julgado sendo re-
onal. Eu conheço pelo menos um desses demitidos. vistas pela Comissão. Por exemplo, no caso do Cor-
Outros estão em situação pior, fora os que tiveram reio, há processos não analisados pela Subcomissão,
problemas mais graves e até morreram por causa enviados para a Comissão Especial, presidida pela
desse problema. (Palmas.) Drª Sônia, sendo devolvidos para ECT depois de dois

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio anos sem serem analisados. Há uma série de irregu-
Monteiro) - Eu queria fazer um apelo ao Plenário, na laridades.
condição de Presidente desta Comissão, inspirado Mas, Drª Sônia, particularmente eu não queria
nas palavras do Deputado Carlos Santana, meu ami- tratar dessas questões pontuais. Venho de uma área
go há alguns mandatos. privada. Quando há demissão em virtude de uma gre-

Esta é uma oportunidade que não podemos jo- ve, uma perseguição política, depois reivindica-se jun-
gar fora. A Comissão de Trabalho está hoje, no início to aos empresários a readmissão desses trabalhado-
da Legislatura, atendendo a um requerimento dos res, uma anistia, pelo fato de esses trabalhadores te-
Deputados Avenzoar Arruda, Paulo Rocha e Walter rem possivelmente se exacerbado, até pela sua fun-
Pinheiro, subscrito pelos demais parlamentares, rei- ção de dirigente sindical. Então é analisada a atitude
niciando um debate com que são simpatizantes depu- daquele trabalhador. Mas não é isso o que está acon-
tados da Oposição e alguns governistas. Não pode- tecendo, e isso é o que não estou compreendendo.
mos jogar fora esta oportunidade, tampouco dizer Houve uma redução nos quadros imposta por
que a questão será resolvida aqui. Não será, porque um Governo, e uma lei anistiou e invalidou a decisão
uma audiência pública nunca é conclusiva. Hoje esta- do Governo que praticou esse ato. Portanto não vejo
mos reiniciando um tema que devemos discutir em por que analisar caso a caso. Não estamos discutindo
sua profundidade. se o demitido era ou não bom funcionário, se cometeu

Em relação à presença da Drª Sônia, preciso es- ou não alguma irregularidade. Estamos discutindo o
clarecer aos senhores, de público, que, quando ela seguinte: por que uma Comissão para analisar caso a
soube que marcamos esta reunião e que seria convi- caso? Estamos tratando de uma lei que aprovou a
dada, mesmo antes de receber o convite, informal- anistia, portanto os trabalhadores têm de ser readmi-
mente ela demonstrou interesse em vir esclarecer um tidos. Se não houver lugar, vão ter de arrumar. Esse é
trabalho que lhe foi dado. Não cabe à Drª Sônia julgar. o problema. (Palmas.)
Foi dada à DrA Sônia a incumbência dessa tarefa. Acho que esta audiência tem um valor extraordi-

Vou terminar como começamos: não vamos jo- nário, mas, para terminar, eu queria propor ao nosso
gar fora esta oportunidade, intimidando aliados ou Presidente que, depois desta reunião, formássemos
simpatizantes, porque simpatizantes poderão vir a uma comissão de Parlamentares, integrada por re-
ser aliados. Esta Casa é o campo ideal para um deba- presentantes de todos os partidos que compõem a
te respeitoso e democrático. Podemos juntar mais Comissão de Trabalho, para termos essa discussão
gente para uma causa que para alguns está perdida e política com a Ministra Cláudia Costin. Aí sim podere-
para outros ainda pode ser vitoriosa. mos resolver definitivamente o problema, em vez de

Tem a palavra o Deputado Jair Meneguelli. ficar discutindo cada readmissão, segundo critérios
O SR. DEPUTADO JAIR MENEGUELLI - Sr. que não entendemos, porque não são critérios de

Presidente, em primeiro lugar quero desculpar-me avaliação do profissional. Foi utilizada uma prática
pelo companheiro Carlos Santana, que estava um que entendemos nociva à população, e queremos ver
pouco exaltado. Ele anda meio nervoso, porque o isso resgatado. Sugiro então que, depois desta au-
time dele foi humilhado pelo meu, em São Januário. diência, formemos uma comissão para ir conversar,

Fora a brincadeira, estou compreendendo, evi- se for o caso, com a Ministra ou com o Presidente da
dentemente, que esta audiência tem um significado República. Precisamos de uma decisão política e não
muito importante. Já faz algum tempo que estamos técnica e jurídica. (Palmas.)
discutindo o problema e vendo a angústia desses tra- O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio
balhadores. Monteiro) - Podemos tomar a decisão da formação

Com relação à afirmação da Drª Sônia sobre a dessa comissão em uma reunião ordinária da Comis-
participação dos trabalhadores, quero dizer que, são.
quando eles participam da averiguação de um pro- Tem a palavra a Deputada Vanessa Grazziotin.
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A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
Sr. Presidente, senhores convidados, SRA. Sônia,
companheiras e companheiros trabalhadores, em pri
meiro lugar quero dizer que não tenho acompanhado,
no detalhe, o problema da anistia. No entanto, na con
dição de parlamentar comprometida com a causa dos
trabalhadores e de todos aqueles que, infelizmente, fa
zem deste País uma grande Nação, a oitava de todo o
mundo, apesar de viverem os maiores reflexos desta
crise, quero dizer que é triste abrir um jornal e ver es
tampada em primeira página a notícia de que o povo
brasileiro - como disse do Deputado Babá, não é o
Governo, mas o povo brasileiro -, apenas com a última
crise do real, nos dois primeiros meses do ano teve um
prejuízo superior a 102 bilhões de dólares; e, no dia se
guinte, abrir novamente o jornal e ver que a matéria
principal dá conta de que o lucro dos investidores nes
te País, no mesmo período, ultrapassou a casa dos
1.000%, o que significa que a crise brasileira é a crise
do povo brasileiro, trabalhador ou desempregado, e
não a crise do sistema financeiro, nem daqueles que
investem, infelizmente, os grandes beneficiários.

Digo isso, Sr. Presidente, porque entendo ne
cessário que esta Casa continue a marcar audiências
públicas e debates como este, que possam contar
com a presença de trabalhadores e do Governo, ape
sar de estar vendo que pouca coisa temos consegui
do tirar destas audiências. Acho que devemos insistir,
sim, porque chegará o momento em que o Governo
Federal vai sentir que não dá mais para governar so
zinho.

Senhoras e senhores, dificilmente alguma coisa
sairá daqui, mas não porque aqui não há um Ministro.
Deputado Jair Meneguelli, se estivesse presente a
Secretária da Administração, Cláudia Costin, ainda
assim dificilmente alguma decisão mais concreta sai
ria daqui.

Há poucos dias tivemos uma audiência com o
Ministro do Trabalho para discutir o salário mínimo. E
o que conseguimos no debate com o Sr. Ministro?
Absolutamente nada. Ele continuou dizendo que o
salário mínimo, mais uma vez, deverá ser definido por
medida provisória.

Mas eu insisto, Sr. Presidente, que estas au
diências são importantes, assim como são importan
tes as comissões suprapartidárias que venhamos a
criar, as quais, além de todos os partidos, possam tra
zer em si a presença dos trabalhadores, para que
continuemos forçando o Governo Federal a mudar
sua forma de atuação. Infelizmente, tudo o que se de
cide neste País não parte nem dos gabinetes dos Mi
nistérios. Todas as decisões são tomadas via Pre-

sidência da República ou por aqueles que estão à fren
te das Pastas econômicas. Banco Central e Ministério
da Fazenda são quem mandam de fato no País. É pre
ciso que essa situação seja revertida rapidamente.

Por fim, alguns questionamentos que eu gosta
ria de fazer à SRA. Sônia. Primeiro, quero lamentar a
ausência da representante da Comissão Especial
que analisa a revisão dos processos de anistia relati
vos à administração direta. Acho que essa ausência
prejudicou enormemente o debate, que fica pela me
tade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio
Monteiro) - A senhora me permite fazer um esclareci
mento?

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
- Pois não...

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio
Monteiro) - A senhora não tinha chegado ainda quan
do falei que a Drª Neusa havia confirmado a presen
ça, mas um problema pessoal fez ·com que ela, mais
ou menos às 11 h30min, nos avisasse que não pode
ria vir. Ela pediu ainda que eu comunicasse ao Plená
rio que se disporia a vir para um outro debate, no dia
que marcássemos. Foi uma questão pessoal, indiscu
tível.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
- Agradeço a V. Exa a informação, que eu já havia re
cebido de meu colega, mas nem por isso podemos
deixar de lamentar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio
Monteiro) - Lamento também, tal como a senhora.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
- O debate fica pela metade, porque abrange apenas
aspectos das estatais, sem entrar de forma mais par
ticular na administração pública direta.

Em segundo lugar, se não ouvi mal, parece que
a DI'ª- Sônia Nogueira disse que não teriam sido anali
sados os processos relativos à Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos deste País. Parece-me que a
Comissão começou a funcionar no mês de setembro
de 1995, ou seja, há aproximadamente quatro anos.
Então, por que sequer os processos da Empresa Bra
sileira de Correios e Telégrafos? Muitos problemas
em relação a funcionários demitidos ainda não foram
analisados. Pergunto: que critério a Comissão utiliza?
E qual a composição da Comissão?

Na minha opinião, ao se formar uma comissão
para analisar as demissões, no mínimo ela teria de
contar com a participação efetiva de trabalhadores,
de representantes dos anistiados, não apenas como
convidados. Por mais que eles falem, não vão partici
par do processo de decisão. Então, qual é a composi-
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ção da Comissão? A indicação deve ser feita, obvia
mente, pelo Ministro, pela Presidência da República
ou pela Casa Civil. Não sei.

Concordo com o Deputado Jair Meneguelli
quando diz que seria importante irmos não apenas à
Secretária de Administração, mas procurássemos
também as direções das empresas estatais, porque o
problema é tanto da administração direta quanto das
empresas estatais. Precisamos resolver esse proble
ma que se arrasta há muitos anos. Quanto mais o
tempo passa, mais difícil se torna a resolução do pro
blema. Obrigada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio
Monteiro) - Informo à Deputada Vanessa Grazziotin
que, em reunião ordinária desta Comissão, o Deputa
do Jair Meneguelli propôs que formássemos um gru
po de parlamentares para esmiuçar esse assunto, de
maneira que o acompanhamento da questão tivesse
princípio, meio e fim.

Acho que isso é uma coisa positiva que estamos
tirando desta reunião, no momento em que a Comis
são de Trabalho se sente parceira nessa tarefa.

Passando à fase das réplicas, concedo a pala
vra ao Deputado Avenzoar Arruda, se tiver interesse
em usá-Ia.

O SR. DEPUTADO AVENZOAR ARRUDA
Sr. Presidente, eu preferia ouvir primeiro os deputa
dos que ainda não falaram.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José MÚcio
Monteiro) - Pois não.

O SR. DEPUTADO AVENZOAR ARRUDA
Quero utilizar meu tempo depois que eles falarem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio
Monteiro) - Então passo a palavra ao Sr. Luiz Fernan
do Viegas Fernandes, que disporá de até três minu
tos para sua exposição.

O SR. LUIZ FERNANDO VIEGAS FERNANDES
- Feita a análise dos Deputados Walter Pinheiro e Jair
Meneguelli, já se avança em relação à resolução des
se problema. Parece-me que a grande questão é sa
ber como pode o Estado, por duas vezes, perseguir
esses cidadãos. Essa me parece ser a lógica, quando
o Governo Collor persegue e demite uma parte da po
pulação que deveria prestar serviços à sociedade.

Na realidade, ao trazer os decretos de volta à
discussão política global, o que o Governo Fernando
Henrique Cardoso faz é reabrir o portal do campo de
concentração e fazer com que essas pessoas sofram
outra vez essa injustiça.

Do ponto de vista do decreto, tenho algumas
perguntas a fazer. A propósito, o Procurador-Geral da
República Aristides Junqueira escreveu um manus-

crito em que diz não ver razão para se questionar a
constitucionalidade dessa lei, já que ela passou por
todos os trâmites: foi votada no Senado e na Câmara
dos Deputados, onde foi amplamente discutida e ne
gociada. No entanto, em um determinado momento, o
que se está fazendo? Na realidade, os dois decretos
afrontam a lei. Eles querem reescrever a lei. Não se
julga mais. Ele cria uma instância que a lei que propôs
a anistia não incluiu. O decreto estabelece que todos
aqueles que foram demitidos por Collor e anistiados
pela Lei nQ 8.878 são suspeitos de ter burlado a legis
lação.

O Deputado Babá já falou sobre essa questão.
É bem provável que possa haver erros nessas con
cessões de anistia, mas é muito pouco provável que
erros dessa grandeza pudessem ser cometidos. No
BNCC, foram concedidas 835 anistias e mantida ape
nas uma. Nas Centrais Elétricas Brasileiras, foram
concedidas 208 anistias e retiradas 205 # ; nenhuma
foi mantida. Na Vale do Rio Doce, foram 329 anistias,
uma mantida e 1.325 anuladas. O que está se fazen
do é reescrever a lei.

Os pareceres exarados por essa comissão não
têm a participação dos trabalhadores. Eles não parti
cipam efetivamente, a ponto de se fazerem ouvidos.
A forma pela qual os companheiros são indicados
passa pela coordenação: vai um companheiro discutir
os pareceres com a Presidenta e os demais compo
nentes da Comissão - eu nunca fui.

Na realidade, os pareceres ali exarados não têm
uma formação jurídica. As pessoas dizem que a pro
fundidade da lei não é essa, a forma de atingimento
da lei não é essa, a lei não quis dizer isso, o artigo tal
não dizia bem isso, mas a Comissão Nacional disse
isso. Aí a comissão de reanálise diz que não era bem
isso que a lei queria dizer.

Este me parece ser o questionamento: cria-se
um decreto que afronta todo o instrumento existente
para a criação de uma lei.

A cidadania agora está sendo reconhecida, na
medida em que há vários processos julgados em se
gunda instância, agora chegando à terceira. Há até
uma sentença do TST que contraria os pareceres da
Comissão relativos à Petromisa.

Este é o questionamento que fazemos: de que
maneira podemos ter agora certeza de que esses tra
balhadores foram corretamente anistiados? Há a pos
sibilidade de ter havido algum erro, mas, se erros há,
vamos corrigi-los. O que não podemos é aceitar o fato
de que todos aqueles que foram anistiados por essa
lei estão irregularmente anistiados. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio que desobediência à coisa julgada, é incitação ao cri-
Monteiro) - Com a palavra, por três minutos, o Sr. Do- me de desobediência à ordem judicial.
mingos de Souza Nogueira Neto. Por fim saliento que nós da Fenasps seguimos

O SR. DOMINGOS DE SOUZA NOGUEIRA tendo notícias sistemáticas de que as pessoas que
NETO - Antes de mais nada, cumprimento a Presi- participam da comissão - como bem lembrou o Depu-
dência, os Srs. Deputados e os companheiros traba- tado Meneguelli - não têm direito a voz e que o acom-
Ihadores que estão no plenário. Vou falar de algumas panhamento de advogado nesses processos é desa-
coisas que considero importantes. conselhado pela comissão, que recomenda aos inte-

É claro que o Estado tem o direito de rever os ressados fazer eles mesmos suas defesas. Isso signi
fica que, em vez de acolher uma defesa, a comissão

:~~~:~~ti~::~:~:~~~~~~;~~~~~t~~Sp~u~~:t~~o~ ~~ está tomando o depoimento pessoal, prejudicando
assim o amplo direito de defesa e o princípio do devi-

cos praticados por um estado ou por um ente político do processo legal.
que têm a mesma natureza do ato de anistia. A anistia
é o momento em que o estado admite que errou em Quero deixar claro que, mais do que rever e
relação a um determinado cidadão e o absolve da cu1- analisar os atos dessa comissão, devemos fazer pre-
pa a ele injustamente atribuída. Uma vez concedida, valecer a lei, dissolvendo a comissão e anulando os
não pode haver possibilidade de reversão. O ato não atos por ela praticados. Já que existe um DL aprova-
pode ser revertido nem do ponto de vista ético nem do do pelo Senado Federal nesse sentido, o caso não
ponto de vista jurídico. Uma vez transformado em lei, precisa ser novamente apreciado de forma bicameral,
essa lei é praticada por uma autoridade competente e porque entendo que o Regimento desta Casa permite
vige plenamente. Também não pode o Presidente da que uma comissão, uma vez que uma das Casas des-
República, após estabelecer uma lei, fruto de amplo te Congresso tenha apreciado a matéria, reveja o

caso ela mesma.
debate com a sociedade civil e o Congresso Nacional,
tentar revogá-Ia por meio de uma comissão nomeada Era o que eu tinha a dizer. Obrigado pela aten-
por um Ministério, cujos atos serão depois homologa- ção. (Palmas.)
dos pelo Ministério. Não existe essa prática jurídica O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio
da maneira como é feita. Monteiro) - A Lei nQ 40, da Senadora Emília Fernan

des, aprovada por unanimidade no Senado Federal,
As notas taquigráficas do Congresso Nacional não pode escapar de ser analisada por esta Casa

espelham perfeitamente o amplo debate que foi feito. também. Devemos trabalhar nesta Casa como se tra-
Eu gostaria que depois viessem a esta comissão as balhou no Senado.
notas taquigráficas, para uma releitura. Com a palavra o Deputado Paulo Rocha.

Existe um critério completamente aleatório usa- (Não identificado) - De que trata essa lei, Sr.
do pela comissão para julgar os casos que estão sen- Presidente?
do encaminhados a ela. E vou mais longe: acho que O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio
existe uma predeterminação punitiva por parte da co- Monteiro) _ O seu colega perguntou se eu estava
missão, que não tem a intenção, na verdade, de rea- concedendo a palavra novamente ao senhor. Como
valiar os casos, mas sim o propósito de fazer uma re- estamos no período da réplica, ou fala o senhor, utili-
forma administrativa branca com relação aos anistia- zando o direito de réplica, ou fala o Deputado Pedro
dos do Plano Collor. (Palmas.) Celso, pela primeira vez.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio Como o Deputado Carlos Santana questionou o
Monteiro) - Peço mais uma vez a colaboração dos direito do senhor, passo a palavra ao Deputado Pedro
senhores. Celso.

O SR. DOMINGOS DE SOUZA NOGUEIRA O SR. DEPUTADO PEDRO CELSO - Muito
NETO - Lembro também que, uma vez promulgada a obrigado, Sr. Presidente. Tenho acompanhado de
lei, ela não pode voltar no tempo e no espaço para re- longe a luta mais do que justa dos companheiros pela
verter seus efeitos. Tendo o cidadão usufruído do di- readmissão, já que somente agora, na Câmara dos
reito advindo dessa lei, o ato jurídico se torna perfeito, Deputados, posso fazer parte desse debate.
e nenhuma lei pode nada contra ele. Uma vez julgado O que eu verifico é que, de fato, a lei é extrema-
por uma autoridade judiciária um caso de anistia, isso mente acanhada, não serve para aquilo que se espe-
se torna absolutamente intocável. Provocar, por qual- rava dela. É uma norma que fica muito longe das pre-
quer que seja a via, a reavaliação desse ato, mais do tensões das companheiras e companheiros pela re-
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admissão. O que estamos vendo é que essa lei, mes
mo acanhada e tímida, está sendo totalmente des
cumprida. A impressão que tenho, Ora. Sônia Nogue
ira - a senhora me perdoe -, é de que a Comissão foi
constituída para fazer descumprir a lei.

Fiquei muito assustado com o relato do Sr. Luiz
Fernando, quando citou os casos de algumas empre
sas, alguns organismos, que tiveram anulados todos
os processos de revisão feitos pela Comissão. Todas
as anistias foram anuladas. Então, de fato estamos
assistindo a um desrespeito total às deliberações
desta Casa de leis. Não acredito também - e desde já
agradeço a boa vontade à Ora. Sônia e à sua equipe
que está aqui para nos prestar esclarecimentos - que
a decisão passe por essa Comissão. Decididamente,
temos de procurar outras instâncias, outros atores,
para fazer com que a lei de fato seja cumprida.

A sugestão feita pelo meu colega de bancada
Deputado Jair Meneguelli de procurarmos outros es
tratos é mais do que correta. Essa decisão, para mim,
cabe ao Presidente da República. Cabe ao Presiden
te Fernando Henrique Cardoso manifestar-se a res
peito de uma lei aprovada aqui.

Para concluir, temos de analisar o projeto de de
creto legislativo da Senadora Em í1ia Fernandes, já
aprovado no Senado Federal, que extingue esse de
creto e, conseqüentemente, essa Comissão, para
que possamos de fato ver a lei cumprir seus reais ob
jetivos.

Portanto acho que deve ser um compromisso
desta Comissão de Trabalho fazer com que esse pro
jeto de decreto legislativo da Senadora Emília Fer
nandes seja o mais rapidamente possível votado na
Câmara dos Deputados, para que a lei cumpra seus
reais objetivos.

Eram essas, Sr. Presidente, as observações
que eu gostaria de registrar. Manifesto ainda a minha
total perplexidade diante de um caso desse, porque
se cria uma comissão para fazer com que uma lei que
nós parlamentares desta Casa aprovamos seja des
cumprida. Precisamos, enquanto Comissão de Tra
balho, como V. Exª já propôs em uma reunião ordiná
ria da Comissão, aprovar a constituição de uma Sub
comissão para buscar outros estratos, outras autori
dades, com capacidade efetiva de resolver. Para
mim, a palavra final cabe ao Presidente da República.
O que estamos vendo aqui é um total desrespeito à
lei.

São as minhas considerações, Sr. Presidente.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio

Monteiro) - Com a palavra o Deputado Paulo Rocha.

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Sr. Pre
sidente, naturalmente, quando provocamos a realiza
ção desta audiência pública, tínhamos um objetivo fi
nal, que era restabelecer o processo de diálogo, de
acordo político, que estava se firmando nesta Casa. E
é claro que aproveitou-se também para questionar os
atos da Comissão. Realmente, o espírito que constru
iu a lei previa a constituição dessa Comissão. No en
tanto, acompanhada desses dois decretos, ela aca
bou tendo força para cumprir o papel de cortar cabe
ças, em vez de analisar especificamente os casos. O
fato concreto é esse. Dói, mas é esse.

Não sei se a senhora tem condição de respon
der agora quantos processos a Comissão já analisou,
e quantos foram os deferidos e os indeferidos. Esse
resultado, nem é preciso a senhora responder, mos
tra exatamente o espírito dos trabalhos da Comissão,
estabelecidos pelo decreto. Não estou falando do es
pírito de vocês, companheiros que estão trabalhando
lá, absolutamente, mas do espírito que foi atribuído
por alguém lá de cima: está aqui a guilhotina, cortem.

A discriminação é tal que pode ser verificada no
próprio contracheque. Está lá: anistiado. Além disso,
uma série de direitos que hoje o funcionário público
ainda tem - apesar de terem sido cortados vários 
são negados aos anistiados. Podemos pegar o con
tracheque do pessoal que está aqui e comprovar que
isso é verdade. Quer dizer, olham os chamados anis
tiados do Collor com uma certa discriminação neste
Governo. Falta boa vontade no trato dessa questão,
levando em consideração inclusive o espírito da lei
que foi negociada e aprovada.

Qual era o acordo que estava se processando
aqui com então Presidente da Casa, Deputado Luis
Eduardo? Quando foi aprovada a anulação do decre
to de iniciativa da Senadora Emília Fernandes, perce
bemos que, ao vir para cá, também seria demorado.
Então estabelecemos a tática legislativa de ter uma
proposta de iniciativa nossa, da Câmara Federal.
Acertamos entre os deputados que eram envolvidos
com o assunto, e o projeto saiu em nome do Deputa
do, agora Ministro, José Sarney Filho.

Aprovamos a matéria na Comissão de Trabalho
e até a urgência urgentíssima para a votação do Ple
nário, mas o Presidente segurou e não pôs na pauta
do dia. Então nós formamos um processo de negocia
ção, envolvendo inclusive a Casa Civil, para buscar
saídas para o caso.

Qual é o interesse maior? O pessoal quer parti
cipar dessa análise. Está previsto na lei - e estamos
vendo aí uma série de anúncios de concursos públi
cos - que os órgãos que porventura fossem buscar
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concursos tinham primeiro de assegurar as vagas da
queles que foram demitidos. A lei tentava encontrar
saídas, levando em consideração a necessidade da
vaga, a questão do orçamento, enfim todo um proces
so de negociação. No entanto o Ibama está anuncian
do que vai fazer um concurso para 5 mil fiscais. Per
gunto: e as vagas daqueles que saíram?

Qual é a proposta concreta, Sr. Presidente? Já
fizemos na Comissão de Trabalho esse exercício,
quando elaboramos as outras leis de anistia. Aliás,
existe uma lei de minha iniciativa que trata só dos diri
gentes sindicais. E há outras normas: a anistia da
Constituição, a lei de anistia da época da ditadura mi
litar, anterior à Constituição. Enfim, qual é a proposta
concreta da Comissão de Trabalho, para dialogarmos
segundo o processo estabelecido na Comissão Espe
cial? É criar na Comissão de Trabalho uma comissão
de dois ou três deputados, quantos forem, para parti
cipar de uma espécie de comissão tripartite, em que
uma organização de dois ou três representantes ana
lisaria cada situação. Por exemplo, a questão dos
Correios: há vaga aqui, vaga acolá, vaga lá no Pará
etc. Ou seja, o espírito desta lei é exatamente o cum
primento daquilo que foi negociado. É isso o que se
quer.

Não é verdade, Drª Sônia, que o pessoal tem
acesso a essa análise, que está participando, tanto
que, quando o Ministério Público questionou a lei, às
escuras, o resultado geral foi publicado no Diário Ofi
ciai, com prazo determinado, e o pessoal sequer tinha
conhecimento. Quando souberam do questionamen
to, quando souberam que o prazo era de sessenta
dias, já eram passados noventa dias. Não tiveram a
oportunidade sequer de se defender, de alocar mais
documentos etc.

Essa história eu sei quase de cor, como o caso
da Enasa e o caso da Telepará. Uma série de pesso
as já estava trabalhando, uma conquista na Justiça, e
foi mandado embora de novo. Houve uma série de si
tuações como essa.

Então é preciso estabelecer na Comissão de
Trabalho, Sr. Presidente, uma Subcomissão, oficial
mente aprovada - V. EXª tem razão ao dizer que vai
propor ao Plenário da Comissão -, para que seja in
terlocutora perante a outra Comissão, ou qualquer ór
gão governamental, até o Presidente da República, a
fim de buscar uma solução para esse problema soci
al, para essa injustiça cometida contra esses compa
nheiros trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio
Monteiro) - Com a palavra o último Parlamentar ins
crito, Deputado Avenzoar Arruda.

O SR. DEPUTADO AVENZOAR ARRUDA
Após ouvir as considerações feitas por todas as par
tes, tenho agora a convicção de que o problema cen
trai reside exatamente nos decretos. Tentaram regu
lamentar e complicaram a situação. Exorbitaram efe
tivamente, atrapalharam todo o processo.

Segundo os números que me foram passados
não sei se correspondem à realidade -, 108 mil servi
dores foram demitidos. Destes, 47 mil foram habilita
dos, ou seja, requereram a anistia, 37 mil foram anisti
ados e 13 mil estão trabalhando. Vejam que há um fu
nil muito rigoroso. Não sei se esses números são rea
is, mas deve ser aproximadamente isso. E esses que
estão trabalhando - a consideração do Deputado Pa
ulo Rocha é fundamental - não estão tendo todos os
direitos e garantias. Isso é doloroso, eu diria que é
uma coisa inaceitável. Se estão trabalhando, seus di
reitos deveriam ser assegurados, como a qualquer
outro. Também não creio que esse caso seja de res
ponsabilidade da Comissão. É preciso fazer essa dis
tinção.

Mas eu gostaria de ouvir a opinião da Presiden
ta da Comissão sobre se de fato os critérios não estão
no decreto. A princípio, na sua primeira exposição, V.
Sª fez referência à legislação. E, de acordo com.a lei,
parece que não dá para fazer essa referência, até
porque chegou-se a esse número de 37 mil anistia
dos com base nessa lei, ou seja, ela foi executada.

Então está-se fazendo a revisão com base no
decreto, não mais com base na legislação. Isso é que
eu acho complicador. Parece-me fundamental ouvir
essa opinião, mas não estou querendo dizer que a
Comissão deve deixar de trabalhar assim ou assado.
Essa é outra questão.

Como disse o Deputado Pedro Celso, a Comis
são foi criada - e agora começo a compreender me
lhor - exatamente para não conceder anistia, ou para
criar um mecanismo de tal modo que a lei, na interpre
tação do Governo, pareça ampla demais. Aí está a
maldade do decreto, essa é a minha impressão. Eu
gostaria de ouvir uma opinião sobre isso. De outro
modo, não se explicariam tamanhos cortes.

Você vai adequar a legislação a situações de
empresas extintas ou em processo de privatização.
Parece-me que aí sim haveria um caso amparado
pela legislação. Mas, fora esses, como é que se expli
cam tantos cortes. Qual o critério? O que mais a Co
missão tem encontrado, do ponto de vista dos critéri
os?

Veja só: não é possível, por exemplo, que, de
260, 259 estejam errados. Deve haver um critério que
determina tamanho erro, a não ser que a Comissão
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esteja querendo dizer que a Comissão anterior agiu Nobre Deputada, só conhecemos as decisões
de má-fé. Essa sim é uma outra interpretação, com- do STJ afirmando, categoricamente, que as revisões
pletamente diferente. Entendendo que a Comissão determinadas pelos Decretos nºS 1.498 e 1.499 são
anterior agiu de boa-fé, é claro que houve uma mu- constitucionais. São decisões de 1996, logo após a
dança. E qual é essa mudança? Justamente o decre- publicação dos decretos.
to, não há dúvida alguma. Há uma orientação da Comissão segundo a

Temos de ver, primeiro, se o decreto tem ampa- qual as pessoas, os interessados, não busquem ad-
ro legal- parece que ele está exorbitando, mas con- vogados. A orientação, as palavras da Comissão fo-
fesso que é uma análise ligeira -, e depois se é possí- ram passadas de maneira truncada, talvez porque
vel colocar na pauta esse projeto de lei que vem do quem as passou não as ouviu diretamente da Comis-
Senado - não sei se era um projeto de decreto legis- são porque nunca esteve lá. Temos orientado, em
lativo. Temos de tomar cuidado com essa tramitação, função da experiência de três anos e meio à frente da
porque, anulado o decreto, parece-me que voltaria a Comissão, que, se buscarem um advogado, que fa-
situação anterior. Ou seja, teríamos o número de 37 çam gestões para que ele se interesse pela causa da
mil anistiados, exatamente o número que se alcançou pessoa individualmente: em ouvi-Ia e retratar, no pro-
após a lei. cesso, a história daquela pessoa. Porque a anistia e o

Pelo que eu entendo, não há reclamação da processo são personalíssimos. É analisado caso a
parte dos anistiados quanto à aplicação da lei. Há sim caso, porque cada um tem sua história, tem sua vi-
uma reclamação quanto à aplicação do decreto, feita vência dentro da empresa. E é isso que pode assegu-
por essa Comissão. É isso que a gente tem de enten- rar a ela a devida caracterização de uma motivação
der. Houve uma mudança substancial. política contra ela. Às vezes, as pessoas que traba-

Creio que as propostas sugeridas devem ser Iham, lado a lado, têm histórias totalmente diferentes
encaminhadas, até porque o assunto é atinente a na sua dispensa. E temos muita experiência. E para
esta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço os que estão aqui e ainda terão seus processos anali-
Público. Vamos ter de nos deparar com a situação e sados, continua valendo a orientação: se forem bus-
procurar resolvê-Ia da melhor forma possível. Efetiva- car um advogado, cuidem para que ele não faça uma
mente, não estou encontrando meio de resolver o única peça para 500, 600, 800 casos, porque os ca-
problema com a existência da Comissão, por incrível sos são individuais.
que pareça. Acho que a existência da Comissão é Então, nossa orientação é essa: que se busque,
que é o grande problema. Ela foi criada exatamente sim - pode ter uma tese - mas que haja individualiza-
com essa pretensão. O decreto busca exatamente ção. Nossa orientação, repito, é nesse sentido.
restringir a aplicação da lei. Essa é a minha interpre- Gostaria de voltar à pergunta do Deputado Luci-
tação, mas eu gostaria de ouvir o parecer da Dra. Sô- ano Castro, quanto às empresas extintas, como fica a
nia. Se dependesse de mim, se tivéssemos de resol- situação das empresas extintas - porque foi citado
ver aqui o problema, eu diria que temos de acabar aqui o caso do BNCC. O BNCC e várias outras em-
com o decreto e com a Comissão. Acabando com es- presas, como a Siderbrás, a Embrater - que V. ExS!g
ses dois entes, creio que estaria resolvida a questão. conhecem bem -, foram extintas por força de lei, e lei
(Palmas.) votada nesta Casa. Porém, foi uma lei aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio Então, a Comissão entende que, a princípio, a
Monteiro) - Tem a palavra a Dra. Sônia Nogueira. empresa extinta não se julga mais uma eventual moti-

A SRA. SÔNIA NOGUEIRA - Vou começar ten- vação política. Por quê? A partir do momento em que
tando explicar o decreto. a decretação da extinção está inscrita em diploma le-

Toda essa discussão que envolve o decreto que gal, em lei ou em decreto, tem de ser cumprida tanto
criou a Comissão Especial de Revisão dos Processos quanto a Lei n2 8.878, Lei da Anistia, uma vez que
de Anistia, se ele é constitucional, se ele é legal, se elas têm o mesmo peso. Este tratamento é dado para
essa revisão pode ser feita, toda ela já foi suscitada todas as empresas extintas, com exceções, desde
no Judiciário, e as nossas mais altas cortes já emiti- que a pessoa busque caracterizar seu caso, sua situ-
ram a decisão de que é lícita, é constitucional essa re- ação.
visão. Então, acho que seria um pouco de perda de O entendimento para motivação política inserta
tempo retomarmos esse tipo de discussão, a partir do na lei é muito simples. Como dito no início havia um
momento em que já está assentada a constitucionali- entendimento ou uma tendência do movimento de
dade, a legalidade da revisão. que bastava ser demitido no período de 1990, 1991 e
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1992, para ser automaticamente anistiado. Só que,
na medida provisória original para o texto, hoje em vi
gor, da Lei nQ 8.878, diz: "Motivação política devida
mente caracterizada". Não precisa ser jurista nem ex
pert para entender que se a lei quisesse referir-se à
reforma administratriva, que abrangeu ou atingiu toda
a população brasileira, ela não faria essa restrição de
motivação política devidamente caracterizada. A lei
diria simplesmente: "Estão anistiados aqueles que fo
ram demitidos pela Reforma Administrativa do Plano
Collor". Ela não se daria ao trabalho de trazer...

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Permi
ta-me uma intervenção?

A SRA. SÔNIA NOGUEIRA - Pois não, Exce
lência.

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Quer di
zer que o BNCC, então, foi só motivação política?
Como é o nome dele? O Sr. Sérgio Gomes Pereira do
Rosário. Foi só este que foi perseguido?

A SRA. SÔNIA NOGUEIRA - Ele não foi perse
guido, Excelência, ele foi. ..

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA- De 700,
800?

A SRA. SÔNIA NOGUEIRA - Oitocentos e trin
ta e sete.

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Foi só
ele que...?

A SRA. SÔNIA NOGUEIRA - Permita-me,
Excelência. Este é exatamente um dos casos em que
havia as mais diversas situações e, infelizmente, fo
ram apresentadas 834 defesas absolutamente iguais.
Este caso, o do Sr. Sérgio Gomes Pereira do Rosário,
esteve na Comissão, desautorizou a defesa apresen
tada pelo representante legal dele e formulou nova
defesa com documentos. Ele não foi anistiado por
motivação política, mas pelo inciso 11, do art. 1-2 : ilega
lidade. Era dirigente sindical. Alegado e provado.

Só gostaria de deixar bem claro aos deputados
e a todos que em um processo existem três partes.
Uma parte é a empresa; a outra, o interessado; e a
terceira é a comissão que não conhece nenhuma das
duas partes. E cada uma tem a sua responsabilidade.
A responsabilidade daquele que está requerendo a
anistia é provar, documentar no processo que está
habilitado a uma das seis situações que a lei impõe
ou concede. Não existe uma situação só. A Lei da
Anistia, de nQ 8.878, cria, eJenca, seis situações pas
síveis de anistia. Então, quem está requerendo anis
tia tem, no mínimo, obrigação de dizer em qual des
sas seis situações sua história está enquadra. E, na
medida do possível, instruir no processo, juntar ao
processo, documentos que respaldem suas alega-

ções. E é isso que a Comissão tem feito. Inclusive, em
uma segunaa fase, a de defesa, o interessado - se
assim o quiser - registra suas alegações, seus docu
mentos, juntando-os ao processo. E, nesta fase, a
empresa já não junta mais nada. É só o interessado
quem junta, nesta segunda fase do processo na Co
missão Especial.

Gostaria de deixar bem claro também que men
tiram a V. Exªs aqueles que disseram que na nossa
Comissão não têm voz nem acesso. Isto é mentira,
porque quem quiser pode ir à Comissão - qualquer
um aqui presente -, podendo até tomar ciência das
atas das reuniões, lá gravadas com manifestações e
assinaturas dos representant~s. E todos os proces
sos, quando acompanhados por representantes dos
demitidos, são assinados pelos representantes. É as
segurada voz? Sim! Não é dado voto? Não! Mas a
empresa também não vota. Só votam os membros da
Comissão.

E dentre aqueles aqui presentes -_qualquer um
- aguardo manifestação de quem esteve na Comis
são e não foi recebido sem marcar hora e sem qual
quer tipo de aviso. Se alguém não foi recebido, que se
manifeste.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Sr.
Presidente, permita-me uma intervenção. Quero con
tar um fato ocorrido na Rede Ferroviária. Lá, as de
missões eram assim: entrava alguém no quarto e di
zia: 'teu nome já está na lista, assina e vai embora'.
Estou dizendo porque participei, ninguém me disse.
Sou uma das pessoas que falo o que vejo. Não adian
ta alguém chegar para mim dizendo que foi assim.
Estou falando porque participei. Vários companheiros
foram chamados, eu disse que queria ir lá para saber.
E no dia, Sr. Antônio, vou ser chamado para ir lá.
Como a Comissão...? E isso não se prova, isso não
se prova, não há documento. O documento que tem é
que a pessoa assinou uma demissão. Isso não se
prova. Foram em vários locais. Estou dizendo isso
porque há uma questão (ininteligível). Cada empresa
estatal tem uma realidade. A ferrovia tem uma reali
dade mais diferente ainda. Na ferrovia, a pessoa era
chamada, ao longo do trecho - isso tanto na Rede
Ferroviária, quanto na CBTU e na Vale do Rio Doce,
porque há alguns setores que na ferrovia chamamos
de barracão, na Vale há outros nomes regionais -,
para ir à superintendência. Aí dirigia-se ao Departa
mento de Pessoal e lhe diziam: "olha, teu nome está
na lista, mas como somos bonzinhos, você pode sair
com todos os direitos. E o cidadão ia lá, evidentemen
te, e assinava. Quero saber como a Comissão está
analisando isso. Porque eles não têm documentos,
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não têm provas, não têm nada. Qual é o critério, o que
se faz nessa situação?

O SR. DEPUTADO JAIR MENEGUELLI - A
Ora. Sônia Nogueira ainda tem várias respostas ano
tadas feitas pelos Srs. Parlamentares. Seria prudente
que não travássemos um debate paralelo e deixásse
mos que S. Sã terminasse de responder todas as in
tervenções.

A SRA. SÔNIA NOGUEIRA - Retornando à
pergunta sobre motivação política, até aproveitando,
a lei foi bem sábia nesse ponto. No caso de uma
eventual motivação política contra a pessoa ela não
perde a prova, perde a devida caracterização. Quan
do nos casos de ilegalidade houver exigência de pro
va, neste aspecto específico é devida a caracteriza
ção. Então, é onde emerge a importância da análise,
caso a caso, nobre Deputado.

Outra pergunta feita pelo Deputado é se qual
quer tipo de dispensa é passível de anistia. O que ba
sicamente vai responder também por que tantos ca
sos de anistia concedidos nas subcomissões e na Ce
asaf(?) e com pareceres de revisão pela nossa Co
missão.

Acontece o seguinte: os casos passíveis de
anistia, a rigor, são aqueles que a princípio partiram
por ato unilateral da empresa. Ou seja, arbitrário com
a decisão, única e exclusiva, da empresa dispensar.
Aqueles...

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

A SRA. SÔNIA NOGUEIRA - Isso, infelizmen
te, não, Excelência. Tivemos o caso da Companhia
Vale do Rio Doce, citado aqui - foi até citada no re
querimento da nossa presença - empresa onde apro
ximadamente 74%, 75% das pessoas que requere
ram anistia e foram anistiadas aderiram a um plano
de demissão incentivada com percepções, vantagens
pecuniárias - além da rescisão -, e outras vantagens
pecuniárias.

Por isso a Comissão, ao analisar, faz a verifica
ção de inúmeros casos de pessoas que pediram para
ser mandadas embora, mas tomaram conhecimento
de que haveria redução de vencimentos, uma vez
que tinham interesse em montar um negócio, em re
ceber o Fundo de Garantia, em receber as verbas
rescisórias e tentar a vida na iniciativa privada.

Então, não são todas as demissões que seriam
passíveis de anistia. São aquelas em que a decisão
foi única e exclusiva da empresa, sem a concorrência
do ex-empregado.

Excluindo-se, então, ajusta causa, os acordos e
as dispensas por demissão incentivada.

o Deputado Avenzoar Arruda perguntou, exclu
indo-se as empresas extintas, que S. Ex'" entende
não seria caso de anistia, quais seriam os outros ca
sos de invalidação. Seriam os casos de ilegalidade,
como perda de prazo, falta de documento e principal
mente aqueles em que as pessoas não alegaram
nada. Juntaram simplesmente um requerimento pa
drão, o que havia na lei, e esqueceram-se de juntar o
que a lei pedia, a fundamentação, ou seja, pedir por si
só não basta, há de se juntar a razão de se estar pe
dindo ou o embasamento. É por isso que há tantos
casos de invalidação, por falta de embasamento.

A Deputada Vanessa Grazziotin perguntou-nos
por que a ECT ainda não foi analisada. Deputada,
dentre as 120 empresas que teríamos de analisar,
elegemos iniciar pelas de menor número de proces
so, até para que a equipe alcançasse maturidade no
decorrer das análises, e terminaríamos com as maio
res, porque inclusive já teríamos know how para ace
lerar o processo. A ECT é uma das sete maiores.

O Deputado Jair Meneguelfi falou sobre proces
sos da ECT devolvidos sem análise." A nossa Comis
são, ao cadastrar os processos, identificou que 992
ou 993 processos de ex-empregados da ECT interes
sados não tinham sofrido análise da subcomissão.
Eles entraram com seus requerimentos nos prazos,
os processos foram instruídos, só não tiveram deci
são na primeira instância. Legalmente, nossa Comis
são está impossibilitada de analisar esses processos,
porque eles não têm qualquer tipo de decisão. Por
isso nos preocupamos em devolver rapidamente à
empresa para que ela, em contato, com o Ministério
das Comunicações, tomasse as medidas necessári
as no sentido de que essa situação fosse corrigida e
os processos voltassem para a nossa Comissão. Ain
da estamos aguardando esses 990 processos.

O Deputado comentou ainda decisões da Justi
ça transitadas em julgado, que estariam sendo des
respeitadas. Esclareço que o que temos de notícia
nos processos, porque só as temos se a pessoa ou a
empresa trouxer, é que até hoje as decisões do Judi
ciário são embasadas na anistia, concedendo retorno
ou não. Analisamos um passo antes. Estamos anali
sando se a anistia foi concedida legalmente ou não.
Não há conflito entre decisões ou entre análises. A
Justiça parte do ponto de que existe um decreto de
anistia e parte para as conseqüências, nós analisa
mos a legalidade. Nos demais casos onde a Justiça
eventualmente tenha concedido, até com decisões
mais benéficas para o interessado, simplesmente não
nos manifestamos. ~ Dizemos que já existe decisão
mais benéfica e, para não haver conflito de lei, fica a
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decisão mais benéfica, porque a decisão da Justiça servi<'ores considerados passíveis de ser anistiados.
normalmente envolve pagamento retroativo e a da Se o l:stado começar a rever e a reaver seus atos da
anistia, não. Para não haver conflito de lei, permane- forma como está fazendo, anistiando e cancelando
ce a outra. Pelo contrário, nosso respeito pelo Judi- anistia, e se amanhã instalarmos uma comissão para
ciário é muito grande e temos o acompanhamento de julgar outra vez a mesma questão, que segurança
uma representante do Ministério Público do Trabalho terá o cidadão quanto à palavra empenhada pelo
permanentemente conosco. Estado a respeito da condição dele? Como um cida-

Mais uma vez gostaria de deixar claro que o tra- dão vai andar pelas ruas amanhã e dizer o Estado de-
balho da Comissão é absolutamente acompanhado, c/arou que estou anistiado, então, posso viver minha
verificado e, mais do que isso, compartilhado com os vida profissional e me conduzir na minha família com
interessados ou seus representantes que lá queiram a mesma segurança que sempre vivi, se amanhã o
estar a qualquer tempo, como muitos dos que estão Estado poderá dizer que isso valeu para o governo
sentados na platéia podem atestar, tanto de empre- passado, mas este governo que entra não honra a pa-
sas já analisadas, como de empresas que virão a ser lavra empenhada? Os governos passam, mas o Esta-
analisadas. do é eterno. A palavra do Estado não diz respeito a

Parece-me que os questionamentos dos Depu- um governo só. V. Exªs que são legítimos represen-
tados foram todos comentados. Se deixei de comen- tantes do Estado e estão aqui para honrar a eternida-
tar algum, V. Exªs poderão me lembrar. de da democracia devem se lembrar de que um go-

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio verno anistiou esses servidores e não se deve permi-
Monteiro) - Tem a palavra o Sr. Domingos Nogueira, tir que amanhã outro governo jogue tudo isso por ter-
para suas considerações finais. ra. (Palmas.)

O SR. DOMINGOS DE SOUZA NOGUEIRA O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio
NETO - Para ser bem objetivo sem semear polêmi- Monteiro) - Para uma questão de ordem concedo a
cas em terreno estéril, primeiro acho difícil que esses palavra à Deputada Jandira FeghaJi.
servidores estejam aqui para confirmar as informa- A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Sr.
ções da Comissão, porque seria um pouco sem pro- Presidente, hoje foi um dia extremamente difícil. Está-
pósito. Reitero todas as informações oferecidas nesta vamos com a cesta básica dentro de um carrinho de
sessão. Acho que se os processos instaurados pela supermercado no plenário, exigindo que o projeto do
Comissão fossem de caráter personalíssimo, as sen- salário mínimo entrasse em pauta amanhã, antes que
tenças também seriam individuadas, mas acontece a medida provisória do Governo defina a vida dos tra-
que elas são dadas em bloco, tratando todas do mes- balhadores. Por isso peço desculpas pelo atraso aos
mo conteúdo. companheiros e à própria Mesa.

É importante saber, em primeiro lugar, que deci- Na Legislatura passada, os Deputados Paulo
são judicial é intocável. Não se reanalisa decisão judi- Rocha, Jair Meneguelli, alguns que não mais estão
cial. Se a pessoa disser que há decisão judicial, aca- aqui, como Maria Laura e outros, e alguns que vira-
ba-se a discussão. A demissão para o servidor públi- ram Ministro, como Sarney Filho, e eu trabalhamos in-
co, de forma geral, é uma modalidade de punição que tensamente nessa questão. A Lei da Anistia foi vota-
exige o exercício do amplo direito de defesa e do de- da, sancionada e trouxe enormes benefícios para os
vido processo legal. No caso desses servidores anis- trabalhadores injustamente punidos. Chama a aten-
tiados, a configuração política se dá pela ausência ção - pedi a palavra pela ordem para fazer uma pro-
desses pressupostos. Esses servidores foram demiti- posta a fim de que a Comissão possa votar - o fato de
dos em bloco e não individualissimamente. Foram de- que a ilegalidade se repete. Não vai ofensa a nenhum
mitidos aos milhares e foi comprovado, no Governo membro desta Comissão, mas ela só foi criada para
Itamar Franco, que faltou o direito de defesa que teria politicamente anular os efeitos da anistia e da lei aqui
caracterizado a demissão do servidor público e por aprovada. Ela foi criada para indeferir. (Palmas.)
isso se configurou o caráter político de todas as dis- O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio
pensas. Eles foram anistiados em bloco da mesma Monteiro) - Senhores, há oradora na tribuna.
forma que foram demitidos. Isso é importante. O direi- A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Ela
to de anistia desses servidores foi apreciado e julga- foi criada para indeferir, para impedir o direito dos tra-
do por uma comissão com a mesma característica balhadores aqui aprovado com tanto esforço durante
dessa que ressuscitou depois. Eles foram apreciados mais de dois anos de trabalho. Ela foi criada para
com esse mesmo caráter de individualidade e esses isso. Quando a Lei da Anistia saiu, começamos a per-
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correr empresa por empresa, e começaram a reab- Paulo Rocha, não podemos deliberar porque essa re-
sorver os trabalhadores. Exceto uma, que nem retor- união é de audiência pública e não deliberativa. A par-
no dá, a Empresa de Correios e Telégrafos, que, des- tir de amanhã e na próxima semana verificaremos os
culpem o termo, é a mais hermética, a mais fechada e passos positivos que poderemos dar neste assunto,
a mais difícil empresa de se ter acesso neste País. evidentemente entendendo que os aqui presentes
Não respeita a lei, o Parlamento, coisa nenhuma. Qu- são funcionários públicos, como os senhores foram e
ando esta Comissão foi criada, aqui foi feito um proje- desejam voltar a ser. Eles apenas interpretam. Não
to de decreto legislativo para anular esta Comissão, são autores do que estão fazendo.
pelo então Deputado Federal Sarney Filho, hoje Mi- Agradeço a presença da Dra. Sônia Nogueira,
nistro do Meio Ambiente. Esta Comissão não assistiu que esclareceu as perguntas feitas, do Dr. Luiz Fer-
à desestruturação familiar desses trabalhadores, não nando Viegas Fernandes, do Dr. Cláudio Moreira Ta-
viu engenheiro nuclear qualificado vendendo sandá- boada e do Sr. Domingos de Souza Nogueira Neto.
lia havaiana na praia de Copacabana, como eu en- O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr.
contrei. Não conseguiu perceber o que é o desempre- Presidente, peço a palavra pela ordem.
go nestas famílias, causado injustamente pelo Gover-
no Collor que, por ação deste Parlamento e das ruas, O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio
foi parar onde devia. Lamentavelmente, está em Mia- Monteiro) - Tem V. Exa. a palavra.
mi, quando deveria estar em outro lugar. Nós sabe- O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr.
mos o que significou isso. Esta Comissão está aí para Presidente, a linha que V. Exa. está colocando é im-
se voltar à desestrutura dessas famílias. portante. É claro que a deliberação terá de ser toma-

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio da no plenário da Comissão de Trabalho, até porque
Monteiro) - Para concluir, Deputada. é deliberativo. Gostaria de agregar, como proposta à

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI _ da Comissão, para que procuremos a Ministra Cláu-
dia Costin para os encaminhamentos, o processo de

Apelo para que a Comissão, que vai votar as propos- suspensão dos casos existentes, sustá-los. Penso
tas existentes de forma suprapartidária, exija do Pre- que a Comissão de Trabalho deve fazer essa suges-
sidente colocar em pauta o projeto de decreto legisla- tão ao Governo, no sentido de parar os trabalhos da
tivo no sentido de anular a Comissão e todos os seus Comissão a fim de que, somente após o processo de
atos e que volte a valer as decisões da comissão an- discussão nesta Comissão, fossem esses processos
terior. retomados, uma vez discutidos os critérios e a partici-

É essa a proposta que faço à Comissão para ser pação tripartite, ou seja, da Câmara, do Governo e
votada. (Palmas.) dos empregados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio Portanto, gostaria de agregar essa proposta
Monteiro) - Na verdade, concedemos a palavra à De- para que a Comissão de Trabalho pudesse apre-
putada para uma questão de ordem, pelo respeito ciá-Ia.
que temos por S. Exª, mas na verdade não foi uma O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio
questão de ordem. Monteiro) _ Queria apenas esclarecer a V. Exll. que,

Hoje, avançamos alguns passos. A Deputada em se tratando de uma comissão criada no âmbito da
Vanessa Grazziotin, em sua fala, questionou-nos so- Comissão, ela não pode ser tripartite, a não ser que
bre onde chegaríamos nas audiências públicas. Esta- seja uma comissão informal com membros da Comis-
mos no início de uma Legislatura. Demos hoje um são. Mas, como esta é uma matéria para ser apresen-
passo importante, evidentemente com a parceria dos tada em uma reunião deliberativa, queria que os com-
senhores que vieram de longe e são os prejudicados panheiros entendessem que é muito melhor nós fa-
e injustiçados. Precisamos convocar para essa causa zermos essas propostas em uma reunião deliberativa
companheiros da bancada governista. A Comissão e lá acordarmos ou não.
do Trabalho deu hoje demonstração pública de que
avocará para si esse assunto, atendendo a requeri- O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Vamos
mento de dois Deputados da Comissão e do Deputa- oficializar o requerimento e então provocar o debate.
do Walter Pinheiro, que não é da Comissão, mas é in- O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio
teressado no assunto. Da forma como os senhores Monteiro) - Pois não. Na hora em que o senhor oficia-
conduziram essa reunião e dela participaram, acho Iizar o requerimento, nós poderemos dar a partida.
que esta Casa está aberta para que esse assunto Gostaria de parabenizar os senhores e agrade-
continue a ser debatido. Por lembrança do Deputado cer a participação.



Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de
mil novecentos e noventa e nove, às dez horas e cin
qüenta e cinco minutos, no plenário 12, Anexo 11 da
Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, sob a
presidência do Deputado José Múcio Monteiro, Presi
dente, presentes os Deputados Laire Rosado, Jair
Meneguelli e Marcus Vicente, Vice-Presidentes; Va
nessa Grazziotin, Pedro Henry, Paulo Paim, Roberto
Argenta, Avenzoar Arruda, Paulo Rocha, Medeiros,
Eduardo Campos, Wilson Braga, Pedro Eugênio, Val
domiro Meger, Luciano Castro, Herculano Anghinetti,
Vivaldo Barbosa e Pedro Corrêa, titulares; José Pi
mentel, João Tota, José Militão, Augusto Nardes,
João Ribeiro e Arnaldo Faria de Sá, suplentes. Deixa
ram de registrar suas presenças os Deputados Ale
xandre Santos, Enivaldo Ribeiro, José Carlos Vieira,
Jovair Arantes, Ricardo Noronha e Roberto Jefferson.
Os Deputados Pedro Celso e Zaire Rezende envia
ram correspondência à Comissão justificando suas
ausências. Havendo número regimental, o presidente
iniciou os trabalhos e submeteu à apreciação do ple
nário as Atas da quinta, sexta, sétima e oitava reu
niões, que foram aprovadas. Expediente: O presiden
te anunciou as Distribuições nºs 7, 8 e 9, feitas nos
dias 8, 9 e 14 de abril, lespectivamente; comunicou
também que recebera correspondência do Presiden
te da Associação Brasileira da Indústria Têxtil- ABIT,
solicitando providências que resguardassem as em
presas têxteis quanto à possível extinção do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI, prevista na re
forma tributária, em face das peculiaridades do setor;
do Secretário do Emprego e Relações do Trabalho do
Estado de São Paulo, Senhor Walter Barelli, questio
nando matéria publicada pelo Diário do Grande
ABe, de 16 de março de 1999, sob o título "Recursos
do FAT devem ter melhor gestão", no que se referia
aos números sobre a qualificação profissional nos es·
tados, em especial sobre a qualificação de garçons;
do Senhor José Feliciano Coelho, de Governador Va
Iares, criticando o plano do Governo no que tange à
questão da geração de emprego e renda. Acrescen
tou, então, que aqueles documentos estavam dispo
níveis na Secretaria da Comissão para os que se inte
ressassem. Ordem do dia: Pauta nQ 5/99 -1) Reque
rimento nQ 21, do Sr. Medeiros, solicitando "Sejam
convidadas as seguintes entidades: Força Sindical,
CUT, Confederação Geral dos Trabalhadores, CNI e
Febraban a esta Comissão para debaterem o PL 5.
169/90 e seus apensados". Em votação, aprovado

Agosto de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 24 36365

Ata da Décima Reunião (Ordinária), realizada por unanimidade. 2) Requerimento nll 22, da Sra. Va-
em 28 de abril de 1999 nessa Grazziotin, solicitando "A realização de audiên

cia pública com a presença de representantes do Mi
ninistério do Trabalho, das centrais sindicais e da
Condesef para discutir os reflexos que a Medida Pro
visória nQ 1.815, de 5 de março de 1999, e o Decreto
n2 2.983, de 5 de março de 1999, produzirão na admi
nistração pública, nos servidores federais e nos servi
ços prestados à sociedade". A Deputada Vanessa
Grazziotin solicitou a retirada de pauta de seu requeri
mento, dizendo que, na verdade, gostaria de entrar
em acordo com o Deputado Avenzoar Arruda, autor
do requerimento n2 25, item 5 da pauta, para tentar
uma fusão dos dois requerimentos, uma vez que ela
tinha muito interesse em ouvir a Sra. Cláudia Costin
bem como as entidades sindicais. 3) Requerimento n~
23, da Sra. Vanessa Grazziotin, solicitando a "Forma
ção de subcomissão especial para analisar as conse
qüências que a Portaria nQ 4.883, de 16 de dezembro
de 1998, do Ministério da Previdência Social, produzi
rá no mercado de trabalho das mulheres". Em vota
ção, aprovado por unanimidade. 4) Requerimento n.2
24, do Sr. Eduardo Campos, "Solicitando a realização
de audiência pública com a presença dos Senhores
Pedro Parente, Ministro do Orçamento e Gestão; Go
bind Nankani, Diretor do Banco Mundial no Brasil;
Wagner Gonçalves, Procurador Federal dos Direitos
do Cidadão e Aurélio Viana, representante da Rede
Brasil de ONG e do (nesc, para debater o desvio de fi
nalidade dos recentes empréstimos do BIRD e BID ao
Governo brasileiro, que seriam utilizados em progra
mas sociais, notadamente, aqueles de combate ao
desemprego, no dia 29 de abril de 1999". O presiden
te aproveitou para informar que havia recebido, no dia
anterior, telefonema do Senhor Pedro Parente, Minis
tro do Orçamento e Gestão, em que este se dispôs a
comparecer à Comissão para discutir a reforma do
Estado, no dia 12 de maio seguinte. O Deputado Edu
ardo Campos disse que, diante da boa vontade do Mi
nistro em debater com os Deputados da Comissão,
ele retirava o requerimento de pauta. 5) Requerimen
to nQ 25, do Sr. Avenzoar Arruda, solicitando a "Reali
zação de audiência pública com a presença da Sra.
Claúdia Costin, Secretária de Administração e Patri
mônio e dos Srs. Jeovalter Correia Santos, Presiden
te da Federação Nacional do Fisco Estadual 
FENAFISCO; Pedro Armengol de Sousa, Presidente
da Confederação Nacional dos Servidores Federais 
CONDSEF; Ricardo Eugênio Ferreira, Coordenador
Geral do Sindicato Nacional dos Servidores Federais
da Educação Básica e Profissional- SINASEF, e Mo
acir Lopes, Diretor da Federação Nacional dos Sindi-
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catos Estaduais da Saúde, Previdência e Trabalho _ zendo que iria conversar com o Relator, Deputado
FENASPS, para prestarem esclarecimentos sobre Pedro Eugênio, para saber da possibilidade de tal fei-
política salarial para os servidores e Planos de Carrei- to. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o pre-
ra". O Deputado Avenzoar Arruda retirou o seu reque- sidente encerrou os trabalhos às onze horas e trinta e
rimento de pauta, dizendo que discutia com a Deputa- oito minutos, antes, porém, convocando reunião para
da Vanessa Grazziotin uma forma de unir o seu re- quarta-feira, dia 5 de maio, às 10 horas. E para cons-
querimento ao requerimento nQ 22, de autoria da De- tar, eu, Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretá-
putada, antes solicitando que a própria Comissão ria, lavrei a presente Ata que lida, discutida e aprova-
convidasse os responsáveis pela política salarial dos da, será assinada pelo Presidente, Deputado José
funcionários públicos para um debate com os deputa- Múcio Monteiro, e publicada no Diário da Câmara
dos. O Presidente José Múcio Monteiro confirmou a dos Deputados.
presença do Ministro Pedro Parente na Comissão no Ata da Décima Primeira Reunião (ordinária),
dia 12 de maio, e se comprometeu a anunciar, na realizada em 5 de maio de 1999
quarta-feira seguinte, a data do comparecimento da Aos cinco dias do mês de maio do ano de mil no-
Senhora Cláudia Costin, bem como de qualquer outra vecentos e noventa e nove, às onze horas e cinco mi-
autoridade que fosse responsável pela política salari- nutos, no plenário 12, Anexo 11 da Câmara dos Depu-
ai dos servidores públicos. 6) Requerimento nll. 26, da tados, reuniu-se a Comissão de Trabalho, de Admi-
Sra. Vanessa Grazziotin e outros, solicitando "Cria- nistração e Serviço Público, sob a presidência do De-
ção de subcomissão especial, destinada a mediar, putado José Múcio Monteiro, Presidente, presentes
junto ao Governo, todas as ações referentes aos pro- os Deputados Laíre Rosado, Jair Meneguelli e Mar-
cessos de anistia concedida pelas Leis n% 8.632/93 e cus Vicente, Vice-Presidentes; Avenzoar Arruda, Pe-
8.878/94, e demais legislações pertinente". A Deputa- dro Henry, Paulo Paim, Paulo Rocha, Roberto Argen-
da Vanessa Grazziotin disse que estava claro que as ta, Enivaldo Ribeiro, Ricardo Noronha, Medeiros, Val-
comissões criadas pelo Executivo para analisar os domiro Meger, Pedro Eugênio, Pedro Corrêa, Pedro
processos de anistia só existiam para impedir que os Celso, José Carlos Vieira, Herculano Anghinetti, Ale-
funcionários fossem beneficiados, com o que concor- xandre Santos, Vivaldo Barbosa, Jovair Arantes, Edu-
dou o Deputado Jair Meneguelli, salientando a neces- ardo Campos, Luciano Castro, Wilson Braga e Va-
sidade de se chegar a uma rápida solução para o pro- nessa Grazziotin, titulares; José Pimentel, Augusto
blema. Em votação, aprovado por unanimidade. 7) Nardes, João Tota, Fátima Pelaes, Expedito Júnior,
Projeto de Lei Complementar nQ 250/98 _ do Poder Pinheiro Landim, Osvaldo Biolchi, João Ribeiro e
Executivo (Mensagem n2 1.418/98) _ que "Dispõe so- Robson Tuma, suplentes. Deixou de comparecer o
bre as normas gerais para a organização, o preparo e Deputado Roberto Jefferson. O Deputado Zaire Re-
o emprego das Forças Armadas" e emendas ofereci- zende enviou correspondência à Comissão justifican-
das em plenário. Relator: Deputado Wilson Braga. do sua ausência. Havendo número regimental, o Pre-
Parecer: favorável ao projeto de lei complementar, sidente iniciou os trabalhos e submeteu a apreciação
com 4 (quatro) emendas. Pendente de parecer as do Plenário as atas da nona e décima reuniões, que
emendas oferecidas em plenário. Vista Conjunta aos foram aprovadas. Expediente: o Presidente anunciou
Deputados Jair Meneguelli, Pedro Henry, Laire Rosa- as Distribuições nEs 10 e 11, feitas nos dias 29 e 30
do e Pedro Eugênio, em 7-4-99. O Relator, Deputado de abril, respectivamente; comunicou também que re-
Wilson Braga, retirou o Projeto de pauta, sugerindo cebera ofício do Deputado Armando Monteiro Neto,
que o mesmo constasse da pauta da reunião seguin- que encaminhava correspondência do Sr. Dorival Lú-
te. O Deputado Paulo Paim lembrou a questão do sa- cio de Barros Silva sugerindo os nomes dos Srs. Fá-
lário mínimo, dizendo que a Comissão estava se de- bio de Toledo Piza e José Roberto Savieri para profe-
morando a tomar uma posição a respeito. O Deputa- rirem palestra sobre "Custos de Acidentes do Traba-
do Pedro Eugênio disse que, como Relator do Projeto lho"; além de ofício do Deputado Zaire Rezende co-
de Lei nll. 1/95, que tratava desse assunto, ele assu- municando que, por motivos de saúde, ficaria ausen-
mia a responsabilidade de, em que pesasse ser maté- te das atividades parlamentares por um período de 15
ria de grande complexidade, apresentar o seu relató- dias, a partir do dia 26 de abril. Ordem do dia: pauta nQ

rio o mais rápido possível. O Deputado Paulo Paim 6/96 - A - Requerimentos: 1) Requerimento nE 27/99
sugeriu à Presidência que o Relator desse uma pri- do Sr. Paulo Paim, solicitando "a realização de Au-
meira posição sobre o projeto já na reunião seguinte diência Pública para debater com os trabalhadores e
da Comissão. O presidente respondeu à sugestão di- empresários, problemas relacionados às negocia-
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ções trabalhistas nas Distribuidoras de Combustíveis 803/95, 1.847/96, 3.332/97, 4.459/98, 4.587/98,
e Lubrificantes". Em votação, aprovado por unanimi- 71/99, 194/99, 385/99, 408/99 e 4.905/99). Relator:
dade. B _ Proposições sujeitas à apreciação do Ple- Deputado Pedro Eugênio. Parecer: favorável, com
nário da Casa: Urgência: 2) Projeto de Lei Comple- substitutivo, ao Projeto de Lei nE 1.847/96, apensado,
mentar nQ 250/98 _ do Poder Executivo (Mensagem e contrário ao PL nQ 1/95, principal, e aos PL nEs
n2 1.418/98) _ que "dispõe sobre as normas gerais 221/95, 403/95, 630/95, 648/95, 691/95, 717/95,
para a organização, o preparo e o emprego das For- 803/95, 3.332/97, 4.459/98, 4.587/98, 4.905/99,
ças Armadas" e emendas oferecidas em Plenário. 71/99, 194/99, 385/99 e 408/99, apensados. Como
Relator: Deputado Wilson Braga. Parecer: favorável, autor da proposição principal, o Deputado Paulo Paim
com três emendas; contrário às Emendas de Plenário retirou o projeto de pauta, uma vez que fora convoca-
de nEs 2 e 9 e pela incompetência dessa Comissão do para reunião do Colégio de Líderes, que se reuni-
para apreciar as Emendas de Plenário de nEs 1, 3, 4, ria às onze horas daquela manhã para debater a ma-
5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Para discutir, o Deputado Pe- téria, razão pela qual ele se ausentaria da Comissão
dro Henry disse que a matéria já havia sido ampla- a partir daquele momento. Os Deputados Pedro Eu-
mente debatida na Comissão, e que o único ponto so- gênio e Vivaldo Barbosa pediram licença para se au-
bre o qual ainda restavam algumas dúvidas era a cria- sentarem, pois também participariam da reunião do
ção da Agência Nacional de Aviação Civil, e sua vin- Colégio de Líderes. C _ Proposições sujeitas à apre-
culação ao Ministério da Defesa, que na opinião dele ciação conclusiva das Comissões: Prioridade: 4) Pro-
era o órgão mais indicado para gerir a nova agência, jeto de Lei nE 2.785/97 _ do Ministério Público da
uma vez que as Forças Armadas já eram encarrega- União (Mensagem PGR nQ 1/97) _ que "cria cargos de
das da administração do Sivam e do Cindacta, órgãos Procurador da República, na carreira do Ministério
responsáveis pelo controle do espaço aéreo nacio- Público Federal". Relator: Deputado José Carlos Viei-
nal. Deputada Vanessa Grazziotin disse estar preo- ra. Parecer: favorável, com 2 (duas) emendas. Vista
cupada com a criação da nova agência, pois a política concedida ao Deputado Pedro Henry. Encerramento:
de criação de agências implementada pelo Governo nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os
Federal se mostrava ineficiente para administrar os trabalhos às onze horas e dez minutos. E para cons-
serviços públicos; disse porém que, caso se criasse a tar, eu, Anamélia R. C. de Araújo, Secretária, lavrei a
agência, o Ministério da Defesa seria o mais indicado presente Ata que lida, discutida e aprovada, será as-
para controlá-Ia. Os Deputados Paulo Rocha, Jair sinada pelo Presidente, Deputado José Múcio Mon-
Meneguelli e Avenzoar Arruda se mostraram a favor teiro e publicada no Diário da Câmara dos Deputa-
da criação da agência, mas contra a vinculação desta dos.
ao Ministério da Defesa, pois entendiam que a avia- Ata da Décima Segunda Reunião (Ordinária),
ção civil não devesse ser controlada pelas Forças realizada em 12 de maio de 1999
Armadas. O Presidente deu conhecimento ao Plená- Aos doze dias do mês de maio do ano de mil no-
rio da existência de três requerimentos de destaque. vecentos e noventa e nove, às dez horas e cinqüenta
Em votação, o parecer do Relator foi aprovado por minutos, no plenário 12, Anexo 1/ da Câmara dos De-
unanimidade, ressalvados os destaques. Requeri- putados, reuniu-se a Comissão de Trabalho, de
mento de Destaque n2 1/99, da bancada do PT, que Administração e Serviço Público, sob a presidência
requer "votação em separado para supressão dos ter- do Deputado José Múcio Monteiro, Presidente, pre-
mos:'... vinculado ao Ministério da Defesa.. .', cons- sentes os Deputados Laire Rosado, Jair Meneguelli e
tante na Emenda n2 3 de autoria do Relator". Para en- Mareus Vicente, Vice-Presidentes; Pedro Eugênio,
caminhar a matéria, usaram a palavra o Deputado Avenzoar Arruda, Eduardo Campos, Vanessa Grazzi-
Paulo Rocha, como autor do requerimento, e os De- otin, Pedro Celso, Paulo Rocha, Medeiros, José Car-
putados Jair Meneguelli, Avenzoar Arruda, Vanessa los Vieira, Herculano Anghinetti, Enivaldo Ribeiro, Pa-
Grazziotin e Pedro Henry. Em votação, o destaque foi ulo Paim, Valdomiro Meger, Pedro Corrêa, Wilson
rejeitado. Requerimento de Destaque nQ 3, da banca- Braga, Zaire Rezende, Roberto Argenta, Vivaldo Bar-
da do PT, que requer "votação em separado da bosa e Pedro Henry, titulares; José Pimentel, José
Emenda n2 2 do Relator". Retirado pelo autor. 3) Pro- Militão, Hildebrando Pascoal, João Tota, Rodrigo
jeto de Lei n.!! 1/95 _ do Sr. Paulo Paim _ que "dispõe Maia, Luiz Antonio Fleury, Arnaldo Faria de Sá, Pi-
sobre a Política Nacional de Salários, o salário míni- nheiro Landim e Augusto Nardes, suplentes. Deixa-
mo e dá outras providências". (Apensados os PL nEs ram de comparecer os Deputados Alexandre Santos,
221/95, 403/95, 630/95, 648/95, 691/95, 717/95, Ricardo Noronha e Roberto Jefferson. Os Deputados
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Jovair Arantes e Luciano Castro compareceram à re- Paulo Rocha, Enivaldo Ribeiro, Pedro Eugênio, Val-
união, mas deixaram de assinar o livro de presença. domiro Meger, Medeiros, Pedro Corrêa, Herculano
Havendo número regimental, o Presidente iniciou os Anghinetti, Zaire Rezende, Vivaldo Barbosa, Alexan-
trabalhos e submeteu à apreciação do plenário Ata da dre Santos, Pedro Henry, Jovair Arantes, Eduardo
décima primeira reunião, que foi aprovada. Expedien- Campos, Roberto Argenta, Pedro Celso, José Carlos
te: O Presidente anunciou as Distribuições nºs 12, 13 Vieira, Wilson Braga, Paulo Paim, Ricardo Noronha e
e 14, feitas nos dias 5, 6 e 7 de maio, respectivamen- Vanessa Grazziotin, titulares; João Tota, Hildebrando
te, acrescentando que aqueles documentos estavam Pascoal, Luiz Antônio Fleury, Rodrigo Maia, Eunício
disponíveis na Secretaria da Comissão para os que Oliveira, José Militão, João Ribeiro, Arnaldo Faria de
se interessassem. Ordem do Dia: Pauta nº 7/99 - A - Sá, Pinheiro Landim, Fátima Pelaes, Nárcio Rodri-
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da gues, Augusto Nardes, José Pimentel e Osvaldo Biol-
Casa: Urgência: Projeto de Lei Complementar nº chi, suplentes. O Deputado Luciano Castro esteve
248/98 - do Poder Executivo (Mensagem nº presente na reunião, mas não assinou o Livro de Pre-
1.308/98) - que "Disciplina a perda de cargo público sença. Deixou de comparecer o Deputado Roberto
por insuficiência de desempenho do servidor público Jefferson. Havendo número regimental, o Presidente
estável, e dá outras providências". Relator: Deputado iniciou os trabalhos e submeteu à apreciação do ple-
Luciano Castro. Parecer: favorável, com substitutivo. nário a ata da décima primeira reunião, que foi apro-
O Presidente informou a todos que era objetivo da vada. Expediente: O Presidente anunciou as Distribu-
Comissão votar o Projeto de Lei Complementar nº ições nºs 15 e 16, feitas nos dias 13 e 14 de maio, res-
248/98 naquela reunião, bem como o Projeto de Lei pectivamente. Correspondência recebida: ofício do
nº 4.811/98, que "Disciplina o regime de emprego pú- Presidente da Casa, Deputado Michel Temer, enca.
blico do pessoal da administração federal direta, au- minhando correspondência do Sindicato dos Enge-
tárquica e fundacional", mas que a falta de um acordo nheiros do Estado de Pernambuco, que solicita vota-
sobre a matéria, além de alguns problemas regimen- ção de proposta de formação de comissão especial
tais levantados sobre os projetos, impossibilitariam a para discutir a cisão e a privatização das geradoras
votação naquele dia. Informou, porém, que o Gover- hidroelétricas Chesf, Furnas e Eletronorte; ofício da
no já havia anunciado que não solicitaria regime de Liderança do PMDB, indicando o Deputado Pinheiro
urgência para o Projeto de Lei nº 4.811/98, uma vez Landim como representante dos interesses daquela
que todos entendiam que a Comissão de Trabalho liderança nesta Comissão; acrescentou que aqueles
era o foro adequado para a discussão da matéria; dis- documentos estavam disponíveis na Secretaria da
se, também, que a Comissão se comprometia a bus- Comissão para os que se interessassem. Antes de
car um acordo durante a semana que possibilitasse a dar início à Ordem do Dia, o Presidente convidou os
votação de ambos os projetos na reunião seguinte. Deputados Jovair Arantes, Luciano Castro e Pedro
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presi- Eugênio para fazerem parte da Mesa. O Deputado
dente encerrou os trabalhos às dez horas e cinqüenta Arnaldo Faria de Sá solicitou que fosse dado a todos
e cinco minutos, antes, porém, convocando reunião conhecimento do que ficara acordado para constar da
para o dia 19 de maio, às dez horas. E para constar, Pauta, ao que o Presidente respondeu que se votaria
eu, Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária, o PL nº 001/95 e o PLC nº 248/98, e que o PL nº
lavrei a presente Ata que lida, discutida e aprovada, 4.811/98, que "disciplina o regime de emprego públi-
será assinada pelo Presidente, Deputado José Múcio co do pessoal da Administração Federal direta, autár-
Monteiro, e publicada no Diário'da Câmara dos De- quica e fundacional", ficaria para a reunião seguinte.
putados. Ordem do Dia: Pauta nº 8/99 - A - Requerimentos: 1)

Ata da Décima Terceira Reunião (Ordinária), Requerimento nQ 28/99, do Sr. Avenzoar Arruda, soli-
realizada em 19 de maio de 1999 citando sejam convidados a SRA. Secretária de Ges-

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de tão do Ministério de Orçamento e Gestão, o Sr. Presi-
mil novecentos e noventa e nove, as onze horas e cin- dente da Federação Nacional do Fisco Estadual -
co minutos, no plenário 12, Anexo 11 da Câmara dos FENAFISCO, o Sr. Presidente da Confederação Na-
Deputados, reuniu-se a Comissão de Trabalho, de cional dos Servidores Federais - CONDSERF, o Sr.
Administração e Serviço Público, sob a presidência Coordenador Geral do Sindicato Nacional dos Servi-
do Deputado José Múcio Monteiro, Presidente, pre- dores Federais da Educação Básica e Profissional -
sentes os Deputados Laire Rosado, Jair Meneguelli e SINASEF, e o Sr. Diretor da Federação Nacional dos
Marcus Vicente, Vice-Presidentes; Avenzoar Arruda, Sindicatos Estaduais da Saúde, Previdência e Traba-
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lho - FENASPS, a comparecerem a esta Comissão (Apensados os PL nºs 221/95, 403/95, 630/95,
para prestarem esclarecimentos sobre política salari- 648/95, 691/95, 717/95, 803/95, 1.847/96, 3.332/97,
aI e o plano de carreira dos servidores públicos fede- 4.459/98,4.587/98, 71/99, 194/99,385/99,408/99 e
rais. Como autor, o Deputado Avenzoar Arruda disse 4.905/99). Relator: Deputado Pedro Eugênio. Pare-
que aquele requerimento vinha substituir outro anteri- cer: favorável, com substitutivo, ao Projeto de Lei n.2
ormente feito por ele mesmo, em que não constava o 1.847/96, apensado, e contrário ao PL nº 001/95,
nome da SRA. Secretária de Gestão do Ministério do principal, e aos PL n.2s 221/95, 403/95, 630/95,
Orçamento e Gestão, com a qual ele gostaria de de- 648/95,691/95,717/95,803/95,3.332/97,4.459/98,
bater a data-base dos servidores públicos. O Deputa- 4.587/98, 71/99, 194/99,385/99,408/99 e 4.905/99,
do Paulo Paim manifestou seu apoio ao requerimen- apensados. O Presidente passou a palavra ao Rela-
to, ao falar que os servidores públicos estavam há tor, Deputado Pedro Eugênio, que proferiu seu pare-
cinco anos sem aumento de salário, e que nenhum cer, acrescentando que havia procurado represen-
projeto existia para repor as perdas salariais desse tantes do Executivo por mais de uma vez para discutir
período. Em votação, o requerimento foi aprovado a matéria, mas que o Governo não se havia mostrado
por unanimidade. 2) Requerimento n.2 29/99, do Sr. disposto a tanto. O Deputado Paulo Paim levantou
Jair Meneguelli, solicitando a realização de audiência questão de ordem sobre a interpretação do artigo 155
pública sobre o Projeto de Lei nº 4.302/98, de autoria do Regimento Interno, uma vez que o Projeto de Lei
do Poder Executivo, que "dispõe sobre as relações de nº 001/95 se encontrava em regime de urgência des-
trabalho temporário e na empresa de prestação de de o ano anterior e ainda não havia sido votado em
serviços a terceiros, e dá outras providências". O De- Plenário, quando o referido artigo determinava sua in-
putado Jair Meneguelli falou que solicitara a audiên- clusão imediata na Ordem do Dia, e ao invés disso, a
cia pública na tentativa de discutir as complexidades Mesa havia remetido o projeto novamente à Comis-
contidas na matéria tratada pelo projeto de lei. O De- são de Trabalho. O Deputado Vivaldo Barbosa ques-
putado Paulo Paim parabenizou o Deputado Jair Me- tionou se a aprovação da urgência não retiraria a
neguelli pela iniciativa e aproveitou para criticar a poli- competência das comissões para deliberarem sobre
tica de contrato temporário de trabalho empreendida a matéria. Os Deputados Pedro Henry e José Carlos
pelo Governo. Colocado em votação, o requerimento Vieira argumentaram que era prática da Casa não se
foi aprovado por unanimidade. 3) Requerimento nº votar nenhuma proposição, ainda que em regime de
30/99, da SRA. Vanessa Grazziotin, solicitando a for- urgência, antes que as Comissões Temáticas profe-
mação de subcomissão especial para analisar a situ- rissem seus pareceres. O Presidente, Deputado José
ação da mulher no mercado de trabalho. A Deputada Múcio Monteiro, respondeu à questão de ordem es-
Vanessa Grazziotin esclareceu que apresentara o re- clarecendo que em verdade era isso mesmo que ha-
querimento em substituição a outro anteriormente via ocorrido, ou seja, o Plenário havia decidido não
aprovado, que visava a analisar as conseqüências deliberar sobre o projeto enquanto a Comissão de
que a Portaria n2 4.883/98, do Ministério da Previdên- Trabalho não proferisse seu parecer sobre o assunto,
cia e Assistência Social produziria no mercado de tra- num claro gesto de valorização da Comissão, não
balho a mulher. Em votação, o requerimento foi apro- obstante o Regimento Interno estabelecer um prazo
vado por unanimidade. 4) Requerimento nº 31/99, do máximo de duas sessões para a Comissão o fazer. O
Sr. Eduardo Campos, solicitando a realização de au- Deputado Jair Meneguelli refutou argumentando que
diência pública conjunta com as Comissões de Direito a regra geral era dada pelo Regimento, e que esta só
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; Econo- poderia ser contrariada por acordo unânime dos de-
mia, Indústria e Comércio; Finanças e Tributação; Mi- putados, e que tal acordo não havia sido feito para o
nas e Energia, com a finalidade de ouvir os Srs. Ro- Projeto de Lei nº 1/95, somente para o Projeto de Lei
dolpho Tourinho e David Zilbersztajn, Ministro das Mi- Complementar nº 248/98, que também se encontrava
nas e Energia e Presidente da Agência Nacional do em regime de urgência. Indagado pelo Deputado Pe-
Petróleo, respectivamente, sobre a crise no mercado dro Corrêa, sobre a razão pela qual ele não queria vo-
de combustíveis brasileiro. Em votação, o requeri- tar a matéria naquela reunião, o Deputado Paulo
mento foi aprovado por unanimidade. B - Proposi- Paim respondeu que a intenção dele não era obstruir
ções Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa: a votação, mas apenas levar a discussão para um
Urgência: 5) Projeto de Lei nº 001/95 - do Sr. Paulo Colegiado maior, onde ela poderia ser feita de forma
Paim - que "dispõe sobre a Política Nacional de Salá- mais aprofundada, acrescentando que não ficara sa-
rios, o salário mínimo e dá outras providências". tisfeito com a solução dada a sua questão de ordem,



36370 Terça-feira 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1999

e que iria recorrer da decisão ao Plenário da Câmara. para o problema. O Deputado Jair Meneguelli falou
O Presidente deu continuidade aos trabalhos, conce- que a discussão sobre o salário mínimo era antiga, e
dendo a palavra ao Deputado Paulo Paim, como au- que sempre o Governo encontrava uma desculpa
tor do projeto, que disse ter feito um estudo para apu- para não querer aumentar o salário. O Deputado Me-
rar a quantas pessoas interessava a questão do salá- deiros declarou seu voto a favor do Relator. O Depu-
rio mínimo, e que havia chegado ao número de cem tado Pedro Henry pediu para que se registrasse que
milhões de brasileiros, passando tal estudo aos depu- ele votaria em separado. O Deputado Ricardo Noro-
tados presentes. Depois apresentou dados do Banco nha pediu a palavra para registrar seu voto favorável
Mundial e da Unicef sobre os níveis de concentração ao projeto. O Deputado Arlindo Chinaglia argumentou
de renda no Brasil, uma das maiores de todo o mun- que o Governo supervalorizava o impacto que o salá-
do. Disse não ser possível alguém se opor a um au- rio mínimo tinha na Previdência e que na verdade a
menta do salário mínimo para cento e oitenta reais, Previdência possuía recursos. O Deputado Avenzoar
pois estava provado que uma das formas de se distri- Arruda falou sobre a posição clara do Governo em
buir a renda nacional era através do salário, como ha- não querer o debate, nem mesmo a respeito do argu-
via sido feito em 1995, quando o salário atingiu o pa- menta de que o aumento do salário quebraria a Previ-
tamar de cem dólares, um valor coerente com a posi- dência, pois o Ministro da Previdência fora convidado
ção do Brasil, que era de longe o país mais rico da e não comparecera à Comissão de Trabalho. Repre-
América Latina, e que, apesar disso, tinha o mais bai- sentando a Vice-Liderança do PTB, o Deputado Caio
xo salário mínimo de todos, e um dos menores do Riela falou que o seu Partido era a favor da aprova-
mundo inteiro. Acrescentou que sua intenção trans- ção do projeto do Deputado Paulo Paim, como uma
cendia a vontade de aprovar o projeto, pois seu princi- forma de obrigar o Executivo a debater a matéria com
pai intuito era discutir o problema, e que para isso já o Poder Legislativo. O Deputado Rodrigo Maia disse
havia proposto formar uma comissão com todos os que num regime presidencialista não cabia à Oposi-
partidos; já havia solicitado até uma Comissão Geral ção formular proposições sobre um assunto já decidi-
no Plenário, mas que nunca havia sido atendido, pois do pelo Governo, e que, portanto, votaria contra o
era clara a intenção do Governo em não debater a Projeto, uma vez que essa era a orientação do PFL,
matéria, já que podia resolvê-Ia como queria, através partido ao qual era filiado. O Deputado Vivaldo Barbo-
da edição de medidas provisórias. Disse haver se en- sa argumentou que o País não podia deixar passar
contrado na noite anterior com o Presidente Fernan- essa oportunidade para promover uma efetiva distri-
do Henrique Cardoso, e que havia dito a ele que não buição da renda nacional, e que, além disso, um au-
havia motivos para não se aprovar um aumento do menta no salário mínimo geraria um aquecimento na
salário mínimo, pois o Congresso Nacional era plena- economia, com conseqüentes aumento no consumo
mente capaz de encontrar uma saída para os proble- e maior geração de emprego e renda, com o que con-
mas da Previdência Social. Registrou o trabalho da cordou o Deputado Zaire Rezende, declarando seu
Anfip, que lhe havia apresentado dados mostrando os voto favorável ao Projeto. A Deputada Vanessa Graz-
reais motivos do rombo na Previdência, e que o salá- ziotin ressaltou a forma com que a Comissão condu-
rio mínimo não estava entre eles. Por fim, apelou a to- zia os trabalhos, sempre na busca do diálogo e do
dos que votassem a favor do projeto, em nome do im- acordo, mas que o Governo não se mostrou, em mo-
pacto social que um aumento do salário mínimo re- menta algum, disposto a dialogar com os Deputados,
presentava na vida de milhões de brasileiros. O De- preferindo editar medidas provisórias, criando uma
putado Roberto Argenta cumprimentou o Deputado falsa sensação de prosperidade. O Deputado Luiz
Paulo Paim por sua luta incansável na causa, e falou Antônio Fleury disse que o PTB votaria a favor do au-
que a sociedade estava buscando alternativas para o menta do salário mínimo para sanar uma inconstituci-
problema, o que era perfeitamente aferido pelo au- onalidade que se arrastava desde 1988, ano da pro-
menta do número de trabalhadores no mercado infor- mulgação da Constituição, pois o valor do salário não
mal, se colocando à disposição para a formação de era capaz de atender às necessidades mínimas elen-
um grupo que discutiria uma forma de aumentar o cadas na Carta Magna. Como Líder do PT, o Deputa-
emprego e a renda no Brasil. O Deputado José Carlos do José Genoíno falou que a proposta feita pela Opo-
Vieira disse que votaria contra o relator, pelo grande sição para o salário mínimo era plenamente exeqüí-
impacto que um aumento do salário mínimo causaria vel, apenas não havia uma vontade política do Gover-
na Previdência Social, mas que se solidarizava com o no em implementá-Ia. O Deputado Pedro Henry falou
Deputado Paim no sentido de se achar uma solução que o salário mínimo era assunto que interessava a



Agosto de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira2436371

todos os brasileiros, e que não era verdade que o Go- Zaire Rezende, Jair Meneguelli, Paulo Paim, Paulo
vemo não queria discutir, pois ele mesmo há muito Rocha, Vivaldo Barbosa, Eduardo Campos, Pedro
estava discutindo esta matéria com o Executivo. Dis- Eugênio, Avenzoar Arruda e Luiz Antônio Fleury; vo-
se que votaria contra o Projeto, com a consciência taram não os Deputados José Carlos Vieira, Roberto
tranqüila, pelo bem do povo brasileiro e em defesa.da Argenta, Valdomiro Meger, Laíre Rosado, Alexandre
sociedade, e que para tanto apresentaria um voto em Santos, Jovair Arantes, Luciano Castro, Marcus Vi-
separado. O Deputado Pauderney Avelino, Vi- cente, Pedro Henry, Enivaldo Ribeiro, Herculano
ce-Líder do PFL, encaminhou o voto não, dizendo Anghinetti, Pedro Corrêa, Nárcio Rodrigues, Pinheiro
que era impossível não se levar em conta impacto Landim e João Ribeiro. Foi o seguinte o resultado da
que o aumento do salário mínimo acarretaria na Pre- votação: votaram sim 12 deputados; votaram não 15
vidência Social, sendo acompanhado pelo Vice-Líder deputados. O parecer do relator foi rejeitado por 15
do PMDB, Deputado Darcísio Perondi, que acrescen- votos a 12. O Deputado Herculano Anghinetti foi de-
tou que também as prefeituras dos pequenos municí- signado para redigir o Parecer Vencedor. Votos em
pios seriam fortemente afetadas por tal medida. separado: Deputado Pedro Eugênio e Deputado Pe-
Como Relator, o Deputado Pedro Eugênio voltou a fa- dro Henry. 6) Projeto de Lei Complementar nll. 248/98
zer uso da palavra para sustentar seu relatório, reafir- - do Poder Executivo (Mensagem nQ 1.308;98) - que
mando que o Governo deixou claro, desde o início, a "disciplina a perda de cargo público por insuficiência
intenção de não debater o Projeto de Lei. O Presiden- de desempenho do servidor público estável, e dá ou-
te concedeu a palavra aos Deputados Paulo Paim e tras providências". Relator: Deputado Luciano Cas-
Vivaldo Barbosa para encaminharem o voto sim, e tro. Parecer: favorável, com substitutivo. O Deputado
aos Deputado Roberto Argenta e Pedro Henry para Luciano Castro apresentou seu pare ~er, aproveitan-
encaminharem o voto não. O Deputado Paulo Paim do para agradecer a todos que colaboraram na con-
disse que era necessário mostrar para o povo como fecção do mesmo, especialmente as lideranças go-
votavam os deputados, quem era contra e quem era a vernamentais e o Deputado Jovair Arantes. O Depu-
favor do aumento do salário mínimo. Falou que o Go- tado Paulo Rocha ressaltou a forma democrática
venro sempre argumentava que a Previdência estava como a Comissão e o Relator trataram a questão, e
quebrada, mas que era prática do Governo desviar os disse que era necessário que se incluísse as carreiras
recursos da Previdência para outros setores, lendo do sistema financeiro, especialmente as do Banco
em seguida três medidas provisórias para comprovar Central, Comissão de Valores Mobiliários e Susep
seu argumento. Acrescentou que aquela era uma re- entre as classificadas como típicas de Estado, no que
união histórica para a comissão, que ali se decidia o foi secundado pelos Deputados Pauderney Avelino,
futuro de milhões de brasileiros, e que cada um deve- Aluísio Mercadante, Medeiros, Vivaldo Barbosa e
ria consultar sua própria consciência antes de proferir José Militão. O Deputado Jair Meneguelli sugeriu ao
o seu voto, e pediu o voto sim, para o bem de toda a relator que se incluíssem as carreiras de Oficial de
população de baixa renda do Brasil. O Deputado Ro- Chancelaria e Especialista de Políticas Públicas e
berto Argenta disse ser inviável um aumento do salá- Gestão Governamental entre aquelas tidas como típi-
rio mínimo, que se deveria buscar soluções alternati- cas de Estado. O Deputado Pedro Celso sugeriu ao
vas para o problema, como a geração de emprego e relator a inclusão da carreira de Analista de Comércio
de renda e a transformação dos encargos em salário. Exterior entre as relacionadas como típicas de Esta-
O Deputado Vivaldo Barbosa argumentou que não do. A Deputado Vanessa Grazziotin sugeriu se inclu-
havia mais desculpas para não se votar a matéria na- ísse as carreiras de Fiscal do Ibama e Fiscal do Incra.
quele momento, a não ser a falta de humanidade, a O Deputado Pedro Henry disse não concordar com a
falta de vontade política de livrar milhões de pessoas idéia de que o Projeto de Lei Complementar nº 248/98
da miséria absoluta. Apelou para o bom senso dos devesse contemplar o sistema financeiro nacional,
parlamentares, pois um salário maior causaria aque- pois ele seria regulado por lei complementar específi-
cimento na economia e aumento da renda. O Deputa- ca, de acordo com o artigo 192 da Constituição Fede-
do Pedro Henry ratificou sua posição contrária ao ral. O Deputado Eduardo Campos sugeriu ao Relator
Projeto, dizendo que era preciso manter a política sa- a inclusão de Técnico em Planejamento e Pesquisa
larial para que não se estagnasse o desenvolvimento do Ipea entre as carreiras típicas do Estado, e questi-
da Nação. O Presidente colocou em votação o pare- onou a mudança ocorrida com o artigo 16 do relatório
cer do relator em votação nominal; votaram sim o De- que estava sendo votado, com relação ao artigo 16 do
putados Medeiros, Pedro Celso, Vanessa Grazziotin, projeto original, questionamento que também foi feito
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pelos Deputados Arnaldo Faria de Sá, Vivaldo Barbo- tribuição nE 17, feita no dia 25 de maio. Correspon-
sa, Arlindo Chinaglia e Luiz Antônio Fleury, que suge- dência recebida: aviso do Tribunal de Contas da
riu que se mudasse o termo "científicação", constante União, no qual seu Presidente solicitava, até o dia 28
no artigo 16, pela expressão "intimação pessoal". de maio, sugestões de trabalhos de fiscalização, con-
Nesse momento, às dezesseis horas, o Presidente siderados relevantes por esta Comissão, que o Tribu-
suspendeu a reunião, reabrindo-a às 16 horas e trinta nal poderia executar no semestre seguinte; acrescen-
minutos, passando a palavra ao relator, Deputado Lu- tou que aqueles documentos estavam disponíveis na
ciano Castro, que informou ter decidido acatar algu- Secretaria da Comissão para os que se interessas-
mas sugestões propostas. Em votação, o parecer fa- sem. Ordem do dia: pauta nE 9/99 - A - Requerimen-
vorável, com substitutivo, com as sugestões acatadas tos: 1) Requerimento nE 32/99, do Sr. Avenzoar Arru-
pelo relator foi aprovado, contra os votos dos Deputa- da, solicitando "seja convidado a comparecer em au-
dos Vivaldo Barbosa e Vanessa Grazziotin. Encerra- diência pública o presidente do Banco Nacional de
mento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente en- Desenvolvimento Social- BNDES -, Sr. Pio Borges;
cerrou os trabalhos às dezesseis horas e cinqüenta e o Sr. Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-Ministro
cinco minutos, antes, porém, convocando reunião o das Comunicações e o Sr. André Lara Rezende,
dia 25 de maio, às quinze horas. E para constar, eu, ex-presidente do BNDES". Os Deputados Luiz Carlos
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária, lavrei Hauly, Jovair Arantes, Pauderney Avelino e Osvaldo
a presente Ata que lida, discutida e aprovada, será Biolchi foram unânimes em condenar o requerimento,
assinada pelo Presidente, Deputado José Múcio que consideraram intempestivo e inoportuno, uma
Monteiro, e publicado no Diário da Câmara dos De- vez que já havia sido amplamente debatido o possível
putados. As notas taquigráficas, após decodificadas, envolvimento dos citados em relação ao processo de
serão publicadas, juntamente com esta ata, no Diário privatização da Telebrás. Como autor, o Deputado
da Câmara dos Deputados. Avenzoar Arruda disse que, não obstante o assunto

Ata da Décima Quarta Reunião (Ordinária), já ter sido discutido na Casa, a Comissão de Trabalho
realizada em 26 de maio de 1999 ainda não o havia feito, o que era uma falha, pois o

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de assunto era claramente da alçada da Comissão, opi-
mil novecentos e noventa e nove, às onze horas e cin- nião que foi corroborada pelos Deputados Paulo Ro-
co minutos, no Plenário 12, Anexo /I da Câmara dos cha, Pedro Eugênio, Vanessa Grazziotin e Paulo
Deputados, reuniu-se a Comissão de Trabalho, de Paim. Colocado o requerimento em votação, o Depu-
Administração e Serviço Público, sob a presidência tado Pedro Henry solicitou verificação a ser processa-
do Deputado José Múcio Monteiro, Presidente. Pre- da nominalmente. Votaram sim os Deputados Pedro
sentes os Deputados Laire Rosado, Jair Meneguelli e Celso, Vanessa Grazziotin, Zaire Rezende, Jair Me-
Marcus Vicente, Vice-Presidentes; Herculano Anghi- neguelli, Paulo Paim, Paulo Rocha, Eduardo Cam-
netti, Pedro Henry, Avenzoar Arruda, Paulo Rocha, pos, Pedro Eugênio e Avenzoar Arruda; votaram não
Enivaldo Ribeiro, Alexandre Santos, Ricardo Noro- os Deputados Roberto Argenta, Jovair Arantes, Luci-
nha, Vanessa Grazziotin, Paulo Paim, Pedro Corrêa, ano Castro, Marcus Vicente, Pedro Henry, Enivaldo
Medeiros, Pedro Eugênio, Roberto Argenta, Luciano Ribeiro, Herculano Anguinetti, Rodrigo Maia, Pinheiro
Castro, Valdomiro Meger, Wilson Braga, Eduardo Landim, Lúcia Vânia e João Tota. Resultado da Vota-
Campos, Zaire Rezende, Jovair Arantes, Pedro Cel- ção: o requerimento foi rejeitado por onze votos a
so, José Carlos Vieira e Vivaldo Barbosa, titulares; nove. 2) Requerimento nE 33/99, do Sr. Jair Mene-
Luiz Antônio Fleury, Rodrigo Maia, João Tota, José guelli, solicitando "seja convocado o Sr. Ministro da
Pimentel, João Ribeiro, Pinheiro Landim, José MiIi- Aeronáutica, a fim de prestar esclarecimentos sobre a
tão, Osvaldo Biolchi, Lúcia Vânia, Fátima Pelaes, HiI- Portaria 179-A, de 24 de março de 1999, do Departa-
debrando Pascoal, Arnaldo Faria de Sá, Márcio For- mento de Aviação Civil, que reduz o número mínimo
tes e Nárcio Rodrigues, suplentes. Compareceram, de comissários de vôo a bordo de aeronaves". O De-
ainda, os Deputados Pauderney Avelino e Luiz Carlos putado Jair Meneguelli explicou que requeria a con-
Hauly, Vice-Líderes do PFL e do Governo, respecti- vocação como último recurso, uma vez que já havia
vamente. Deixou de comparecer o Deputado Roberto solicitado audiência com o Ministro, sem haver obtido
Jefferson. Havendo número regimental, o Presidente resposta. O Deputado Pedro Henry se disse contra a
iniciou os trabalhos e subemeteu à apreciação do convocação, pedindo que se constasse sua posição
Plenário a ata da décima terceira reunião, que foi em ata. Colocado em votação, o requerimento foi
aprovada. Expediente: o Presidente anunciou a Dis- aprovado, contra os votos dos Deputados Herculano
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Anghinetti, Pedro Henry e Valdomiro Meger. 3} Re
querimento nE 34/99, do Sr. Pedro Celso, solicitando
"a realização de audiência pública para debater as
perspectivas do mercado de trabalho brasileiro e das
políticas de geração de emprego e renda". O Deputa
do Pedro Celso solicitou a retirada de pauta do reque
rimento, explicando que o reapresentaria quando já
estivesse instalada a subcomissão para tratar da ge
ração de emprego e renda. Requerimento sobre a
mesa, do Sr. Pedro Henry, solicitando a inclusão na
pauta do Projeto de Lei nE 4.693/98, do Poder Execu
tivo (MSC nE 951/98), que "acrescenta os arts. 852-A
e seguintes à CLT, instituindo o procedimento suma
ríssimo no processo trabalhista". Colocado em vota
ção, o requerimento foi aprovado por unanimidade. B)
- Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da
Casa: 4} Projeto de Lei nE 1/95, do Sr. Paulo Paim,
que "dispõe sobre a Política Nacional de Salários, o
salário mínimo e dá outras providências". (Apensados
os Projetos de Lei nO' 221/95,403/95,630/95,648/95,
691/95,717/95,803/95,1.847/96,3.332/97,4.459/98
4.587/98, 71/99, 194/99,385/99,408/99, e 4.905/99).
Relator designado para redigir o parecer vencedor:
Deputado Herculano Anghinetti. O Deputado Paulo
Paim levantou questão de ordem, questionando o
que ocorreria se o parecer vencedor não fosse acata
do pela Comissão. O Presidente, Deputado José Mú
cio Monteiro, esclareceu que, caso isso ocorresse,
seria designado outro relator, passando o parecer do
Deputado Herculano Anguinetti a constituir voto em
separado. Respondida a questão de ordem, o Depu
tado Herculano Anguinetti proferiu seu parecer, con
trário tanto ao Projeto Principal quanto aos apensa
dos. O Deputado Pedro Eugênio encaminhou o voto
não, dizendo que o parecer do relator não trazia ne
nhuma proposta para sanar o grave problema do va
lor do salário mínimo, que deveria se igualar ao pata
mar de duzentos dólares, valor equiparado ao salário
mínimo quando da sua criação. O Deputado José
Carlos Vieira parabenizou o Deputado Herculano
Anguinetti por seu parecer, ressaltando que o aumen
to do salário mínimo não poderia ser dado simples
mente peja edição de uma lei, mas que só um cresci
mento econômico poderia permitir o aumento do mí
nimo, sem o quê a economia da Nação sofreria um
dano irreparável. O Deputado Pedro Henry fez coro
com o Deputado José Carlos Vieira, acatando as ra
zões por ele expostas, e do mesmo modo encami
nhou o voto sim. Para encaminhar voto contrário ao
parecer do Relator, o Deputado Paulo Paim disse que
nos mais de quatro anos que havia esperado para vo
tar a matéria, desde sua proposição, havia ficado cla-

ro que a busca de uma solução para o salário mínimo
era assunto que interessava a poucos dentro da Câ
mara dos Deputados; falou que se sentia frustrado
naquele momento, já que o projeto seria pura e sim
plesmente rejeitado pela Comissão, sem ao menos a
apresentação de uma proposta alternativa. Colocado
em votação, o parecer do relator foi aprovado, tendo o
Deputado Paulo Rocha solicitando verificação de vo
tação, que foi concedida pelo Presidente, passando a
votação a se realizar nominalmente. Votaram a favor
do parecer os Deputados José Carfos Vieira, Roberto
Argenta, Valdomiro Meger, Laire Rosado, Ricardo
Noronha, Alexandre Santos, Jovair Arantes, Luciano
Castro, Marcus Vicente, Pedro Henry, Enivaldo Ribei
ro, Herculano Anguinetti, Hildebrando Pascoal, Rodri
go Maia, João Tota e Nárcio Rodrigues; votaram con
tra o parecer os Deputados Pedro Celso, Vanessa
Grazziotin, Zaire Rezende, Jair Meneguelli, Paulo
Paim, Paulo Rocha, Vivaldo Barbosa, Eduardo Cam
pos, Pedro Eugênio e Avenzoar Arruda. Resultado da
votação nominal: dezesseis votos a favor,_dez contra
o parecer. 5) Projeto de Lei nE 4.811/98, do Poder
Executivo (MSC nE1.309/98), que "disciplina o regime
de emprego público do pessoal da Administração Fe
deral direta, autárquica e fundacional". Relator: Depu
tado Jovair Arantes. Parecer: favorável, com substitu
tivo ao Projeto de Lei nE 4.811/98; favoráveis às
emendas de n°S 1/98, 2/98, 3/98, 5/98, 6/98, 7/98,
15/98, 16/98, 17/98, 18/98, 19/98, 20/98, 22/98,
23/98,2/99,3/99,4/99,5/99,6/99, 7/99, 8/99, e 9/99,
apresentadas na Comissão ,6 contrário às emendas
de n°S 4/98, 8/98, 9/98, 10/98, 11/98, 12/98, 13/98,
14/98,21/98,24/98,25/98, 1/99, 10/99, e 11/99, apre
sentadas na Comissão. O Relator do projeto, Deputado
Jovair Arantes, solicitou que se retirasse a matéria de
pauta, no que foi atendido pelo Presidente, Deputado
José Múcio Monteiro. 6} Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei nE 1.858-D/91 , que "modifica a redação
do art. 22 da Lei nE 3.999, de 15 de dezembro de
1961, que altera o salário mínimo dos médicos e cirur
giões-dentistas". Relator: Deputado Luciano Castro.
Parecer: favorável. Após ser proferido o voto pelo re
lator, Deputado Luciano Castro, foi concedida vista
conjunta aos Deputados Jovair Arantes, Vanessa
Grazziotin e Pedro Henry. C} Proposições Sujeitas à
Apreciação Conclusiva das Comissões: 7} Projeto de
Lei nE 4.693/98, do Poder Executivo (MSC nE
951/98), que "acrescenta os arts. 852-A e seguintes à
CLT, instituindo o procedimento sumaríssimo no pro
cesso trabalhista". Relator: Deputado Pedro Henry.
Parecer: favorável, com emenda, e contrário às qua
tros emendas apresentadas na Comissão. Após emi-



Ata da décima quinta reunião (ordinária),
realizada em 2 de junho de 1999

Aos dois dias do mês de junho do ano de mil no
vecentos e noventa e nove, às dez horas e quarenta
minutos, no plenário 12, Anexo 11, da Câmara dos De
putados, reuniu-se a Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, sob a presidência
do Deputado José Múcio Monteiro, Presidente, pre
sentes os Deputados Jair Meneguelli, Vi
ce-Presidente; Paulo Rocha, Herculano Anghinetti,
Paulo Paim, Eduardo Campos, Avenzoar Arruda, Va
nessa Grazziotin, Pedro Corrêa, Pedro Henry, Ale
xandre Santos, Pedro Celso e Luciano Castro, titula
res; José Pimentel, José Militão, Eunício Oliveira,
Expedito Júnior e Luiz Antônio Fleury, suplentes. Dei
xaram de comparecer os Deputados Enivaldo Ribei
ro, José Carlos Vieira, Jovair Arantes, Laíre Rosado,
Marcus Vicente, Medeiros, Pedro Eugênio, Ricardo
Noronha, Roberto Argenta, Roberto Jefferson, Vaido
miro Meger, Vivaldo Barbosa, Wilson Braga e Zaire
Rezende. Havendo número regimental, o Presidente
iniciou os trabalhos e subemeteu à apreciação do
Plenário a ata da décima quarta reunião, que foi apro
vada. Expediente: O Presidente comunicou recebi-
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tir seu parecer, o relator, Deputado Pedro Henry, aca- mento de ofício do Deputado Cabo Júlio, justificando
tou sugestão da Deputada Vanessa Grazziotin, no sua ausência nos trabalhos da Comissão. Ordem do
sentido de se substituir a expressão "poderá", por "de- Dia: Pauta nº 10/99 - Antes de dar início à Ordem do
verá", constante da emenda do relator. Foi concedida Dia, o Deputado Pedro Henry requereu inversão de
vista conjunta aos Deputados Paulo Roçha, Alexan- pauta, a fim de que se apreciasse o Projeto de Lei n2

dre Santos, e José Carlos Vieira. 8) Projeto de Lei nE 4.693/98 (item 4 da pauta) em primeiro lugar. Coloca-
30/99, do Sr. Paulo Rocha, que "institui o Programa do em votação, o requerimento foi aprovado por una-
de Alfabetização de Trabalhadores em Empresas de nimidade, passando-se então à apreciação do item 4
Limpeza, Asseio e Conservação, e dá outras provi- da pauta, Projeto de Lei n2 4.693/98 - do Poder Exe-
dências". Relator: Deputado Wilson Braga. Parecer: cutivo (MSC nº 951/98) - que "acrescenta os arts.
favorável. Vista concedida ao Deputado Pedro Henry. 852-A e seguintes à CLT, instituindo o procedimento
9) Projeto de Lei nE 89/99, do Sr. Alberto Fraga, que sumaríssimo no processo trabalhista". Relator: Depu-
"estabelece a organização dos quadros nas institui- tado Pedro Henry. Parecer: favorável, com emenda e
ções militares estaduais e do Distrito Federal". Rela- contrário às 4 (quatro) emendas apresentadas na Co-
tor: Deputado Ricardo Noronha. Parecer: favorável missão. Vista conjunta aos Deputados Paulo Rocha,
ao Projeto de Lei nE 89/99 e contrário às emendas de Alexandre Santos e José Carlos Vieira, em 26-5-99.
n08 1 e 2, apresentadas na Comissão. Vista concedida Como já houvesse apresentado seu parecer na reu-
ao Deputado Pedro Celso. Encerramento: Nada mais nião precedente, o Deputado Pedro Henry o deu
havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos como lido, colocando-o a disposição para apreciação
às treze horas e vinte e dois minutos, antes, porém, do Plenário. Não havendo quem quisesse discutir a
convocando reunião para o dia dois de junho, às dez matéria, o parecer do relator foi colocado em votação,
horas. E para constar, eu, Anamélia Ribeiro Correia sendo aprovado por unanimidade. O Deputado Pedro
de Araújo, Secretária, lavrei a presente Ata que lida, Henry sugeriu ao Presidente o encerramento da Reu-
discutida e aprovada, será assinada pelo Presidente, nião, uma vez que os relatores das demais matérias
Deputado José Múcio Monteiro, e publicada no Diário previstas na pauta não se encontravam presentes.
da Câmara dos Deputados. As notas taquigráficas, Com a aquiescência do Plenário, ficou adiada a dis-
após decodificadas, serão publicadas, juntamente cussão dos seguintes itens da pauta: A - Proposições
com esta Ata, no Diário da Câmara dos Deputados. sujeitas à apreciação do Plenário da Casa: Priorida

de: 1) Projeto de Lei nº 6.000/90 - do Senado Federal
(PLS nQ 55/90) - que "dá nova redação à Seção IV do
Capítulo 11 do Título VIII da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT)". (Apensados os Projetos de Lei nSZS
135/91, 2.099/91, 1.936/91 (761195) e 051195). Rela
tor: Deputado Enivaldo Ribeiro. Parecer: contrário ao
Projeto de Lei nº 6.000/90 e aos Projetos de Lei nSZS
135/91,2.099/91, 1.936/91 (761195) e 051195. Trami
tação Ordinária: 2) Substitutivo do Senado Federal ao
Projeto de Lei nº 2.904-D/92, que "dispõe sobre a atu
alização dos valores das comissões devidas a repre
sentante comercial, em caso de mora no pagamento".
Relator: Deputado Eduardo Campos. Parecer: favo
rável. B - Proposições sujeitas à apreciação conclusi
va das Comissões: Prioridade: 3) Projeto de Lei nQ

4.550/98 - do Senado Federal (PLS nº 241/98) - que
"altera o art. 389 do Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de
maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho 
CLT)". Relator: Deputado Paulo Paim. Parec~r: favo
rável, com substitutivo. Tramitação Ordinária: 5) Pro
jeto de Lei nº 4.304/93 - do Sr. Max Rosenmann 
que "dá nova redação à alínea "j" do artigo 27 da Lei
nº 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que "regula as
atividades dos representantes comerciais autôno-



Ata da décima sexta reunião (ordinária), re
alizada em 9 de junho de 1999

Aos nove dias do mês de junho do ano de mil
novecentos e noventa e nove, às dez horas e cin
qüenta e três minutos, no plenário 12, Anexo 11, da
Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, sob a
presidência do Deputado Marcus Vicente, Vi
ce-Presidente no exercício da Presidência, presentes
os Deputados Paulo Rocha, Roberto Argenta, Aven
zoar Arruda, Vanessa Grazziotin, Paulo Paim, Pedro
Celso, Zaire Rezende, José Carlos Vieira, Eduardo
Campos, Pedro Eugênio, Luciano Castro e Vivaldo
Barbosa, titulares; João Tota, Eugênio Oliveira, José
Pimentel, José MiJitão, Expedito Júnior, Hildebrando
Pascoal, Fátima Pelaes, Luiz Antônio Fleury, Pinheiro
Landim, Augusto Nardes e João Ribeiro, suplentes.
Deixaram de comparecer os Deputados Alexandre
Santos, Enivaldo Ribeiro, Herculano Anghinetti, Jair
Meneguelli, José Múcio Monteiro, Jovair Arantes, Lai
re Rosado, Medeiros, Pedro Corrêa, Pedro Henry, Ri
cardo Noronha, Roberto Jefferson, Valdomiro Meger
e Wilson Braga. Compareceu ainda o Deputado Pau
derney Avelino, Vice-Líder do PFL. Havendo número
regimental, o Presidente iniciou os trabalhos e sub
meteu à apreciação do Plenário a ata da décima quin
ta reunião, que foi aprovada. Expediente: Correspon
dência recebida: ofício da Deputada Vanessa Grazzi
otin, solicitando inclusão do representante da
FENASPS (Federação dos Sindicatos dos Trabalha
dores de Saúde e Previdência Social) na audiência
pública do INSS solicitada no Requerimento nº 35/99;
ofício da Dra. Selma Pantel, comunicando que a Dra.
Ceres Alves Prates, Secretária de Gestão do Ministé
rio do Orçamento e Gestão, não viria à reunião do dia
10-6, por motivo de viagem oficial, para tratar de as-
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mos". Relator: Deputado José Carlos Vieira. Parecer: suntos daquele Ministério. Ordem do Dia: 1- Extrapa-
favorável, com substitutivo. 6) Projeto de Lei nº uta - A - Requerimentos: Requerimento nQ 36/99, do
252-N95 - do Sr. Ricardo Izar - que "altera dispositi- Senhor Pedro Celso, solicitando realização de au-
vo da Lei nQ7.377, de 30 de setembro de 1985, que diência pública para debater as perspectivas do mer-
"dispõe sobre o exercício da profissão de Secretário e cado de trabalho brasileiro e das políticas de geração
dá outras providências". Relator: Deputado Enivaldo de emprego e renda. Colocado em votação, o reque-
Ribeiro. Parecer: favorável, com emenda. Encerra- rimento foi aprovado unanimemente. 11 - Pauta nQ

mento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente en- 11/99 - A - Proposições sujeitas à apreciação do Ple-
cerrou os trabalhos às dez horas e quarenta e seis nário da Casa: Prioridade: 1) Projeto de Lei nQ

minutos, antes, porém, convocando reunião para o 6.000/90 - do Senado Federal (PLS nº 55/90) - que
dia nove de junho, às dez horas. E, para constar, eu, "dá nova redação à Seção IV do Capítulo 11 do Título
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária, la- VIII da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)".
vrei a presenta Ata que, lida, discutida e aprovada, (Apensados os Projetos de Lei nQs 135/91, 2.099/91,
será assinada pelo Presidente, Deputado José Múcio 1.936/91, 761/95, e 051/95). Relator: Deputado Eni-
Monteiro, e publicada no Diário da Câmara dos De- valdo Ribeiro. Parecer: contrário ao Projeto de Lei nQ

putados. 6.000/90 e aos Projetos de Lei nºs 135/91, 2.099/91,
1.936/91 761/95 e 051/95. Vista conjunta concedida
aos Deputados José Carlos Vieira e Avenzoar Arru
da. Tramitação Ordinária: 2) Substitutivo do Sena
doFederal ao Projeto de Lei nQ 2.904-D/92, que "dis
põe sobre a atualização dos valores das comissões
devidas a representante comercial, em caso de mora
no pagamento". Relator: Deputado Eduardo Campos.
Parecer: favorável. Colocado em votação, foi aprova
do unanimemente o parecer do Relator. B - Proposi
ções sujeitas à apreciação conclusiva das Comis
sões: Prioridade: 3) Projeto de Lei nº 4.550/98 - do
Senado Federal (PLS nQ 241/98) - que "altera o art.
389 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943
(Consolidação das Leis do Trabalho - CLT)". Relator:
Deputado Paulo Paim. Parecer: favorável, com subs
titutivo. Após ser proferido o parecer pelo Relator, De
putado Paulo Paim, o Deputado Roberto Argenta su
geriu a este que considerasse em seu parecer a pos
sibilidade de dar aos empresários que cumprissem o
previsto no projeto de lei em tela o direito de descon
tar as despesas através de encargos sociais, suges
tão que foi acatada pelo Relator. O Deputado sugeriu
ao Relator que mudasse a expressão ''trabalhado
res", constante no projeto, por ''trabalhadoras'', para
que não se prejudicasse as empresas que tivesse
muitos empregados do sexo masculino, mas a suges
tão não foi aceita pelo Relator. Nesse momento, o De
putado Augusto Nardes solicitou vista do projeto, que
foi concedida pelo Presidente. Tramitação Ordinária:
4) Projeto de Lei nº 4.304/93 - do Sr. Max Rosen
mann - que "dá nova redação à alínea "j", do artigo
27, da Lei nº 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que
"regula as atividades dos representantes comerciais
autônomos". Relator: Deputado José Carlos Vieira.
Parecer: favorável, com substitutivo. Vista concedida
ao Deputado Roberto Argenta. 5) Projeto de Lei nQ



Ata da décima oitava reunião (ordinária), re
alizada em 17 de junho de 1999

Aos dezessete dias do mês de junho do ano de
mil novecentos e noventa e nove, às dez horas e cin
qüenta e sete minutos, no plenário 12, Anexo 11, da
Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, sob a
presidência do Deputado José Múcio Monteiro, Presi
dente, presentes os Deputados Marcus Vicente, Vi
ce-Presidente; Enivaldo Ribeiro, Roberto Argenta,
Avenzoar Arruda, Pedro Eugênio, Zaire Rezende, Pe
dro Celso e Paulo Rocha, titulares; e Fátima Pelaes,
suplente. Deixaram de comparecer os Deputados
Alexandre Santos, Eduardo Campos, Herculano
Anghinetti, Jair Meneguelli, José Carlos Vieira, Jovair
Arantes, Laire Rosado Luciano Castro, Medeiros, Pa
ulo Paim, Pedro Corrêa, Pedro Eugênio, Pedro
Henry, Ricardo Noronha, Roberto Jefferson, Valdomi
ro Meger, Vivaldo Barbosa e Wilson Braga. A Deputa
da Vanessa Grazziotin compareceu à reunião, mas
não assinou o livro de presença. O Presidente iniciou
os trabalhos esclarecendo que a reunião fora convo
cada para instalação das subcomissões aprovadas
pela Comissão. Foram instaladas as seguintes sub
comissões: Subcomissão Permanente de Geração
de Emprego e Renda. Presidente: Deputado Roberto
Argenta; Relator: Deputado Jair Meneguelli. Subco-
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113-A/95 - do Sr. Odelmo Leão - que "acrescenta in- cional". Relator: Deputado Jovair Arantes. Parecer:
ciso I ao artigo 62 da lei nQ 8.171, de 17 de janeiro de favorável, com substitutivo, ao Projeto de Lei nQ

1991, que "dispõe sobre a política agrícola". Relator: 4.811/98; favorável, total ou parcialmente, às emen-
Deputado Eduardo Campos. Parecer: favorável. Co- das de nQs 1/98, 2/98, 3/98, 4/98, 5/98, 6/98, 7/98,
'locado em votação, foi aprovado unanimemente o pa- 8/98, 9/98, 15/98, 16/98, 17/98, 20/98, 22/98, 23/98,
recer do Relator. 6} Projeto de Lei nº 252-A/95 - do 2/99,3/99,5/996/99, 7/99, 8/99, 9/98, apresentadas
Sr. Ricardo Izar - que "altera dispositivo da Lei nQ na Comissão; e contrário às emendas de nQs 10/98,
7.377, de 30 de setembro de 1985, que "dispõe sobre 11/98, 12/98, 13/98, 14/98, 18/98, 19/98, 21/98,
o exercício da profissão de Secretário e dá outras pro- 24/98,25/98,1/99,4/99,10/99 e 11/99, apresentadas
vidências". Relator: Deputado Enivaldo Ribeiro. Pare- na Comissão. Colocado em votação simbólica, o re-
cer: favorável, com emenda. Vista concedida ao De- querimento foi aprovado. O Deputado Avenzoar Arru-
putado Augusto Nardes. Encerramento: Nada mais da requereu verificação de votação, que apresentou o
havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos seguinte resultado nominal: votaram sim os Deputa-
às onze horas e trinta e oito minutos, antes, porém, dos José Carlos Vieira, Roberto Argenta, Valdomiro
convocando reunião para o dia dezesseis de junho, Meger, Alexandre Santos, Jovair Arantes, Luciano
às dez horas. E para constar, eu, Anamélia Ribeiro Castro, Pedro Henry e Luiz Antônio Fleury; votou não
Correia de Araújo, Secretária, lavrei a presente Ata o Deputado Avenzoar Arruda. Resultado final: oito vo-
que lida, discutida e aprovada, será assinada pelo tos a favor, um voto contra. Encerramento: Em conse-
Presidente em exercício, Deputado Marcus Vicente, e qüência da falta de quorum verificada, a reunião foi
publicada no Diário da Câmara dos Deputados. encerrada às doze horas e vinte minutos. E, para

Ata da décima sétima reunião (ordinária), re- constar, eu, Anamélia Ribeiro Corrêia de Araújo, Se-
alizada em 16 de junho de 1999 cretária, lavrei a presente Ata, que, lida, discutida e

aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado
Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de José Múcio Monteiro, e, publicada no Diário da Câ-

mil novecentos e noventa e nove, às doze horas e dez mara dos Deputados.
minutos, no plenário 12, Anexo 11, da Câmara dos De
putados, reuniu-se a Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, sob a presidência
do Deputado José Múcio Monteiro, Presidente, pre
sentes os Deputados Marcus Vicente, Vi
ce-Presidente; Avenzoar Arruda, Paulo Paim, Paulo
Rocha, Enivaldo Ribeiro, Luciano Castro, Roberto
Argenta, Medeiros, Vanessa Grazziotin, Pedro
Henry, Jovair Arantes, Pedro Eugênio, José Carlos
Vieira, Valdomiro Meger, Alexandre Santos e Hercu
lano Anghinetti, titulares; José Militão, João Tota, Eu
nício Oliveira e Luiz Antônio Fleury, suplentes. Deixa
ram de comparecer os Deputados Eduardo Campos,
Jair Meneguelli, Laire Rosado, Pedro Celso, Pedro
Corrêa, Ricardo Noronha, Roberto Jefferson, Vivaldo
Barbosa, Wílson Braga e Zaire Rezende. Compare
ceu, ainda, o Deputado Pauderney Avelino, Vi
ce-Líder do PFL na Câmara dos Deputados. Havendo
número regimental, o Presidente iniciou os trabalhos
e submeteu à apreciação do Plenário a ata da décima
sexta reunião, que foi aprovada. Ordem do Dia: Pauta
nQ12/99 - Antes de dar início à Ordem do Dia, o De
putado Pedro Henry apresentou requerimento de in
versão de pauta, a fim de que se apreciasse em pri
meiro lugar o item 4, relativo ao Projeto de Lei nQ

4.811/98 - do Poder Executivo (MSC 1.309/98), que
"disciplina o regime de emprego público do pessoal
da Administração Federal direta, autárquica e funda-
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missão Permanente de Administração e Serviço PÚ- parecer os Deputados Alexandre Santos, Avenzoar
blico. Presidente: Deputado Avenzoar Arruda; Rela- Arruda, Eduardo Campos, Enivaldo Ribeiro, Hercula-
tor: Deputado Luciano Castro. Subcomissão Perma- no Anghinetti, José Carlos Vieira, Jovair Arantes, Lai-
nente para Analisar Questões Relacionadas à Orga- re Rosado, Luciano Castro, Paulo Paim, Pedro Cor-
nização Sindical e Relações de Trabalho. Presidente: rêa, Pedro Eugênio, Ricardo Noronha, Roberto Jef-
Deputado Medeiros; Relator: Deputado Paulo Rocha. ferson, Valdomiro Meger, Van~ssa Grazziotin, Vival-
Subcomissão Especial para Analisar a Situação da do Barbosa, Wilson Braga e Zaire Rezende. A reu-
Mulher no Mercado de Trabalho. Presidente: Deputa- nião fora convocada para debater o Projeto de Lei nº
da Vanessa Grazziotin; Relatora: Deputada Fátima 5.169/90, do Sr. José Maria Eymael - e apensados-
Pelaes. Subcomissão Especial para Mediar Junto ao que "dispõe sobre contribuição para custeio do siste-
Governo Ações Referentes aos Processos de Anistia ma confederativo da representação sindical das cate-
Concedida pelas Leis nº 8.632/93 e 8.878/94, e De- gorias econômicas, prevista no inciso IV do art. 8º da
mais Legislação Pertinente. Presidente: Deputado Constituição Federal". O Presidente declarou abertos
Eduardo Campos. O Deputado Paulo Rocha sugeriu os trabalhos e convidou a comporem a Mesa os Srs.
que os diferentes projetos que tratassem sobre um Osmani Teixeira de Abreu, membro do Conselho de
mesmo tema fossem agregados no âmbito da subco- Relações de Trabalho da Confederação Nacional da
missão pertinente. Falaram, ainda, os Deputados Ro- Indústria - CNI; Paulo Pereira da Silva, Presidente da
berto Argenta, Avenzoar Arruda, Vanessa Grazziotin Força Sindical; Marcelo Borges Sereno, Secretário
e Fátima Pelaes, que foram unânimes em agradecer Nacional de Organização da Central Única dos Tra-
as respectivas indicações para presidir ou relatar uma balhadores - CUT; Antônio Carlos Reis, Presidente
das Subcomissões, se colocando à disposição de to- da Confederação Geral dos Trabalhadores - CGT;
dos para encontrar uma solução para os difíceis pro- Magnus Ribas Apostólico, Coordenador de Negocia-
blemas tratados em cada uma das Subcomissões. ções Trabalhistas da Federação Brasileira das Asso-
Por fim, o Presidente tomou a palavra para dizer da ciações de Bancos - FEBRABAN; Antônio Lisboa
importância das Subcomissões, como um mecanis- Cardoso, representante da Confederação Nacional
mo gerador de propostas para soluções de probJe- do Comércio _ CNC; e José Calixto Ramos, Presiden-
mas concretos que atingem a população brasileira, e, te da Confederação Nacional dos Trabalhadores na
para tanto, invitou a todos que participassem ativa- Indústria _ CNTI. Durante o transcorrer da reunião, o
mente dos trabalhos das Subcomissões, para que Presidente, Deputado José Múcio Monteiro, passou a
elas se tornasse propositivas, e não apenas indicado- direção dos trabalhos ao Deputado Jair Meneguelli,
ras de problemas. Encerramento: Nada mais haven- segundo vice-presidente da Comissão. Dando início
do a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às às exposições, passou-se a palavra ao Senhor
onze horas e dezoito minutos, antes, porém, convo- Osmani Teixeira de Abreu, que disse ser o Projeto de
cando reunião para o dia vinte e dois de junho, às Lei nº 5.169/90 um projeto falho, uma vez que tratava
onze horas e trinta minutos. E, para constar, eu, Ana- apenas da contribuição patronal, quando deveria tra-
mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretaria, lavrei a tar da contribuição dos trabalhadores também. Criti-
presente Ata, que, lida, discutida e aprovada, será as- cou ainda o projeto por considerar que este criava
sinada pelo Presidente em exercício, Deputado José uma espécie de impostos diferenciados, o que era in-
Múcio Monteiro, e publicada no Diário da Câmara constitucional. Disse, ainda, que alguns dos projetos
dos Deputados. apensados não correlatos ao principal, mormente o

Ata da décima nona reunião (audiência pú- Projeto de Lei n2 3.003/97, que tratava da contribui-
blica), realizada em 22 de junho de 1999 ção sindical, que, a seu ver, deveria ser desapensa-

Aos vinte e dois dias do mês de junho de mil no- do. Para finalizar, falou que o art. 82 , inciso V, da
vecentos e noventa e nove, às onze horas e vinte e Constituição Federal, era auto-aplicável, carecendo,
nove minutos, no plenário 12, Anexo 11, da Câmara portanto, de ser regulamentado por qualquer projeto
dos Deputados, reuniu-se a Comissão de Trabalho, de lei. Em seguida, falou o Sr. Paulo Pereira da Silva,
de Administração e Serviço Público, sob a presidên- que pregou uma gradual mudança na estrutura sindi-
cia do Deputado José Múcio Monteiro, Presidente, cal, através do reconhecimento das centrais sindica-
presentes os Deputados Jair Meneguelli e Marcus Vi- is, do fim do imposto sindical confederativo e da con-
cente, Vice-Presidente; Pedro Henry, Paulo Rocha, tribuição social, e da criação de uma contribuição ne-
Roberto Argenta, Medeiros e Pedro Celso, titulares; gocial. O Sr. Marcelo Borges Sereno se disse a favor
José Pimentel e Babá, suplentes. Deixaram de com- da ratificação da súmula 87 da Organização Interna-
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cional do Trabalho, que prega o fim da contribuição
sindical, bem como de qualquer normatização dos
sindicatos. Falou, ainda, que era a favor da contribui
ção negociai, prevista no Projeto de Lei nQ 3.003/97.
O Sr. Antônio Carlos Regis falou ser contra a extinção
dos impostos sindicais, já que muitos sindicatos de
pendiam desses impostos para se manterem. Defen
deu uma regulamentação dos impostos sindicais tam
bém para os servidores públicos, e a autonomia das
assembléias para decidirem o valor do imposto. O Sr.
Magnus Ribas Apostólico defendeu uma discussão
mais abrangente sobre a questão sindical, onde se
falaria sobre todos os aspectos desse assunto, e não
apenas sobre o custeio dos sindicatos. Criticou o Pro
jeto de Lei nQ 5.169/90, que classificou de inflacioná
rio, uma vez que onerava produtos e serviços, e de in
justo, pois o imposto nele previsto seria repassado de
uma categoria para outra, além de conter um proces
so de recolhimento inexeqüível. O Sr. Antônio Lisboa

. Cardoso disse que a posição da CNC se alinhava
com a da CNI, pois entendia que o art. 8Q da Constitui
ção Federal não dependia de regulamentação. Falou,
porém, ser a favor da manutenção do imposto sindical
compulsório, uma vez que seria impossível para os
sindicatos sobreviverem sem o dinheiro das contribui
ções. O Sr. José Calixto Ramos discordou da posição
da CNI e da CNC com relação à necessidade de regu
lamentação do art. 8Q da Constituição, e para isso
apoiou-se no fato de o Supremo Tribunal Federal ain
da não ter tomado posição definitiva sobre o assunto.
Disse ser a favor do Projeto de Lei nQ 3.037/97, e ser
contra fixação do quorum de dez por cento, previsto
no Projeto de Lei nº 3.003/97, pois sua posição era de
que cada entidade deveria fixar o quorum. Em segui
da, falou o Deputado Medeiros, como autor do reque
rimento de realização da audiência pública, e relator
do Projeto de Lei nll. 5.169/90, agradecendo a presen
ça de todos, e se colocando à disposição para realiza
ção de debates sobre o assunto. Disse que iria fazer o
relatório tomando por base o Projeto de Lei nQ

3.003/97, que previa a chamada contribuição negoci
aI. Criticou a estrutura sindical no Brasil, que previa
muitos impostos, onerando demais o trabalhador, que
não tinha como pagar tantos tributos. Pretendia che
gar a um acordo com todos, para que restasse ape
nas um imposto sindical em todo o País, cuja taxa de
desconto seria fixada por cada assembléia de traba
lhadores. O Deputado José Pimentel falou que a con
tribuição sindical era necessária ao custeio dos sindi
catos, e pediu maiores explicações sobre o Sistema S
aos Senhores Osmani Teixeira de Abreu e Magnus
Ribas Apostólico, que prontamente responderam

questionamentos levantados pelo parlamentar. O De
putado Paulo Rocha parabenizou o Deputado Medei
ros pela audiência pública, e disse entender que a or
ganização sindical deveria ser ampla e profundamen
te discutida; falou ser importante a desapensação do
Projeto de Lei nº 3.003/97 dos demais, para que hou
vesse uma aceleração dos trabalhos. Usaram ainda a
palavra os Deputados Roberto Argenta, Babá e Jair
Meneguelli. O inteiro teor de reunião foi gravado, de
vendo ser transcrito e publicado, passando a fazer
parte desta Ata. Encerramento: O Deputado Jair Me
neguelli, Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia, encerrou a reunião às treze horas e cinqüenta e
nove minutos, tendo antes agradecido aos que com
pareceram. E, para constar, eu, Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária, lavrei a presenta Ata,
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente, Deputado José Múcio Monteiro, e enca
minhada à publicação no Diário da Câmara dos De
putados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio
Monteiro) - Declaro aberta a presente reunião.

Convido a tomar assento à mesa os Srs. Osmani
Teixeira de Abreu, membro do Conselho de Relações
de Trabalho da Confederação Nacional da Indústria 
CNI; Paulo Pereira da Silva, Presidente da Força Sin
dical (palmas); Marcelo Borges Sereno, Secretário Na
cional da Organização Central Única dos Trabalhado
res - CUT (palmas); Antônio Carlos Reis, Presidente
da Confederação Geral dos Trabalhadores (palmas);
Magnus Ribas Apostólico, Coordenador de Negocia
ções Trabalhistas da Federação Brasileira das Associ
ações de Bancos; Antônio Lisboa Cardoso, represen
tante da Confederação Nacional do Comércio; e o Sr.
José Calixto Ramos, Presidente da Confederação Na
cional dos Trabalhadores na Indústria. (Palmas.)

Esta audiência pública foi convocada para de
bater o Projeto de Lei nQ 5.169, de 1990, que dispõe
sobre a contribuição para o custeio do sistema confe
derativo da representação sindical das categorias
econômicas, previsto no inciso IV do art. 8l1. da Consti
tuição Federal, e seus apensados.

Antes de passar a palavra aos expositores, es
clareço aos convidados e Parlamentares que a reu
nião está sendo gravada para posterior transcrição.
Por isso, solicito que falem ao microfone.

Para melhor ordenamento dos trabalhos, deter
minaremos os seguintes critérios: cada orador dispo
rá de cinco minutos, prorrogáveis por mais cinco, para
sua exposição. Somente após o término das exposi
ções, passaremos aos debates. O autor do requeri
mento, Deputado Medeiros, disporá de dez minutos
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para sua interpelação. Os demais Deputados terão o ção diferenciada. Entendemos, portanto, que, nesse
tempo de, no máximo, três minutos. Para responder a aspecto, além da contribuição diferenciada, o projeto
cada interpelação, os oradores disporão do mesmo deixa muito a desejar.
tempo de três minutos. Outro ponto em que o projeto não toca é relativo

Serão autorizadas inscrições, segundo os se- à contribuição para as federações e para as confede-
guintes critérios de preferência: ao autor do requeri- rações, dizendo simplesmente que a assembléia fixa-
mento, Deputado Medeiros, aos membros da Comis- rá os valores, e não quem vai definir. Sabemos que as
são e, havendo tempo, aos demais Parlamentares. federações têm um sistema de realizar assembléias,

Dando início aos nossos trabalhos, concedo a as confederações têm outro, e os sindicatos têm um
palavra ao Sr. Osmani Teixeira de Abreu, que disporá sistema que são os próprios trabalhadores. Então,
de cinco minutos para sua exposição. também nesse aspecto, o projeto não poderia ser

O SR. OSMANI TEIXEIRA DE ABREU - Sr. aprovado.
Presidente, nobres Deputados, inicialmente gostaria Volto a afirmar a nossa premissa: entendo que o
de dizer que vamos nos ater ao projeto de lei funda- art. 82., inciso V, não precisa de regulamentação. Con-
mental que cuida exclusivamente da contribuição pa- tribuição confederativa é só de associados. Aliás, há
tronal. Estamos verificando que vários outros projetos enunciado do Tribunal Superior do Trabalho dizendo
foram apensados a ele, e muitos deles, no meu en- que a contribuição confederativa não pode ser des-
tendimento, data venia, não têm nada a ver com con· contada de associados e não-associados, nem em
tribuição sindical patronal, excetuando-se um que cui· convenções, nem em acordos coletivos, porque isso
da da contribuição negociai e que atenderia às duas contraria outros artigos da Constituição. -É evidente
partes. que se não pode ser em convenção e acordo coletivo,

Quanto ao projeto original, um dos pontos que também não pode ser em lei. No nosso entendimen-
queremos levantar é o de que ele cuida apenas da to, a Constituição equiparou as convenções e os
contribuição patronal, o que é um erro, pois, se é que acordos coletivos à lei, ou seja, deu-lhes força de lei.
o assunto deve ser regulado por lei, deve ser regula- E_se o Tribunal ,Superior do Trab~lho já disse que ela
da não apenas a contribuição patronal, mas também nao pode ser cnada em convençao ou em acordo, por
a dos trabalhadores. contrariar a Constituição, diríamos que também não

Apesar das opiniões em contrário, acreditamos pode em lei.
que o artigo da contribuição confederativa não depen- .. ~uanto a~s ~utrosapensados, acho, que a con-
de de regulamentação legal, mesmo porque o projeto tnbUlçao ~egocl~1 ~ um tema totalmente ~Iferente.da-
diz que a contribuição confederativa será fixada pela quele projeto onglnal, que realmente nao examlna-
assembléia geral, independentemente da contribui- mos para discutir neste momento. Entendo até que,
ção legal. Então, entendemos que contribuição legal se foss~ o ?~SO de di~cutir exc.lusivamente o projeto
não tem nada a ver com contribuição confederativa, de c~~tnbUlça?negoclal, devena ser convocada uma
porque essa é expressa independentemente da con- r~unlao especifica para tanto, porque com essa quan-
tribuição. tldade de processos apensados e tendo disponíveis

Tal qual colocado no projeto original em que se ~p.enas cinco ou dez minutos, nem uma hora seria su-
pretende que assembléia geral fixe contribuições, flclente. ,. .
que seriam diferenciadas para categorias econômi- Era o que tinha a dIzer, Sr. PresIdente.
cas, se o sindicato econômico é nacional, estadual ou O SR. PRESIDENTE (Deputado José Múcio
federal, haveria para as empresas a obrigatoriedade Monteiro) - Agradeço ao Sr. Osmani Teixeira de
de fazer um arquivo de cada outra empresa que ve- Abreu.
nha a comprar, para saber a que sindicato pertence, Passo imediatamente a palavra ao Sr. Paulo
que taxa deve ser aplicada. Além de inaplicável nas Pereira da Silva, Presidente da Força Sindical, que
empresas, diria que isso contraria diversos artigos da também disporá do prazo de cinco minutos para sua
nossa Constituição, que veda a criação de impostos. exposição.
E embora não seja um imposto, acabaria sendo, por- O SR. PAULO PEREIRA DA SILVA - Sr. Presi-
que seria obrigatório, contrariando os artigos de Iiber- dente, Deputado José Múcio Monteiro, Deputado Me-
dade sindical e diferenciando segundo a cidade. Não deiros, companheiros sindicalistas, temos defendido
tenho dúvida em afirmar que, se aprovado o projeto há algum tempo a idéia de modificar a estrutura sindi-
original, amanhã teríamos inúmeras entidades patro- cal, mas, é lógico, de maneira a que os sindicatos
nais criando sindicatos para fazerem a sua contribui- possam sobreviver. A atual estrutura sindical já não



Na proposta de mudança da legislação, na letra
"c", há sugestão no sentido de que se desconte não
só para federações e para as confederações, mas
também para as centrais. Sugeriria que se acrescen
tasse aí a central à qual o sindicato está filiado, caso
contrário, não se saberá para quem descontar.

a art. SQ trata de como poderia ser feito o des
conto, em quantas vezes. Sempre que o sindicato ne
gociasse, poderia cobrar um desconto, segundo a
proposta, em três vezes. A nossa sugestão é a de que
isso ficasse para a assembléia decidir, porque é pos
sível descontar durante o ano inteiro uma quantidade
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representa os trabalhadores, o mundo mudou, caiu o Então, achamos que nessa nova maneira, com
muro, enfim há essa coisa toda da nova estrutura sin- certeza, os sindicatos teriam de negociar mais, defen-
dical no mundo. As nossas federações e confedera- der mais sua categoria, até para terem mais recursos
ções, com raríssimas exceções, têm hoje participa- para a manutenção da sua estrutura, da estrutura sin-
ção no movimento sindical. Acho que as federações e dical.
as confederações devem existir nessa nova estrutu- Na opinião da Força Sindical, essas assembléi-
ra, mas com uma nova maneira de atuar e de organi- as teriam de ter pelo menos 10% dos associados.
zar os sindicatos. Achamos legítimo que as federa- Alguém pode dizer que é muito difícil reunir 10% dos
ções e as confederações atuem, mas também que seus associados. Eu, por exemplo, no caso dos meta-
trabalhem um pouco mais na defesa de suas catego- lúrgicos de São Paulo, teria de reunir pelo menos 11
rias. mil trabalhadores. Agora, como reunir esses 11 mil

Temos defendido que a mudança da estrutura trabalhadores? No nosso ponto de vista, poderíamos
seja feita em três vezes. Não daria para, de um dia deixar para que o edital de convocação da assem-
para o outro, dizermos: "A partir de hoje, toda a estru- bléia decidisse como vai fazer isso - estou dando o
tura sindical mudou, agora é pluralismo sindical, e vo- meu exemplo, mas pode-se pegar as grandes cate-
cês se virem", porque aí seria a lei da selva, e acaba- gorias e se verificará que todas teriam dificuldade de
ríamos destruindo o movimento sindical, o qual, no reunir 10, 15,20 mil trabalhadores, para decidir quan-
nosso ponto de vista, é a base da democracia no to seria a contribuição do seu sindicato. Mas, se dei-
País. Portanto, achamos que esta reunião é impor- xarmos para o edital de convocação da assembléia
tante exatamente porque vai tratar o assunto do jeito decidir de quanto vai ser a contribuição e como vai ser
que estamos considerando, ou seja, de um assunto a assembléia, podemos fazer assembléias em várias
de cada vez. portas de fábrica ou em várias regiões da cidade, ten-

Também achamos importante que, dentro des- do a possibilidade de atrair os trabalhadores para dis-
sa nova estrutura sindical, dessa nova modificação, cutir não só de quanto será a contribuição, mas, prin-
sejam reconhecidas as centrais sindicais, porque, cipalmente, qual será a pauta de reivindicação, quais
hoje, na prática, representam os trabalhadores. To- são as reivindicações que o sindicato estará levando.
das as centrais hoje têm a sua representação, e em E a fixação dos 10% é exatamente para dar um pouco
quase todas as negociações importantes para os tra- de credibilidade, porque sabemos, por exemplo,
balhadores estão as centrais sindicais. . como se decide hoje o desconto assistencial. Muitas

vezes, reúnem-se o presidente e o tesoureiro e estes
Achamos que, nessa nova estrutura, podería-

mos acabar definitivamente não só com o imposto decidem quanto vai ser descontado. Em alguns luga-
sindical, mas também com o confederativo e com a res, não se reúne nem com o tesoureiro, é só o presi-

dente. Então, teríamos de ter alguma credibilidade
contribuição assistencial. a sindicato ficaria com a nessa decisão. Muitos poderiam dizer que, para ter
contribuição dos associados, e essa nova legislação credibilidade, teria de ser 50% mais um. Achamos
criaria o que chamamos de contribuição negociaI. que isso é necessário, porque a participação de 10%
Essa nova contribuição, no nosso ponto de vista, faz dos trabalhadores numa assembléia já é uma grande
com que os sindicatos, as federações e as confedera-

mudança nos sindicatos brasileiros e faria com que os
ções tenham novo papel, ou seja, como sabemos, sindicatos tivessem um pouco mais de representa-
hoje, boa parte dos sindicatos no Brasil acaba não ne-
gociando. Até algum tempo atrás, os sindicatos esta- ção.
vam acostumados a depositar seus dissídios na Justi
ça do Trabalho. Então, achamos que, nessa nova es
trutura, para poderem arrecadar recursos, os sindica
tos teriam de prestar serviços para as categorias. As
assembléias decidiriam a contribuição. E passaría
mos um período de negociação, no qual os sindicatos
viveriam um novo momento de negociar. Na medida
em que negociassem, tirariam uma parte para manter
sua estrutura sindical. E, com isso, poderíamos real
mente dar ao sindicato um papel que muitos hoje não
têm. Até os grandes sindicatos têm negociado muito
pouco.
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que o sindicato precise para sobreviver. Não precisa 3,3%, o que implica que, se for 5% do teto, será quase
ser em uma, duas, ou, como está proposto, três ve- o dobro do que é hoje o imposto sindical, e isso, em
zes, porque isso, muitas vezes, pesa para o trabalha- nossa opinião, já viabilizaria uma transição do atual
dor. Entretanto, se for diluído durante todo o ano, com sistema para um novo sistema com liberdade e auto-
certeza, poderia favorecer e ajudar os trabalhadores nomia sindicais.
em relação a esse desconto, para manter o sindicato. Concordamos com o estabelecimento de um

Obrigado. quorum de 10%, mas de um quorum de 10% tanto
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jair Meneguel- para assembléias de empresa, quanto para assem-

li) - Passo a palavra também por cinco minutos, pror- bléias de categoria, porque no projeto de lei o quo-
rogáveis por mais cinco, se necessário, ao represen- rum de 10% é exclusivo para assembléias das cate-
tante da Central Única dos Trabalhadores, Marcelo gorias, não para as assembléias dos acordos. Na mi-
Borges Sereno. nha opinião, assembléias de acordos são aquelas as-

O SR. MARCELO BORGES SERENO - sembléias de acordos de empresas. Nesse sentido, é
Boa-tarde, companheiras e companheiros, Deputa- necessário estabelecer qU10rum para os dois.
das e Deputados presentes. Consideramos, porém, tanto em relação ao teto

A posição histórica da CUT tem sido pela ratifi- de 5%, quanto ao estabelecimento do quorum de
cação da Convenção 87 da OIT, e pela liberdade de 10%, ser possível discutir alternativas. Mas, com cer-
autonomia sindical em nosso País. Por isso, desde a teza, é necessário que haja uma assembléia para de-
nossa fundação, temos defendido não só a extinção liberar sobre essa contribuição, em primeiro lugar, e
da cobrança do imposto sindical, como o fim do poder que se estabeleça um teto para essa contribuição. O
normativo e o fim da unicidade sindical, a partir das que não é possível é ficar sem um teto e que não haja
bases da Convenção 87 da OIT, que garante um sis- uma assembléia para deliberar sobre esse ponto.
tema de liberdade e autonomia sindical e de proteção Consideramos também fundamental que a as-
e garantia à atividade sindical. sembléia fixe essa contribuição para as centrais sindi-

Inclusive, quando do fórum Barelli-92, apresen- cais às quais os sindicatos são filiados e que seja a
tamos proposta de sistema democrático de relações assembléia do sindicato que determine para quem vai
de trabalho, que previa uma legislação de transição esse dinheiro. Refiro-me à autonomia do sindicato
do atual para um novo sistema. Dessa legislação de para estabelecer a destinação dessa contribuição.
transição faria parte não só a garantia do atual regis- Esta é a nossa visão.
tro das entidades sindicais, do atual patrimônio, bem Por isso, consideramos que o art. 2Q do projeto,
como a continuidade das atuais convenções e acor- que estabelece uma destinação para sindicatos de
dos coletivos, até a assinatura de novas convenções primeiro grau, federações e confederações, é contra-
e acordos coletivos já no novo regime, no qual, imagi- ditório em relação a esse espírito, porque já determi-
namos, teremos a contratação coletiva do trabalho na para onde deve ser destinado esse dinheiro.
com o fim do poder normativo. Achamos que tanto os sindicatos são autômo-

O projeto de contribuição negociai, Projeto de mos para, na sua assembléia, decidir que entidades,
Lei nJ2 3.003 - é a ele que vou me referir -, teve a parti- além deles mesmos, vão receber o dinheiro dessa
cipação da Central Unica dos Trabalhadores, junto contribuição, como também são autônomos para de-
com a Força Sindical e outros, na sua discussão inici- terminar a destinação desses recursos. Isso, de certa
aI. Ao final, apresentamos projeto um pouco diferen- maneira, entra em contradição com esse espírito que
te, com base em algumas considerações que farei achamos ter o projeto de contribuição negociai no
aqui, mas em certo sentido concordo com o que o Pa- sentido de estabelecer essa contribuição.
ulinho acabou de falar, no sentido de que o projeto de Entendemos fundamental que, nesse momento,
contribuição negociai pode ser um dos passos que os sindicatos consigam avançar na direção de se li-
vamos dar para a construção de uma nova ordem, bertarem de taxas compulsórias, que seja a represen-
uma ordem com liberdade de autonomia sindical. tatividade dos sindicatos e das entidades sindicais

Que propostas de mudança teríamos em rela- que estabeleça se vão ser mais fortes do que já são.
ção a esse projeto, levando em conta as considera- Assim, vão conseguir essa contribuição a partir da
ções que fiz anteriormente? Primeiro, em relação à sua representatividade. Nesse sentido, quando parti-
contribuição, consideramos necessário estabelecer cipam de negociações coletivas, da contratação cole-
um teto para essa contribuição de 5%, já que o impos- tiva, os sindicatos podem auferir melhor a sua repre-
to sindical, que é referente a um dia de trabalho, é de sentatividade.
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Se tomarmos como base pesquisa de 1992 feita vários apelidos, mas todos, com certeza, muitos cari-
pelo IBGE junto aos sindicatos, vamos verificar que nhosos e há, também, muito folclore em torno do
os nossos sindicatos, já em 1992, dependiam muito nome "Salim", mas...
pouco do imposto sindical - e há o mito de que há O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Não quer sa-
grande dependência dos sindicatos em relação ao ber o dele, não é mesmo?
imposto sindical. O SR. ANTÔNIO CARLOS REIS - Não! Não

Nessa pesquisa sindical, nesse censo realizado aqui discutir apelidos, Deputado Medeiros, porque
em 1992 pelo IBGE - e seria muito interessante que o senão passaremos assim todo o tempo que tenho
IBGE fizesse novos censos desse tipo, até para res- aqui, e vejam que devo ter mais uns três ou quatro, o
ponder algumas dúvidas que o debate levanta sobre que é meio complicado.
o fim do imposto sindical e as mudanças do atual sis- Mas, Sr. Presidente, Sras.. e Srs. Deputados,
tema de relações de trabalho -, podemos verificar companheiras e companheiros, é muito importante
que apenas 12% desses sindicatos dependiam em que estejamos nesta reunião - e quero agradecer ao
mais de 50% da sua receita do imposto sindical e ape- Sr. Presidente desta Comissão, e também aos com-
nas 20% dos sindicatos dependiam mais de 30% do panheiros Deputados Jair Meneguelli e Medeiros, en-
imposto sindical. Isso compreendendo sindicatos de fim, a todos os membros da Comissão - para fazer
empregados, de empregadores, do meio urbano e do esta discussão, que é muito importante para o Movi-
meio rural. mento Sindical Brasileiro.

Então, é possível constituir um sindicalismo for- É muito fácil - e muitas vezes também ouço
te sem o imposto sindical. Mas consideramos que sin- isso, na condição de Presidente do Sindicato dos Ele-
dicatos que ainda dependem do imposto sindical - e tricitários de São Paulo - dizer: "Vamos acabar com
ainda há muitos - devem ter direito a essa transição. todo tipo de contribuição e, aí, depois, vamos discu-
Na nossa opinião, a contribuição negociai pode ser tir". O meu sindicato é forte e representativo, tem mui-
um dos instrumentos para garantir que, na transição, tos trabalhadores da base e tem condições de sobre-
esses sindicatos tenham capacidade de se juntarem viver de maneira até fácil, simplesmente com uma
a outros e fazerem um processo de fusão e mesmo se mensalidade sindical. Hoje, é desta maneira que so-
fortalecerem na sua capacidade de representar os brevivemos dentro do Sindicato dos Eletricitários de
seus associados. São Paulo.

Por último, eu gostaria de levantar tanto para o Precisamos, porém, analisar a situação do Mo-
Relator, Deputado Luiz Antônio Medeiros, quanto vimento Sindical Brasileiro como um todo. Não pode-
para o Vice-Presidente da Comissão, Deputado Jair mos ficar aqui pensando que o Sindicato dos Eletrici-
Meneguelli, a sugestão de que a Comissão de Traba- tários tem o poder de tomar essa decisão e partir para
lho, de Administração e Serviço Público discutisse, de apenas uma mensalidade, sem pensarmos no Movi-
maneira mais urgente possível, a regulamentação mento Sindical como um todo. Precisamos analisar
não só do art. 11 da Constituição, que trata da repre- que o Movimento Sindical Brasileiro não se restringe
sentação sindical de um para duzentos, que, desde à cidade de São Paulo, ou somente às cidades do Rio
1998, está na Constituição, como também da Con- de Janeiro, Belo Horizonte ou às grandes capitais. O
venção nº 135, ratificada pelo País em 1991, que tam- Movimento Sindical Brasileiro é um todo e está em to-
bém trata da representação sindical, porque certa- das as cidades brasileiras.
mente a representação dos sindicatos no local de tra- Precisamos analisar como ficam os pequenos
balho é outro instrumento importante para fazermos sindicatos. E concordo: precisamos reformular tudo,
essa transição para um regime de liberdade e autono- unirmo-nos mais, ter mais sindicatos unidos em torno
mia sindical no nosso País. de uma só categoria. Mas precisamos de uma transi-

Eram as considerações que gostaria de fazer ção para que isso possa acontecer na realidade. Não
em nome da CUT. Muito obrigado. é possível pensarmos aqui que um sindicato do Esta-

O SR. PRESIDENTE(Deputado Jair Meneguel- do do Maranhão ou do Pará, por exemplo, tenha as
li) - Passo a palavra a seguir, também pelo prazo de mesmas condições de ter uma contribuição, uma
cinco minutos, prorrogáveis por mais cinco minutos, mensalidade para sua sobrevivência. Temos de pen-
a0 Sr. Antônio Carlos Reis, da CGT - o famoso "Sa- sar nas dificuldades que têm os trabalhadores rurais
Iim", ou, para alguns, "Turco". em todas essas regiões, que representam uma clas-

O SR. ANTÔNIO CARLOS REIS - Companhei- se sofrida e precisam ter, sim, uma maneira de sobre-
ro e Deputado Jair Meneguelli, na realidade, tenho vivência. Precisamos pensar também nos sindicatos
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de servidores públicos que nunca tiveram condições os trabalhadores e para o sindicato. E se a categoria
de receber nada e não podem sequer se organizar. não puder pagar em três vezes? Como vamos fazer?
Essa é uma questão que deve ser sempre debatida. Deveremos deixar que a categoria decida isso em as-

Quero sugerir à Comissão que procure viajar, sembléia e estipule o número de parcelas a serem
fazer trabalhos pelo Brasil. Porque aqui estamos com descontadas nessa contribuição.
uma minoria de sindicalistas brasileiros presentes. A CGT também defende que o quorum para as-
Precisamos, na realidade, estar em pelo menos todas sembléia deva ser fixado no estatuto, porque, confor-
as capitais, para que possamos levar todos esses sin- me disse o Paulinho, é muito difícil colocar onze mil
dicatos para um grande centro, para fazer essa dis- trabalhadores dentro do Sindicato dos Metalúrgicos
cussão e passar para a Comissão a realidade do Mo- de São Paulo. É quase impossível! Devemos definir
vimento Sindical Brasileiro. (Palmas.) essa questão do quorum. Por exemplo, o Sindicato

Há muitos sindicatos, e acho que não deve ha- dos Eletricitários de São Paulo está em 92 Municípi-
ver uma definição agora, porque esta é uma primeira os. É muito difícil, do local de trabalho, no Vale do Pa-
conversa, e acredito que não estamos definindo nada raíba, e de locais distantes da Capital, chegar a São
agora. Precisamos passar por uma discussão maior, Paulo para realizar esse debate. Não posso marcar
inclusive para que esta Comissão não faça injustiça assembléia para um domingo, mesmo porque grande
com muitos sindicalistas e sindicatos, porque, em fa- parte da categoria eletricitária trabalha no domingo.
zendo essas injustiças, na verdade, estará fazendo Se tiver que tirar esses trabalhadores do Vale do Pa-
injustiça para com os trabalhadores, classe já tão so- raíba tenho, pelo menos, de fazer com que a empresa
frida e com tantas questões. Não temos hoje o empre- os libere após o meio-dia, para poder fazer a assem-
go adequado. Precisamos realizar um grande movi- bléia lá. Como vou fazer? Então, não estaria nunca
mento nacional para geração de empregos. dentro da lei, mas sempre contra aquilo que nela está

Por isso, quero parabenizar os Estados pelas fixado. Isso seria a morte do sindicato, porque nunca
frentes de trabalho. Mas tenho uma preocupação mu- poderia ter o seu sustento. Seja qual for a maneira
ito grande com relação a essa questão. Por exemplo, como façamos, nunca vou realizar.
pode-se dizer: "vamos fazer a pintura de uma escola." Então, podemos colocar isso no estatuto do sin-
Mas ela deveria ser pintada de qualquer maneira! dicato. A categoria vai aprová-lo e vai estipular em
Então, contrata-se alguém por 150 reais e deixa-se, quantas parcelas deve ser feito o desconto. Digo isso
talvez, de pagar o salário de um outro trabalhador que com muita tranqüilidade, porque no Estado de São
já estava preparado para fazer uma construção ou Paulo estamos em 92 Municípios. Mas há sindicatos
atuar em outros segmentos. O movimento sindical que são realmente de todo o Estado. No Estado de
precisa analisar todas essas questões. São Paulo, são cerca de 625 Municípios - não me re-

É louvável o desejo de combater o desemprego. cordo o número exato. É muito difícil reunir 10% da
Mas precisamos ter uma pauta para combatê-lo com categoria num sindicato. Vejamos, por exemplo, um
crescimento econômico e não de uma maneira mo- sindicato estadual do Pará. Um trabalhador que sai
mentânea, porque isso não resolve o problema da de lá para ir à Capital, Belém, demora, muitas vezes,
classe trabalhadora. três ou quatro dias, de barco, no meio da selva. Como

Vou-me ater ao programa. Na realidade, esse esses trabalhadores poderiam locomover-se? Como
projeto deveria premiar a representação do servidor teríamos condições de reunir 10% dos representan-
público. Precisamos fazer com que o servidor público tes do sindicato?
seja incluído no projeto. E a Central Geral dos Traba- O Brasil é um continente e precisamos anali-
Ihadores - CGT - mandou sua proposta para o Rela- sá-lo de acordo com suas diferenças regionais, enfim,
tor, Deputado Medeiros - ele a tem em mãos -, e para analisar todas as situações. Não é possível uma situ-
o Ministro do Trabalho, a fim de que S. Exª também ação dessas.
tome conhecimento da mesma.

Devemos colocar no estatuto a fixação das par- Então, remeteria isso para a assembléia e o es-
tatuto do sindicato.celas a serem pagas. Concordo - e parece que a con-

cordância é geral - que as parcelas não podem ser Precisamos definir a questão. Ela deve ser am-
definidas assim. Deveriam ser definidas pelo estatuto piamente discutida. Quero dizer que não podemos
do sindicato. De repente, determinada categoria pode defender que se acabe com o imposto da maneira
dizer assim: vamos dar uma contribuição de xis por que está. Eu também não concordo muito com impos-
cento e pagar de uma vez só. Ora, tanto melhor para to. O nome já é meio complicado: imposto. Então,
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precisaríamos, na realidade, fazer essa grande dis
cussão.

Mas a CGT defende que tem que haver uma
maneira de fazer com que o sindicato seja custeado.
A CGT já apresentou a proposta do Fundo de Garan
tia de Ação Sindical, e deverá apresentá-Ia até para o
Congresso Nacional.

O que seria esse Fundo? Seria, na realidade, o
Governo passar para os sindicatos, enfim, para toda
a estrutura, algo que possa ser mantido pelo sindica
to. E me dizem: o Governo poderá ter influência nas
decisões. Pergunto: ele tem influência nos partidos
políticos? O Governo manda dentro dos partidos polí
ticos? Não. E quem mantém essa estrutura partidá
ria? A Fazenda Nacional.

Então, precisamos, na realidade, ter uma ampla
discussão. E a CGT deverá mandar para o Congres
so Nacional e para o Ministro do Trabalho o projeto do
Fundo de Garantia da Ação Sindical, para que possa
mos sobreviver.

Eu falo nos partidos políticos, mas na estrutura
mantida pelo Governo há outros entes. Não quere
mos entrar na discussão agora, mas precisamos defi
nir essa questão.

Eu quero também defender a proposta de tran
sição que temos para o Imposto Sindical. Precisamos
discuti-Ia, para estabelecer de quanto tempo será
essa transição. E podemos ir descontando ano a ano
uma porcentagem dessa transição.

Vou dar um exemplo simples: vamos acabar
com ela em dois anos. Então, no ano 2000, por exem
plo, ao invés de descontar um dia de trabalho, seria
descontado 50% de um dia. Seria dividido, da mesma
maneira, e precisaríamos depois ver como ficaria a
parte do Governo. Acho que não deveria ir para o Go
verno, mas deveríamos buscar outra solução na divi
são. No ano 2001 também seria feito o desconto de
50%.

Essa é uma proposta, mas outras propostas po
derão ser discutidas. No ano 2002 não haverá mais o
Imposto Sindical. Nessa ocasião, entretanto, já tería
mos dado o tempo, como foi citado aqui na mesa,
para que os sindicatos se adaptassem à nova condi
ção, a fim de fazermos com que o movimento sindical
sobreviva e possa, na realidade, bem representar os
trabalhadores brasileiros.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jair Meneguel
li) - Obrigado.

Passo a palavra, imediatamente, também por
cinco minutos, ao Sr. Magnus Ribas Apostólico.

O SR. MAGNUS RIBAS APOSTÓLICO 
Boa-tarde a todos.

Srs. Deputados, meus companheiros, entende
mos sempre muito temerário tratar-se de reformas e
de mudanças profundas na questão trabalhista e sin
dical cuidando de itens isolados. Corremos o risco de
definir item a item e chegarmos ao final nem com uma
colcha de retalhos, mas com um frankstein que nin
guém mais consegue administrar ou controlar. Então,
entendemos que a reforma precisa ser discutida e es
tudada no seu conjunto.

Estamos falando em alterar a forma de custeio
de um sistema sindical que também está em proces
so de mudança. Não seria melhor definirmos para
onde vai o sistema sindical, para que depois se defina
como ele deverá ser custeado ou, ainda, fazer essa
discussão conjunta?

Em todo caso, vamos nos ater ao Projeto de Lei
nR 5.169, que trata da contribuição sindical patronal.

O projeto em si, da forma como está, onera dire
tamente o preço de produtos e serviços. Ele incide so
bre o preço de produtos e serviços, com repasse pra
ticamente automático ao consumidor.

Ou seja, esse projeto éinflacionário na origem e
nos seus efeitos. Como ele incide em cascata, quanto
mais longa a cadeia produtiva maior será a incidência
de imposto e maior será seu efeito inflacionário. Po
deria ser até uma CPMF sindical, já que vem incidin
do desde o primeiro movimento até o último.

Por outro lado, na sua incidência, é injusto, por
que repassa custos de uma categoria para outra,
através da cadeia produtiva, atingindo aquelas que
trabalham com margens mínimas de preços e fatura
mentos elevados, como a ponta do comércio, que
está diretamente ligada ao consumidor. Qualquer
contribuição que venha a onerar a produção, os pre
ços finais, que venha a gerar alteração de preço aos
consumidores nos parece bastante inadequada. Des
sa forma, repassar aos consumidores aquilo que está
onerando diretamente o preço de produtos e serviços
nos dá a impressão de que estamos compulsoria
mente sindicalizando todos os consumidores brasilei
ros, todas as categorias econômicas, o que não pare-

. ce viável. Isso sem considerar que, como já foi levan
tado pelo Osmani, o processo de recolhimento pro
posto pelo projeto é totalmente inexeqüível.

Dessa forma, entendemos que no meio patronal
a execução do projeto não tem viabilidade e causaria
efeitos bastante danosos. É isso o que tenho a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jair Meneguel
li) - Obrigado.
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Passo a palavra ao Sr. Antônio Lisboa Cardoso, cionamento do sindicalismo, pois a ausência de qual-
por cinco minutos, prorrogáveis por mais cinco. quer um deles pode comprometer o todo.

O SR. ANTÔNIO LISBOA CARDOSO - Sr. Apesar da indispensabilidade de cada um de td-
Presidente, Sr. Relator, demais componentes da dos os itens, à contribuição sindical compulsória se
Mesa, Srs. Deputados, senhoras e senhores presen- atribui justificado destaque, pois sem dinheiro é difícil
tes, a Confederação Nacional do Comércio se alinha e até impossível realizar e mesmo sobreviver.
ao posicionamento definido pelo Dr. Osmani, repre- A essência do sindicalismo reside na represen-
sentante da CNI, no sentido de que a contribuição tação da categoria, expressão máxima da solidarie-
confederativa é auto-aplicável. Quer dizer, não seria dade. Trabalhando por um, o resultado alcança a to-
necessário nenhum projeto de lei para regulamentar dos; e, lutando por todos, cada um é contemplado.
essa contribuição, por expressa determinação da Tal solidariedade determina a solidariedade do finan-
Constituição Federal. ciamento do sistema sindical. Todos devem contribu-

Gostaria também de ressaltar aqui alguns pon- ir, porque todos estão solidarizados pela categoria, o
tos, para que não ficasse apenas nas minhas pala- que lhes garante a condição de beneficiários das con-
vras. quistas.

A Confederação Nacional do Comércio agrade- Em um país territorialmente gigante, com enor-
ce o honroso convite para participar desta audiência mes desigualdades regionais, como é o nosso Brasil,
pública, que tem como finalidade debater o Projeto de é utópico sonhar em conseguir um perfeito funciona-
Lei n2 5.169/90, que dispõe sobre a contribuição des- mento de qualquer sistema por intermédio de contri-
tinada ao custeio do sistema confederativo da repre- buições espontâneas. Essas disparidades estão ain-
sentação sindical das categorias profissionais e eco- da mais presentes na estrutu'ra sindical do que as ob-
nômicas, previstas no inciso IV, do art. 8º, da Consti- servadas na realidade econômica. Dessa forma, se a
tuição Federal, embora no projeto de lei conste ape- compulsoriedade for eliminada, (I sindicalismo pre-
nas que seria para custeio da categoria econômica, sente nas imensas regiões menos desenvolvidas ten-
não se referindo à categoria profissional. derá ao completo desaparecimento, provocando ain-

Reiteramos nosso posicionamento defendido da mais desequilíbrio entre capital e trabalho.
na audiência pública realizada nesta Comissão no dia A Confederação Nacional do Comércio reco-
11 de novembro de 1998, favorável à manutenção da nhece a legitimidade do legislador pátrio em discutir o
contribuição sindical compulsória como instrumento relevante tema, se observados os princípios constitu-
de financiamento da estrutura sindical brasileira. cionais pertinentes. A despeito de posições contrári-

Exercendo a CNC, em sua expressão máxima, as, até mesmo por parte de entidades e organizações
a liberdade outorgada pelo art. 811. da Carta Magna e sindicais, espera, ao final, que sejam mantidos os
dando prova de que o sistema sindical é plenamente pressupostos assecuratórios da unicidade sindical e,
viável, organizou, de forma democrática, o sistema sobretudo, a contribuição compulsória para a manu-
confederativo da representação sindical do comércio, tenção dos sistema.
denominado Sicomércio, que congrega 37 federa- São essas as nossas palavras. Agradecemos.
ções e mais de setecentos sindicatos distribuídos em O SR. PRESIDENTE (Deputado Jair Meneguel-
todo território nacional, o qual é regido pela carta de li) - Passamos a palavra ao último expositor, Sr. José
princípios e por seu estatuto, que disciplina sua estru- Calixto Ramos, Presidente da CNTI.
tura e funcionamento. Exercendo, em sua plenitude, O SR. JOSÉ CALlXTO RAMOS - Sr. Presiden-
o poder de auto-regulação normativa, as entidades te, Deputado Jair Meneguelli, Srs. Deputados, com-
integrantes do Sicomércio - sindicatos, federações e panheiros dirigentes sindicais, companheiras e com-
a confederação - reúnem-se, a cada biênio, em as- panheiros, primeiro, agradecemos o convite, especi-
sembléia geral, que é a AGS, visando a orientar e a almente ao Deputado Medeiros, pois sei que através
disciplinar sua gestão. dele foi que conseguimos participar desta discussão.

Assim, a instituição consagra os postulados fun- Vamos tentar interpretar o pensamento de dez
damentais que estão presentes na organização sindi- confederações nacionais de trabalhadores.
cal brasileira: unicidade sindical, categoria, enqua- O primeiro orador, principalmente, deu idéia de
dramento, base territorial, representação e contribui- que essa discussão seria dispensável, posto que a
ção compulsória. Em todas a assembléias gerais rea- própria Constituição diz que a assembléia geral defi-
Iizadas, os integrantes do Sicomércio consideraram nirá a contribuição para custeio do sistema confede-
esses postulados essenciais à organização e ao fun- rativo de representação sindical. Mas o próprio Su-
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premo Tribunal Federal não tem ainda uma posição Referindo-nos à letra c, ainda do art. 12 , enten-
definitiva. Existem divergências entre suas turmas, o demos ser justo que a assembléia geral de cada enti-
que resultou na possibilidade desta discussão. dade fixe o percentual a ser descontado dos integran-

Não me vou ater ao Projeto de Lei n2 5.169, pos- tes da categoria profissional ou econômica. Porém,
to que diz respeito diretamente aos empresários, os consideramos prudente que a lei discipline a sua dis-
quais estão condignamente representados nesta Co- tribuição entre as entidades do mesmo plano de en-
missão. Mas o projeto, em sua origem, teria a finalida- quadramento sindical.
de de regulamentar a contribuição confederativa para Causa-nos dúvidas, com o devido respeito,
custeio do sistema sindical. Seria esta a originalidade quando o projeto prevê a distribuição da receita em
do projeto. Todavia, das discussões mantidas entre a comento às entidades, às centrais sindicais. Tratan-
Força Sindical, CUT, CGT e o Ministério do Trabalho, do-se de uma contribuição admitida pela Constituição
chegou-se, naquela oportunidade, mesmo sem con- Federal para uma finalidade específica, o custeio do
senso, ao termo "contribuição negociai". Começa aí, sistema, como poderá ser ela estendida a outras or-
data venia, a discordância das Confederações. A pri- ganizações que não componham o referido sistema?
meira razão é que igualmente tramita nesta Casa - Essa é uma das razões que nos convencem exata-
aliás, tramitam vários - o Projeto de Lei n2 3.037, que mente a inserir as centrais sindicais na composição
se refere ao mesmo assunto, originário do entendi- do sistema confederativo de representação sindical,
mento entre as Confederações. Este praticamente que é exatamente o sistema sindical constitucional.
não está sendo levado à discussão. Quer dizer, elas existem de fato e necessitam existir

A segunda razão é que a interpretação dada à de dir~ito, inclusive com as me~ma~ obrigações~ mas
expressão "contribuição negociai" significa dizer que t~m~em com as mesm_as prerrogativas qu:detem os
somente a cada negociação coletiva para celebrar sindicatos, as federaçoes e as confederaçoes.
convenções ou acordos dos dissídios coletivos é que No art. 32 do projeto, sugerimos excluir a ex-
se pode convencionar percentuais a serem desconta- pressão de que falamos antes, da "contribuição nego-
dos dos vencimentos dos trabalhadores para manu- eial", e deixar a critério de cada entidade a forma de
tenção do sistema confederativo. Ora, em uma época desconto, qual o percentual, se será de uma ou duas
em que o País amarga amplo desemprego, tendo-se vezes, se mensalmente. Ficaria a critério também da
constatado o oferecimento de zero por cento nas ne- assembléia geral.
gociações coletivas, como será possível, nesta opor- Com relação ao art. 52, que revoga os arts. 578
tunidade, exigir-se qualquer tipo de contribuição dos a 610 da CLT, entendem as confederações que sua
trabalhadores? Parece-nos que, ao ser adotada essa revogação pura e simples extingue a contribuição
prática, as entidades sindicais sofreriam de uma per- compulsória, denominada contribuição sindical. A
manente instabilidade na prestação de seus serviços, nosso ver, o posicionamento é radical e afronta a rea-
exatamente por ausência de uma receita mais está- Iidade sindical brasileira. Seria brutal demagogia de
velo Esse entendimento está explicitado no parágrafo nossa parte aceitar de imediato a extinção dessa
único do art. 12 , do Projeto de Lei n2 3.003. compulsoriedade, posto que a sobrevivência das fe-

O Projeto estabelece, na alínea b do mesmo ar- derações e das confederações depende quase que
tigo, quorum mínimo de 10% dos interessados para exclusivamente dessa receita, com raríssimas exce-
deliberação, quando se tratar de convenção ou dissí- ções. Não é menos verdade que os sindicatos sofre-
dio coletivo. Também não podemos concordar, uma rão bastante com a ausência dessa receita anual, que
vez que um sindicato com 100 mil trabalhadores na se reveste ainda, ao nosso ver, de fundamental im-
sua base dificilmente reuniria 10 mil trabalhadores, portância.
mesmo que essa reunião fosse convocada especifi- A juízo das confederações, não é justa a sua ex-
camente para decidir sobre remuneração salarial e tinção sem a instituição e consolidação de outras al-
outras vantagens. Na prática, isso não funciona, e, ternativas de custeio. Assim pensando, tomam a Ii-
portanto, essa exigência legal seria letra morta ou in- berdade de propor a esta douta Comissão e ao Con-
duziria alguns dirigentes sindicais a forjar presenças gresso Nacional, evidentemente, o seguinte: primei-
nas respectivas assembléias em forma de procedi- ro, substituição do título "contribuição negociai", ado-
mento que não se recomenda. Entendemos razoável tando-se o texto constante do art. 82 , item IV, da
que o quorum respeitado seja aquele contido no es- Constituição; quorum mínimo para deliberação, na
tatuto de cada entidade, disposição que deve preva- conformidade dos estatutos de cada entidade, preva-
lecer sobre a prevista em lei. lecendo o previsto em lei apenas para os casos em



ros.
O SR. DEPUTADO MEDEIROS - Serei breve,

Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer a
todos os sindicalistas a presença. Temos aqui prati
camente todas as tendências do movimento sindical,
temos trabalhadores e sindicalistas de todo o Brasil,
do Rio Grande do Sul até o Amazonas. Ou seja, esta
mos todos aqui.

Quero deixar registrado que, antes de fazer o
relatório final, gostaria de participar de debates orga
nizados. Estou à disposição. O Calixto, com suas
Confederações, pode organizar um debate. Além de
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que os estatutos forem omissos relativamente ao as- ter anotado suas sugestões - sei que você trouxe por
sunto. escrito -, também irei participar lá. A CGT, com o Sa-

Entendemos prudente distribuir a receita que for lim, carinhosamente chamado "Turco", pode me cha-
auferida. Então, são duas situações distintas. A as- mar, que vou participar. Participei de muitos debates
sembléia decide o percentual e, do montante arreca- com a ForçaSindical, mas podem me chamar. O pes-
dado, seria processada a distribuição da seguinte for- soai da CUT também pode me chamar. De preferên-
ma: 72% para o sindicato da correspondente catego- cia, que seja em Brasília ou em São Paulo. Se for em
ria profissional, 18% para a federação coordenadora outro Estado, por favor, mandem também a passa-
do grupo, 7% para a confederação coordenadora do gem, porque o Congresso Nacional não dá passa-
plano e 3% para a central à qual o sindicato, a federa- gemo O salário de Deputado não é tão grande, como

. ção ou a confederação estejam filiados. falam por aí, e não podemos pagar passagem para
Como o projeto trata exatamente do custeio do tudo quanto é lado.

sistema, a presente sugestão evita que as entidades Quero agradecer ao Deputado Paulo Rocha,
de base, os sindicatos, que por alguma razão não go- que era o Relator do projeto. Pedi a S. Exª para fazer
zem de bom relacionamento com as entidades de a relatoria.
grau superior - e aí incluo todas - criem dificuldades Ainda não sei bem a linguagem parlamentar,
para a sobrevivência desses órgãos, bastando uma como o Deputado Jair Meneguelli, que está aqui des-
orientação às assembléias para deliberarem sobre de outros carnavais. Sou Deputado novo.
um percentual irrisório. O que vou fazer? Recebi para relatar todo esse

Por outro lado, para que não se configure o iní- catatau de projetos. São muitos projetos apensados.
cio de um desmonte da organização sindical brasilei- Vamos - e esse foi mais ou menos o acordo que fiz
ra, torna-se indispensável que a lei estabeleça - e o com o Deputado Paulo Rocha, do PT - desapensar
estamos dando aqui - um prazo mínimo de cinco tudo e fazer a relatoria somente do Projeto de Lei nQ

anos para a extinção definitiva da questionada contri- 3.003, que veio do Ministério do Trabalho, sobre o
buição compulsória, evidentemente facultando às en- qual houve discussão prévia com as centrais sindica-
tidades sindicais abdicar dessa contribuição em pra- is. Vou fazer a relatoria em cima disso. Antes, porém,
zo menor. estou à disposição para participar de debates.

Como o tempo é exíguo para uma série de ou- Qual é a realidade? O que está acontecendo
tras considerações, preferimos encerrar aqui, deixan- hoje? Por que esse projeto é urgente? Porque os sin-
do documentada a sugestão que achamos por bem dicatos vivem uma grande crise financeira, ao mesmo
apresentar, com os agradecimentos das Confedera- tempo em que podem cobrar quatro arrecadações: a
ções Nacionais de Trabalhadores. Contribuição Sindical, a Contribuição Assistencial, a

Muito obrigado. mensalidade e o Confederativo. E há sindicatos que
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jair Meneguel- abusam, há sindicatos que tiram tudo isso, que são

li) - Encerrada a exposição, vamos passar aos deba- verdadeiras máquinas arrecadadoras - não são to-
tes, obedecendo sempre a ordem de inscrição. dos -, tanto do lado do trabalhador quanto do lado

Segundo o Regimento, o autor do requerimento empresarial; vivem somente para fazer grandes arre-
dispõe de dez minutos para interpelar os expositores cadações. O Imposto Sindical representa 3% de um
e fazer seus comentários. salário; o Assistencial, às vezes, 10%; o Confederati-

Tem a palavra o Deputado Luiz Antonio Medei- vo, 1% ou 1,5%, e assim por diante. Então, há um
abuso flagrante.

E qual é o problema? O problema é que vivemos
uma crise financeira. Por quê? Há uma resistência do
trabalhador em pagar tudo isso. Por outro lado, o em
presariado se utiliza disso e faz os famosos abai
xo-assinados dentro das empresas. Além disso, te
mos o Ministério Público, que interfere bruscamente
dentro dos sindicatos, interfere na autonomia sindical.
Estamos vivendo uma situação tumultuada, no que
diz respeito às finanças sindicais, por causa do Minis
tério Público e do abuso. Então, é necessária uma lei
que defina esse caso.
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Pretendemos acabar com todas as contribui- Existe urgência. Essa coisa tem que ser feita.
ções e deixar apenas uma, que poderá ser negociai Senão, daqui a pouco teremos uma crise dentro do
ou confederativa. A idéia é deixar uma. movimento sindical muito grande, ou seja, as finan-

Qual seria a essência dessa contribuição? A as- ças dos sindicatos podem acabar, porque o Ministério
sembléia de trabalhadores é soberana. Ela é que de- Público não permite que se faça nada. Temos que
cide quanto se vai retirar, quanto será repassado para acabar com os abusos. Há muito abuso dentro do mo-
a federação, para a confederação, e assim por diante. vimento sindical.
A soberania é da assembléia dos trabalhadores. Ela Esse é o relatório que eu vou apresentar. Há co-
vale para associados e não-associados. O valor é isas que não estão claras nem para mim nem para a
para todos os que se beneficiam do acordo coletivo, Comissão. Vamos conversar com todo mundo, com
seja associado ou não. E o desconto será na folha de os sindicatos patronais inclusive, porque o que vale
salários. para os trabalhadores vale para o sindicato patronal e

Quanto ao valor que deve ser retirado, achamos para os sindicatos de funcionários públicos.
que existe o princípio da razoabilidade. Pelo menos, Deputado Jair Meneguelli, era isso o que gosta-
essa é a proposta. Cada sindicato, cada assembléia ria de dizer. O que foi dito aqui está anotado. Depois,
diz quanto será necessário para a manutenção do vão acontecer as reuniões por categoria, por setor,
sindicato. Para uns são necessários 5% ao ano; para desde que nos convidem.
outros, 10%, 3%, 1% ao mês, mas obedecendo sem- Muito obrigado. (Palmas.)
pre o critério da razoabilidade. Às vezes, um sindicato O SR. PRESIDENTE (Deputado Jair Meneguel-
pode tirar 10% e o associado recorrer à Justiça, por- li) - Obrigado, Deputado Medeiros.
que aquilo não é razoável, é exorbitante para a manu- Passaremos agora aos debates.
tenção do sindicato. Então, há possibilidade de o as- Pelo avançado da hora, perdoem-me, serei
sociado ir à Justiça, porque houve exorbitância. mais rigoroso com os Parlamentares do que fui com

Temos que discutir bem essa questão. A CUT os expositores. Então, os senhores disporão de no
propõe que se tenha um teto e que ele não seja ultra- máximo cinco minutos, segundo determina o Regi-
passado, primeiro, para evitar abusos; segundo, por- mento.
que esse critério da razoabilidade também deixa um Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
pé para o Ministério Público. Qualquer coisa o Minis- Deputado Roberto Argenta. (Pausa.)
tério Público vai estar em cima, porque tem o chama- Concedo a palavra ao Deputado José Pimentel.
do critério da razoabilidade. O Ministério Público vai O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Pre-
dizer, a toda hora, que não é razoável. Então, deve- sidente, Sr. Relator, Sras.. e Srs. Deputados, senho-
mos discutir melhor. Ninguém vai fazer esse relatório res convidados, senhores sindicalistas, quero come-
correndo. Temos um tempo razoável para rediscutir çar registrando que não existe jantar de graça, al-
se vamos deixar esse critério da razoabilidade, que guém tem que pagar. E, nesta Casa, já tivemos uma
tem esses dois lados ruins: o do Ministério Público e série de Comissões Parlamentares de Inquérito, seja
os abusos. no caso PC Farias, seja no caso da CPI dos Anões do

Creio que quando se estabelece um teto aca- Orçamento. E toda a razão da corrupção deste País
ba-se abrindo mão de parte da sua soberania. Mas está vinculada a financiamento de campanha, a caixa
essa questão está em aberto, pode ser discutida. dois.

Outra questão muito polêmica. Vamos ter um Exatamente como forma de enfrentar esse de-
quorum de 10% ou deixar essa decisão a critério do bate, vários Parlamentares, independentemente de
estatuto do sindicato? Essa questão deve ser discuti- partido, inclusive o Líder do PSDB no Senado Fede-
da. Pretendo fazer o máximo possível para formar um ral, estão propondo financiamento público de campa-
certo consenso. Quer gostemos quer não de uma de- nha. Ou seja, S. Exªs entendem que é menos caro
terminada central ou confederação, todas são parte para a sociedade financiar campanha eleitoral do que
legítima do processo. E as pessoas dizem: mas como permitir esse processo de corrupção, de extorsão, en-
uma federação vai fazer? A federação ou a confede- fim, esses procedimentos que temos no Brasil. Ao
ração pode reunir seu sindicato, fazer assembléias e lado disso, quem participou da Operação Mãos Lim-
formar consenso quanto à retirada, quanto ao repas- pas, na Itália, ou a acompanhou tem clareza da impli-
se. Isso pode ser feito no ramo da produção ou pela cação daquilo. Portanto, precisamos enfrentar esse
federação. Existe essa possibilidade. debate. Não há como custear sindicato, se alguém

Enfim, o projeto é esse. não contribuir.
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Isso dito, aqui nesta Casa, já fizemos algumas sistema financeiro não tem Sistema S. Por razões his-
audiências públicas sobre esse tema. Tive o cuidado, tóricas, acabou não sendo criado. Então, sobre o Sis-
na audiência anterior, de solicitar um levantamento tema S ser ou não bom para a categoria, preferia que
da contribuição do sistema S no ano de 1997; o de aquelas categorias que o têm digam-no. Fazer a inci-
1998 não recebi ainda. O sistema S, do ano de 1997, dência sobre a folha de pagamento é muito diferente
arrecadou 3 bilhões 822 milhões 395 mil reais, e é de fazer a incidência sobre o produto final, a cada es-
compulsório. São 3% sobre a folha salarial de todos tá,gio da produção.
os trabalhadores. Disse inflacionário, porque, como aconteceu

Ouvi, com muita atenção, as declarações do Sr. com o ICMS e outros impostos, ao se colocar no pre-
Apostólico - este é o sobrenome do Sr. Magnus. Sen- ço do produto, sem que haja uma determinação legal
do representante da Febraban, S. Sª é um bom apos- de como isso será feito... É decisão de cada assem-
tólico. O senhor Apostólico fez declarações interes- bléia, portanto, uma categoria econômica pode trans-
santes, a saber: "onerar diretamente o preço de custo ferir para outra custos até insuportáveis. A concorrên-
e serviços é recessivo e inflacionário." "É uma cia se dará lá na ponta. Existe uma diferença enorme
CPMF." "É injusto, porque repassam-se custos de entre colocar no preço do produto e repassar direta-
uma cadeia produtiva para outra." "Estamos sindicali- mente aos preços. Disse inflacionário, porque a one-
zando todos os consumidores ao assim cobrarmos." ração do produto final que vai chegar ao consumidor

Pergunto a V. Sª: sobre o sistema S, que é com- acaba gerando inflação ou recessão. Quer dizer, ou
pulsório, cobrado pelo INSS, repassado para as em- aumentam-se os preços e gera-se inflação, ou re-
presas patronais, que incidem sobre todos os custos duz-se o consumo e gera-se recessão. Mas eu não
do Brasil, V. Sã tem a mesma convicção? faria um paralelo com o Sistema S.

Essa foi a primeira pergunta. A segunda é ende- Independente da opinião da minha confedera-
reçada ao Sr. Osmani. ção sobre Sistema S, pelo o fato de não tê-lo, o Siste-

Esta Casa tem recebido uma série de reclama- ma S incide sobre a folha de pagamento, assim como
ções formais das micro e pequenas empresas, que o INSS, que vai trazer os fundos para a Previdência
aderiram ao Simples como forma de simplificar a car- Social. Acho muito difícil comparar uma coisa com a
ga tributária que esta Casa aprovou e que defende- outra.
mos no Partido dos Trabalhadores. Essas empresas O SR. PRESIDENTE (Deputado Jair Meneguel-
têm-nos informado que o sistema S não permite que li) - Com a palavra o Sr. Osmani Teixeira de Abreu.
elas participem dos benefícios dos cursos e serviços O SR. OSMANI TEIXEIRA DE ABREU - Eu di-
prestados por essas organizações, porque elas são ria que o Sistema S, criado para prestar treinamento,
isentas do sistema S. Diz mais, que se elas querem qualificação, assistência social, é fiscalizado, inclusi-
participar desses serviços e benefícios obrigatoria- ve porque tem arrecadação compulsória. Não me pa-
mente têm que pagar por fora. rece que seja isso que pretendem os sindicatos de

Pergunto a V. Sã: o senhor tem conhecimento trabalhadores e as centrais sindicais. Aliás, é históri-
disso? Afirmam as várias declarações que esta Casa co que a intervenção que existia nos sindicatos era
tem recebido como reclamação que o sistema decorrente da contribuição compulsória. Não vi nin-
Sesc/Senac/Senai/Sesi/Senar/Senat/Sesc tem pedi- guém aqui defender a intervenção do sindicato.
do às micro e pequenas empresas, isentas da contri- Não sei se o Sistema S permite ou não a partici-
buição por força da lei federal do Simples, que pa- pação das empresas no SIMPLES, até porque não é
guem. Isso efetivamente procede, já que elas nos o tema que vim discutir, mas dou a minha opinião. O
mandam formalmente essas correspondências? nobre Deputado diz que não existe jantar de graça.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jair Meneguel- Se não existe e se eles não pagam, por que querem
li) - Dois expositores interpelados. São apenas três participar do jantar?
Deputados inscritos. O SR. PRESIDENTE (Deputado Jair Meneguel-

Se dermos três minutos para cada interpelante li) - Regimentalmente, sou obrigado a lhe dar a pala-
e interpelado, vamos liquidar isso rapidamente. vra, embora gostaria de apelar para o...

Passo a palavra ao Sr. Magnus Ribas Apostóli- O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Só
co. Posteriormente, falará o Sr. Osmani Teixeira de para registrar que neste País, efetivamente, alguns
Abreu. setores não gostam de contribuir. No ano de 1998,

O SR. MAGNUS RIBAS APOSTÓLICO - No- dos 66 maiores bancos que tiveram a receita bruta de
bre Deputado, primeiro, gostaria de esclarecer que o 197 milhões de reais, 28 deles pagam zero de impos-
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to de renda - declarações do Diretor Geral da Receita cal e contrato coletivo de trabalho. Enfim, envolve
Federal, Dr. Everardo Maciel. toda a organização sindical.

Fiz questão de registrar o SIMPLES, porque é Entendíamos que a questão da organização
compulsória a cobrança sobre todo cidadão e tem sindical deveria ser discutida no conjunto, depois de
efeito recessivo, porque tem efeito cadeia. A indústria tantos seminários, debates, encontros. Ao final, faría-
cobra sobre a sua folha salarial, o comércio cobra so- mos uma legislação completa sobre organização sin-
bre sua folha salarial, e nós, consumidores, pagamos dical, desde enquadramento até a questão da greve,
na ponta. do contrato coletivo, a representação por local de tra-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jair Meneguel- balho, etc.
li) - Com a palavra o Deputado Paulo Rocha, por cin- O Governo ultimamente vem usando a tática -
co mino chamamos tática aplicada - de mandar para cá proje-

O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Sr. Pre- tos específicos. Ele manda projetos sobre a contribui-
sidente, Deputado Jair Meneguelli, companheiro Re- ção confederativa, sobre as comissões de negocia-
lator, Deputado Medeiros, saúdo aqui esta audiência ção. Hoje à tarde, estará em pauta projeto sobre co-
pública na Comissão do Trabalho, de Administração missão de negociação.
e Serviço Público, que, aliás, é um exercício. Nós. De- A bancada do Partido dos Trabalhadores enten-
putados de origem na organização sindical, fazemos de que não deveríamos discutir assuntos específicos,
questão de exercitar o mandato e os debates canden- picados, ainda mais na atual conjuntura de evolução
tes que nos trazem nesta comissão. Uma forma mais da tecnologia, da globalização econômica do mundo.
direta de legislar é dialogar com aqueles interessa- Enfim, tudo justificaria discutirmos em processo mais
dos. tranqüilo as várias concepções, as várias tendências

E a sociedade, ao final, vai participar dessa le- do movimento sindical. Entendemos que o momento
gislação. é de fazer uma discussão mais global sobre a organi-

Acho que a Comissão e o movimento sindical zação sindical, seu enquadramento, a lei de greve,
devem realizar cada vez mais esses fóruns, para para decidirmos se tem lei de greve ou não, se deve
exercitar essa forma de legislar ou de fazer política ou não haver alguma legislação no movimento sindi-
em nosso País. Por isso, a direção da Comissão de cal, se se dá total autonomia à assembléia, etc. Este
Trabalho, de Administração e Serviço Público está de era o momento de fazer esse debate.
parabéns. Que crie, cada vez mais, oportunidades Com a chegada do companheiro Medeiros, que
para exercitarmos essa forma de debate e de fazer le- expôs a necessidade de discutirmos especificamente
gislação. essa o fim ou não do imposto sindical e do financia-

Muito mais do que fazer perguntas ou provocar mento da estrutura sindical no País... Medeiros, deve-
o debate com relação ao assunto, sobre o qual já tive- mos ficar mais atentos à questão do Regimento, uma
mos várias audiências públicas, quero aproveitar o vez que aqui está envolvido o conjunto dos projetos.
momento para informar nossos visitantes da forma Há um específico, mais recente, esse que você rela-
como nos estamos organizando. O momento exige tou - desculpe-me por não chamá-lo de V. Exa. - o
que o movimento sindical faça essa interlocução com Projeto de Lei nQ 3.003. Devemos ver de que forma fa-
o Congresso Nacional. E esta Comissão é interlocu- remos a desapensação, porque há outros projetos.
tora fundamental do Congresso Nacional nas ques- Parece-me que há um do Deputado Nilson Gibson e
tões que envolvem o movimento sindical. outros. Poderíamos separar, para que ficasse o resto

Estamo-nos dividindo em subcomissões. No do pacote sindical. E discutiríamos toda essa questão
chamado pacote sindical há projetos de 1990, inclusi- da organização sindical, contrato coletivo, do enqua-
ve projetos principais, originários do Executivo, refe- dramento, etc.
rentes à época em que era Presidente Fernando Col- Esta a principal informação: estamos organiza-
lor de Mello. São projetos que tratam da organização dos em subcomissões. Foram criadas e oficializadas
sindical e do contrato coletivo de trabalho, além de pelo Presidente da Casa as seguintes subcomissões:
outros. Há um importante, o do Deputado João Me- Subcomissão Permanente de Geração de Emprego e
lão, de São Paulo, que envolve organização e contri- Renda, cujos Presidente e Relator são, respectiva-
buição sindical, lei de greve, enquadramento sindical, mente, os Deputados Roberto Argenta, do PFL do

. etc. Nesse pacote também há um projeto de minha Rio Grande do Sul, Jair Meneguelli, do PT de São Pa-
autoria, mais ou menos o que v,em acumulando den- ulo; Subcomissão Permanente de Administração e
tro da CUT, que envolve também organização sindi- Serviço Público, que trata dos servidores públicos da
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administração pública, cujos Presidente e Relator O SR. PRESIDENTE (Deputado Jair Meneguel-
são, respectivamente, os Deputados Avenzoar Arru- li) - Com àpalavra o último orador inscrito, o Deputa-
da, do PT da Paraíba, Luciano Castro, do PSDB de do Vavá, que disporá de até cinco minutos. Descul-
Roraima; Subcomissão Permanente que trata de or- pe-me, Babá.
ganização sindical e relações do trabalho, que discu- É porque me lembrei do futebol.
tirá especificamente esse pacote, cujos Presidente e OSR. DEPUTADO EIABÁ- V. Exa. se lembrou
Relator são, respectivamente, os Deputados Medei- do Santos? (Risos.)
ros e Paulo Rocha, este Deputado que vos fala, do PT Bem, primeiro, externo a minha solidariedade
do Pará; a Subcomissão Especial da Situação da Mu- ao Adilson, que não deveria ter sido cortado da Sele-
Iher no Mercado de Trabalho, cuja Presidenta é a De- ção Brasileira, mesmo eu não sendo corintiano.
putada Vanessa Grazziotin, do PC do B, do Amazo- Queria dizer, sobre a autonomia sindical, que o
nas, e cuja Relatora é a Deputada Fátima Pelaes, do companheiro da CUT mencionou, que essa questão é
PSDB do Amapá. a pedra de toque de qualquer processo que queira-

Portanto, são subcomissões importantes, que mos discutir.
podem ser interlocutoras de todas as questões que É bom que neste debate tenha todas as forças
estão sob a responsabilidade da Comissão de Traba- políticas envolvidas no movimento sindical, para que
lho, de Administração e Serviço Público. caminhemos para um ponto comum, no sentido de

Acho essa informação importante, para que es- elaborar aqui um projeto fortalecido. Acho que o de-
tabeleçamos, a partir dos vários assuntos, seminários bate que o Deputado Medeiros está propondo com as
e debates, dos quais o companheiro Medeiros já fa- bases é fundamental para poder ter uma média naci-
lou, de fundamental importância para melhor exerci- onal do que realmente se pensa no âmbito do movi-
tarmos a legislação para a organização do movimen- mento sindical. Obviamente, como o Deputado Mede-
to sindical. iros disse, há abusos. Acho que há. Um sindicato no

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Pará que definiu uma contribuição sindical mensal de
4%. Imaginem o que seja isso para um trabalhador. É

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jair Meneguel- um problema! Acho que temos de discutir, dentro do
li) - Com a palavra o Deputado Roberto Argenta, que movimento sindical, porque não é dessa forma que
a solicitou. manteremos e fortaleceremos o movimento sindical.

O SR. DEPUTADO ROBERTO ARGENTA - Por isso, tem de haver determinadas médias e
Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores represen- tetos nesse processo. Infelizmente, têm de ser esta-
tantes sindicais, diante das questões expostas, inclu- belecidos. Não estou falando em 4% anual, mas men-
sive a dos cinco "S", gostaria de dizer que defendo sal. Acho que essa é uma situação muito grave.
basicamente a liberdade e autonomia do cidadão. Te- O movimento sindical vem atravessando um sé-
mos de caminhar para o fim de todas as contribuições rio problema. Com a política econômica implementa-
compulsórias e transformá-Ias em salário do trabalha- da por este Governo, há 15 milhões de desemprega-
dor, em renda mensal para o bolso do trabalhador. dos nas ruas deste País. Há necessidade de uma po-
Inclusive, a minha proposta para termos um aumento lítica urgente para esses trabalhadores. Até chego à
de renda e um conseqüente aumento do emprego é situação apresentada pelo Salim. É a discussão so-
transformarmos todas as contribuições e os encargos bre as frentes de trabalho. Acho que é uma saída
sobre os salários em renda mensal do trabalhador. emergencial mas que, em última instância, não resol-
Certamente, o trabalhador, com mais renda no bolso, ve o problema. Na verdade, não resolve o problema
terá menos demandas, tanto na área da saúde quan- de fundo. O que se apresenta neste País é que a dis-
to na de educação. Assim, teremos menos problemas cussão sobre o plano econômico não leva à discus-
sociais. são sobre o desemprego.

Basicamente, a liberdade e a cidadania se con- Agora mesmo, com a nova política econômica
quistam com conhecimento e renda. Então, basea- de inflação preestabelecida, implementada pelo
dos nisso, acho que temos de caminhar para o fim de Armínio Fraga, novamente estão discutindo uma situ-
todas as contribuições compulsórias. Que as entida- ação de preestabelecimento, como era na relação
des, tanto empresariais como sindicais, sejam efici- cambial, mas não discutem a geração de emprego.
entes, a fim de que o associado contribua de livre e Acho que é um dos grandes problemas.
espontânea vontade, em função do benefício que a Para concluir, quero dizer que o Deputado Pau-
entidade lhe gera. Obrigado. lo Rocha tem toda razão no sentido de que façamos,



Ata da vigésima reunião (extraordinária), realiza
da em 22 de junho de 1999

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de
mil novecentos e noventa e nove, às dezesseis horas
e um minuto, no plenário 12, Anexo 11, da Câmara dos
Deputados, reuniu-se a Comissão de Trabalho de
Administração e Serviço Público, sob a presidência
do Deputado José Múcio Monteiro, Presidente; pre
sentes os Deputados Laire Rosado, Jair Maneguelli e
Marcus Vicente, Vice-Presidentes; Ricardo Noronha,
Roberto Argenta, José Carlos Vieira, Paulo Rocha,
Jovair Arantes, Herculano Anghinetti, Vanessa Graz
ziotin, Paulo Paim, Pedro Henry, Enivaldo Ribeiro,
Pedro Eugênio, Avenzoar Arruda, Medeiros, Pedro
Celso, Alexandre Santos, Pedro Corrêa, Luciano
Castro, Zaire Rezende, Valdomiro Meger e Vivaldo
Barbosa, titulares; José Pimentel, Luiz Antônio Fle
ury, Rodrigo Maia, Babá, Augusto Nardes, Lúcia Vâ
nia, Hildebrando Pascoal, Arnaldo Faria de Sá e João
Ribeiro, suplentes. Deixaram de comparecer os De
putados Eduardo Campos, Roberto Jeferson e Wil
son Braga. Havendo número regimental, o Presidente
iniciou os trabalhos e submeteu à apreciação do Ple
nário a ata da décima sétima reunião, que foi aprova
da. EXPEDIENTE: O Presidente anunciou as distribu
ições nQs 18 e 19, feitas no dia 21 de junho. ORDEM
DO DIA: Extrapauta: Requerimento nQ41/99, da Sra.
Vanessa Grazziotin, que "requer a realização de Au
diência Pública, no âmbito da Subcomissão Especial
para Analisar a Situação da Mulher no Mercado de
Trabalho, para debater sobre "Globalização e Flexibi
lização de Trabalho e seus Reflexos para as Mulhe
res", com a presença dos seguintes convidados, Sra.
Mary Garcia, representante da Universidade Federal
da Bahia (UFBA); Sra. Clara Araújo, representante da
União Brasileira de Mulheres - UBM; Sra. Cristina
Bruschini, representante da Fundação Carlos Cha
gas; representante da Central Única dos Trabalhado-
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a partir desta Comissão, uma discussão global, para cal. Só não posso admitir que deixemos essa discus-
tenhamos um projeto global para a classe trabalhado- são para depois, porque eu, pelo menos, já a faço há
ra. Não podemos estabelecer aqui simplesmente a vinte anos.
contribuição sindical sem discutir, efetivamente, Acho que o movimento sindical está preparado
como vai ficar a situação dos trabalhadores que en- para trilhar novos caminhos. Com certeza, aconteceu
tram em greve. isso no mundo e não serão esses caminhos novos

Hoje, o Governo Federal está demitindo uma que derrubarão o movimento sindical. Enquanto hou-
grande quantidade de trabalhadores, que inclusive ver um trabalhador, tenham certeza, haverá alguém
foram da época do Plano Collor. Há uma nova relação trabalhando por justiça neste País.
de servidores públicos colocados na linha de frente Agradeço a todos a presença. (Palmas.)
do desemprego, inclusive uma grande quantidade de Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os tra-
dirigentes sindicais. Essa é uma discussão que temos balhos da presente reunião.
de travar, porque as empresas estão demitindo, dire-

Está encerrada a reunião.to, dirigentes sindicais, ao arrepio da lei. Acho que
essa é uma situação que temos de discutir. Ela impli
ca na reformulação da discussão do movimento sindi
cal.

Quero me colocar à disposição. Vim aqui a con
vite dos companheiros do Pará, que pediram que par
ticipássemos desta discussão. Participo de três Co
missões, e sou suplente nesta. Infelizmente, não te
nho tido oportunidade de participar, porque, no Con
gresso Nacional, de terça a quinta-feira, é uma loucu
ra acompanhar o desenrolar dos projetos que pas
sam por aqui.

Quero deixar a minha solidariedade. Creio que,
com a discussão entre a CUT, a CGT e a Força Sindi
cal, teremos condições de sair com um ponto único
que beneficie os sindicatos e, por tabela, com absolu
ta certeza, a classe trabalhadora deste País.

Peço desculpas por ter de me retirar, porque
está começando o plenário e tenho de ir. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jair Meneguel
li) - Quero aproveitar para mais uma vez enfatizar,
embora o Deputado Paulo Rocha já tenha dito, que o
fundamental... Os senhores debatedores estão per
cebendo que os Deputados que suportaram até o fim
a audiência - aliás, não só os que ficaram até o fim,
mas também os que marcaram presença aqui - são
ex-sindicalistas. Acho que é nesta Comissão que po
demos discutir realmente o destino do sindicato. Por
tanto, quero parabenizar os Deputados que aqui per
maneceram.

Fui tolhido de discutir este assunto, que me em
polga, porque tive de presidir a maior parte da reu
nião. Mas para deixar uma posição bastante franca,
de minha parte, quero dizer que fui presidente de um
sindicato e de uma central. Estou no segundo manda
to de Deputado Federal e acho que não há nenhum
problema em discutir. Devemos discutir e encontrar
um caminho que seja consensual ou que, pelo me
nos, tenha aprovação da maioria do movimento sindi-



Ata da Vigésima Primeira Reunião (Ordinária),
realizada em 23 ele junho de 1999

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de
mil novecentos e noventa e nove, às onze horas, no
plenário 12, Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reu
niu-se a Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, sob a presidência do Deputado José
Múcio Monteiro, Presidente, presentes os Deputados
Laíre Rosado, Jair Meneguelli e Marcus Vicente, Vi
ce-Presidentes; Pedro Henry, Avenzoar Arruda, Her
culano Anghinetti, Zaire Resende, Paulo Rocha, Pau
lo Paim, Pedro Celso, Luciano Castro, Roberto
Argenta, Vanessa Grazziotin, Jovair Arantes, Vivaldo
Barbosa, Medeiros e José Carlos Vieira, titulares;
José Pimentel, Eunício Oliveira, José Militão, Augusto
Nardes, Luiz Antônio Fleury, Hildebrando Pascoal e
Arnaldo Faria de Sá, suplentes. Deixaram de compa
recer os Deputados Alexandre Santos, Eduardo
Campos, Enivaldo Ribeiro, Pedro Corrêa, Pedro Eu
gênio, Ricardo Noronha, Roberto Jefferson, Valdomi-
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res - CUT; representante da Força Sindical; e repre- da bancada do PT, que requer "votação em separado
sentante do Ministério do Trabalho. Colocado em vo- do inciso V, art. 2!! do substitutivo do relator". Prejudi-
tação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. cado, por já ter sido acatado como sugestão. Reque-
Pauta n!! 14/99 - A - Proposições sujeitas à aprecia- rimento de Destaque n!! 2/99, da Bancada do PDT,
ção do Plenário da Casa: urgência: 1) Projeto de Lei que requer "votação em separado da emenda n!!
n!! 4.811/98 - do Poder Executivo (MSC nº 1.309/98) 18/98, do Deputado Miro Teixeira." Para encaminhar,
- que "disciplina o regime de emprego público do pes- o autor do requerimento, Deputado Vivaldo Barbosa,
soai da Administração Federal direta, autárquica e falou da necessidade de se incluir no projeto os crité-
fundacional". Relator: Deputado Jovair Arantes. Pare- rios de demissão, que era exatamente o que previa a
cer: Favorável, com substitutivo, ao Projeto de Lei nº emenda n2 18/98, que deveria, portanto, ser acatada
4.811/98; favorável, total ou parcialmente, às emen- pelo relator. Colocado em votação simbólica, o desta-
das de nQs 1/98, 2/98, 3/98, 4/98, 5/98, 6/98, 7/98, que foi rejeitado. B _ Proposições sujeitas à aprecia-
8/98,9/98, 15/98, 16/98, 17/98,20/98,22/98,23/98, ção conclusiva das comissões: Prioridade: 2) Projeto
2/99, 3/99, 5/99, 6/99, 7/99, 8/99 e 9/99, apresenta- de Lei nQ 4.694/98 _ do Poder Executivo (MSC nQ

das na Comissão; e contrário às emendas de n.2s 952/98) _ que "acrescenta dispositivos à Consolida-
10/98, 11/98, 12/98, 13/98, 14/98, 18/98, 19/98, ção das Leis do Trabalho, dispondo sobre as Comis-
21/98,24/98,25/98, 1/99,4/99, 10/99 e 11/99, apre- sões de Conciliação Prévia". Relator: Deputado Luci-
sentadas na Comissão. Como relator do projeto, o ano Castro. Parecer: favorável, com substitutivo, ao
Deputado Jovair Arantes proferiu seu parecer, antes, PL nQ 4.694/98; favorável parcialmente às emendas
porém, agradecendo a todos aqueles que o auxilia- de n.2s 1/99, 3/99, 4/99, 6/99, 7/99, 8/99 e 10/99, apre-
ram na difícil tarefa de confeccionar um parecer que sentadas ao substitutivo. Vista conjunta concedida
procurasse contemplar a todas as correntes de pen- aos Deputados Jair Meneguelli e Pedro Henry. Encer-
samento interessadas na matéria. O Deputado Aven- ramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente
zoar Arruda levantou questão de ordem, sobre o cabi- encerrou os trabalhos às dezessete horas e quinze
mento ou não de emendas a projeto ainda na Comis- minutos, antes, porém, convocando reunião para o
são. O Presidente, Deputado José Múcio Monteiro, dia vinte tr?~ de }un,ho, às d~z horas. ~: para con~t~r,
respondeu que apenas sugestões seriam cabíveis, e eu, Anameha Ribeiro Correia de ArauJo, Secretana,
que emendas poderiam ser apresentadas no Plenário lavr?i a ~resente Ata, qu.e, lida, discutida,~ aprovada,
da Casa. O Deputado Pedro Henry sugeriu ao relator sera assinada pelo Presidente em exercICIO, Deputa-
uma alteração no inciso li, § 2Q, do art. 12 , do substitu- do José Múcio Monteiro, e publicada no Diário da Câ·
tivo onde se lia "..à data...", que se passasse a ler "... mara dos Deputados.
às datas...", sugestão que foi imediatamente acatada
pelo Relator. O Deputado Avenzoar Arruda sugeriu
se incluísse um parágrafo no art. 3Qdo substitutivo do
relator, onde se deixaria claro que as chamadas car
reiras típicas de Estado não estariam incluídas no
âmbito do Projeto de Lei nQ 4.811/98; sugeriu, ainda,
a supressão do inciso V do art. 3.2 do substitutivo; ten
do o Relator, Deputado Jovair Arantes, acatado ape
nas esta última sugestão. O Deputado Vivaldo Barbo
sa sugeriu ao relator que se acatasse a emenda n.2
18/98, apresentada na CTASP, de autoria do Deputa
do Miro Teixeira, sugestão não acatada pelo Relator.
A Deputada Vanessa Grazziotin sugeriu se suprimis
se parte do inciso li, § 22 , art. 12 do substitutivo, a par
tir de "..às datas.. ," até o fim do inciso, sugestão não
acatada pelo Relator. O Presidente deu conhecimen
to ao Plenário da existência de dois requerimentos de
destaque. Colocado em votação simbólica, o parecer
do relator, com as sugestões acatadas, foi aprovado,
ressalvados os destaques, contra o voto do Deputado
Vivaldo Barbosa. Requerimento de Destaque n.21/99,



15 de junho de 1999

Ata da 26a Reunião, Realizada em

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO E A

IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Aos quinze dias do mês de junho de mil nove
centos e noventa e nove, às quatorze horas e quaren
ta e cinco minutos, no plenário treze do Anexo 11 da
Câmara dos Deputados, reuniu-se, ordinariamente,
sob a presidência do Deputado Fernando Ferro, a
Comissão Parlamentar de Inquérito Destinada a
Investigar o Avanço e a Impunidade do Narcotráfico.
Compareceram os Deputados Aldir Cabral, Antônio
Carlos Biscaia, Cabo Júlio, Fernando Ferro, Moroni
Torgan, Nela Rodolfo, Nilton Baiano, Reginaldo Ger
mano, Waldemir Moka e Wanderley Martins, titulares;
Eber Silva e Zulaiê Cobra, suplentes; e o Deputado
José Borba. Não compareceram os Deputados Celso
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ro Meger e Wilson Braga. Havendo número regimen- timos representantes, o mercado informal, evasão de
tal, o Presidente iniciou os trabalhos. Ordem do Dia: I contribuição do INSS, e ações do Ministério sobre es-
- Extrapauta: Requerimento nll. 4/99, do Sr. Paulo tes temas". Colocado em votação, o requerimento foi
Paim, que solicita "realização de audiência pública aprovado por unanimidade. B - Proposições Sujeitas
nesta Comissão, para debater com a sociedade, via à Apreciação Conclusiva das Comissões: Tramitação
seus legítimos representantes, a redução da jornada Ordinária: 6) Projeto de Lei nIl.1.661-A/96 - do Sr. Pa-
de trabalho como meio de geração de votos de novos dre Roque - que "altera a redação dos artigos 711., 811.,
postos de trabalho no País. "Colocado em votação, o 911. e 1011. da Lei nll. 3.765, de 4 de maio de 1960, que
requerimento foi aprovado unanimemente. 11 - Pauta "dispõe sobre as pensões militares". Relator: Deputa-
nll. 15/99-A Requerimentos: 1) Requerimento nll. 35, do Herculano Anghinetti. Parecer: contrário. Retirado
da Sra. Vanessa Grazziotin, que "solicita sejam convi- de pauta. 7) Projeto de Lei nll. 4.545/98 - do Sr. Odel-
dados o Ministro da Previdência e Assistência Social mo Leão - que "dispõe sobre o recolhimento dos de-
e o representante da Associação dos Fiscais de Con- pósitos do FGTS e dá outras providências". Relator:
tribuições Previdenciárias -ANFIP, para, em audiên- Deputado Enivaldo Ribeiro. Parecer: favorável. Vista
cia pública, debaterem a proposta da nova estrutura concedida ao Deputado Pedro Henry. 8) Projeto de
do INSS". O Deputado Pedro Henry propôs que se fi- Lei nll 4.816/98 - do Sr. Max Rosenmann - que "dá
zesse ofício determinando hora, local e assunto para nova redação ao art. 311. da Lei nll. 6.321, de 1976, que
a vinda do Ministro da Previdência e Assistência Soci- dispõe sobre o Programa de Alimentação do Traba-
ai, uma vez que já havia sido aprovado sua convoca- Ihador". Relator: Deputado Luciano Castro. Parecer:
ção em reunião anterior. O Deputado Jovair Arantes favorável, com substitutivo. Vista conjunta concedida
falou que o Ministro já havia se comprometido a vir à aos Deputados Paulo Paim e Pedro Henry. Encerra-
Comissão, e sugeriu que se agendasse um dia para menta: Nada mais havendo a tratar, o Presidente en-
que a vinda acontecesse, para que o Ministro pudes- cerrou os trabalhos às onze horas e vinte e cinco mi-
se falar dos assuntos constantes dos Requerimentos nutos, antes, porém, convocando reunião para o dia
nOs. 35, 39 e 40, todos de 1999. Em votação, o requeri- trinta de junho, às dez horas. E para constar, eu, Ana-
menta foi aprovado por unanimidade. 2) Requerimen- mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária, lavrei a
to nll. 37, do Sr. Paulo Paim, que "requer a realização presente Ata que lida, discutida e aprovada, será as-
de reunião de audiência pública para que as partes in- sinada pelo Presidente em exercício, Deputado José
teressadas discutam o Projeto de Lei n1l.1.073/99, que Múcio Monteiro, e publicada no Diário da Câmara
proíbe a venda de armas no território nacional". Como dos Deputados.
autor do requerimento, o Deputado Paulo Paim falou
da necessidade de se tratar o assunto na Comissão,
pois era uma matéria que interessava diretamente a
cerca de vinte e sete mil trabalhadores, apenas no
Estado do Rio Grande do Sul, e que para isso convi
dava todos os segmentos sociais interessados. Colo
cado em votação, o requerimento foi aprovado por
unanimidade. 3) Requerimento nll. 38, do Sr. Paulo
Paim, que "requer, nos termos regimentais, a realiza
ção de reunião de audiência pública para deba
ter,nesta Comissão, os problemas vivenciados pelos
trabalhadores da TelemiglTelemar em defesa de
seus direitos". Colocado em votação, o requerimento
foi aprovado por unanimidade. 4) Requerimento nll.
39, do Sr. Avenzoar Arruda, que "convoca o Ministro
do Orçamento e Gestão para prestar esclarecimentos
sobre política salarial para os servidores públicos e
Planos de Carreiras". O requerimento foi retirado de
pauta pelo autor, Deputado Avenzoar Arruda. 5) Re
querimento nll. 40, do Sr. Jovair Arantes, que "requer a
realização de uma audiência pública nesta Comissão
para debater com a sociedade, por meio de seus legí-
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Russomanno, Elcione Barbalho, Laura Carneiro, Uno à Juíza da 6ª Vara de Justiça Federal do Rio de Janei-
Rossi, Magno Malta, Paulo Baltazar, Pedro Canedo, ro, comunicando a intimação dos Senhores John Mi-
Ricardo Noronha e Robson Tuma. O Senhor Presi- chael White e Lila Mirta Ibanez Lopes e/ou Marina Lo-
dente declarou abertos os trabalhos. Ata - Dispensa- pes e solicitando autorização para o deslocamento;
da a leitura das atas da 21ª- a 25ª reuniões, por solici- Of. 175/99-Pres., ao Diretor-Geral da Polícia Federal,
tação do Deputado Cabo Júlio. Colocadas em vota- solicitando providências para a condução dos Senho-
ção, as atas foram aprovadas. Expediente - Corres- res John Michael White e Lila Mirta Ibanez Lopes e/ou
pondência expedida: Ofs. 132 a 157/99-Pres., aos Marina Lopes, do Rio de Janeiro a Brasília; Of.
Presidentes dos Conselhos Municipais de Entorpe- 176/99-Pres., ao Superintendente da Polícia Federal
centes de Tubarão, Blumenau, Joinvílle, Itajaí, Cha- do Mato Grosso do Sul, convidando-o a comparecer à
pecó e Lages, em Santa Catarina; Guarulhos, Bauru, Comissão no dia 11-5-99; Of. 177/99-Pres., ao Presi-
Araraquara, Araçatuba, São Vicente, Piracicaba, Pre- dente do Banco Central, solicitando providências
sidente Prudente, Marília e Jundiaí, em São Paulo; para a designação de três assessores daquele
Ponta Grossa, no Paraná; Corumbá, em Mato Grosso Órgão; Of. 178/99-Pres., ao Presidente do Serpro,
do Sul; e Rondonópolis, em Mato Grosso; solicitando solicitando providências para a designação de três
cópia dos planos de trabalho e relatórios de todas as técnicos daquele Órgão; Ofs. 179/99 a 187/99-Pres.,
ações concretas referentes à prevenção, recupera- aos Presidentes dos Conselhos Estaduais de Entor-
ção, repressão e combate ao narcotráfego; Ofs. 158 a pecentes, solicitando cópia dos planos de trabalhos e
160/99-Pres., aos Presidentes dos Conselhos Esta- relatórios; Of. 188/99-Pres., ao ex-Diretor da Polícia
duais de Entorpecentes de Recife, Teresina e Goiâ- Federal, convidando-o a comparecer a este órgão no
nia, solicitando cópia dos planos de trabalho e relató- dia 18-5-99; Of. 189/99-Pres., ao Chefe da Divisão de
rios de todas as ações concretas referentes à preven- Prevenção e Repressão a Entorpecentes, convidan-
ção, recuperação, repressão e combate ao narcotráfi- do-o a comparecer a este Órgão no dia 18-5-99; Of.
co; Of. 161/99-Pres., ao Terceiro-Secretário da Câ- 190 e 191/99-Pres., aos Doutores Mário José Biscaia
mara dos Deputados, solicitando dispensa das ativi- e Evaldo Melo de Oliveira, convidando-os a compare-
dades da Casa dos deputados em diligência a Vitó- cer a esta Comissão no dia 19-5-99; Of. 192/99-Pres.,
rialES, nos dias 20 e 21-5-99; Of. 162/99-Pres., ao ao Ministro de Estado ela Justiça, convidando-o a
Presidente do Tribunal de Justiça de VitórialES, con- comparecer a esta Comissão no dia 20-5-99; Of.
vidando-o a participar da diligência da Comissão na- 193/99-Pres., ao Diretor-Geral da Polícia Federal, so-
quele Estado; Of. 163/99-Pres., ao Governador do licitando providências para segurança dos Deputados
Espírito Santo, informando o dia e horário da diligên- durante a diligência da Comissão a VitórialES; Of.
cia da Comissão ao Palácio e confirmando presença 194/99-Pres., ao Presidente da Câmara dos Deputa-
de membros da CPI; Ofs. 164 a 170/99-Pres., aos dos, solicitando previsão orçamentária para viagem
Conselhos Estaduais de Entorpecentes da Bahia, da Comissão a VitórialES; Of. 195/99-Pres., ao Supe-
Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, rintendente da Polícia Federal de Vitórial/ES, solici-
Alagoas e Amazonas, solicitando cópia do plano de tando dois agentes da Polícia Federal para acompa-
trabalho e relatórios; Ofs. 171 e 172/99-Pres., ao Mi- nhar diligência da Comissão a VitórialES; Of.
nistro da Aeronáutica e ao Diretor-Geral da Polícia 196/99-Pres., ao Presidente da Câmara dos Deputa-
Federal, solicitando cópia do inquérito que investiga o dos, solicitando previsão orçamentária para viagem
episódio de apreensão de cocaína em avião militar, dos deputados a São Paulo; Of. 197/99-Pres., ao Pre-
no dia 19-4-99; Of. 172-Al99-Pres., ao Presidente do sidente da Câmara dos Deputados, solicitando provi-
Conselho Estadual de Entorpecentes do Acre, solici- dências para que sejam requisitados cinco funcionári-
tando cópia dos planos de trabalhos e relatórios; Of. os para colaborar com a Secretaria durante o funcio-
173/99-Pres., ao Presidente da CPI do Judiciário, in- namneto da Comissão; Of. 198/99-Pres., ao Dire-
formando o comparecimento do Deputado Robson tor-Geral da Polícia Federal, solicitando informações;
Tuma às reuniões daquele Órgão; Of. Of. 199/99-Pres., ao Diretor-Geral da Polícia Federal,
173-Al99-Pres., ao Presidente do Conselho Estadual informando a antecipação da diligência da CPI a Vitó-
de Entorpecentes de Mato Grosso, solicitando cópia rialES e solicitando segurança aos deputados. Cor-
dos planos de trabalhos e relatórios; Of. respondência recebida: Of. 539/99, de 2-6-99, do lí-
173-Al99-Pres., ao Presidente do Conselho Estadual der do PPB, indicando o Deputado Celso Russoma-
de Entorpecentes do Mato Grosso, solicitando cópia no, como titular, em substituição ao Deputado Nelo
dos planos de trabalho e relatórios; Of. 174/99-Pres., Rodolfo, e o Deputado José Janene, como suplente;
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Of. EB.133/99, de 9-6-99, da Deputada Elcione Bar
balho, comunicando seu afastamento, para tratamen
to de saúde, por dez dias. Ordem do Dia - Audiência
Pública com a presença do Tenente-Brigadeiro-do-Ar
Marcos Antônio de Oliveira, Diretor-Geral do Departa
mento de Aviação Civil- DAC, da Aeronáutica. O Se
nhor Presidente convidou o expositor a tomar assento
à mesa. Inicialmente, o Deputado Moroni Torgan fez
uso da palavra para discorrer sobre o problema dos
técnicos do Banco Central. Informou que a Comissão
já recebera documentos bancários e registrou a ur
gência na sua análise por funcionários especializa
dos. Posicionou-se contra as justificativas do Banco
Central pelo não-encaminhamento dos funcionários,
conforme solicitara a Comissão. Falou também da
necessidade de técnicos da Receita Federal para o
processamento das informações. O Deputado Éber
Silva requereu fosse solicitada à imprensa a publica
ção da fala emocionada do Relator. O Deputado Fer
nando Ferro, no exercício da presidência, comunicou
ao Plenário que, segundo fora informado, já houve
contato telefônico do Oeputado Magno Malta com a
Receita Federal sobre a questão. Quanto ao proble
ma do Banco Central, tomou conhecimento de um ofí
cio já redigido reiterando a solicitação dos técnicos, a
ser assinado pelo Presidente e enviado àquele
Órgão. Usaram da palavra os Deputados Waldemir
Moka e Nilton Baiano, que sugeriram fosse o proble
ma levado ao Presidente da Casa, com o que concor
dou o Senhor Presidente. O Deputado Cabo Júlio te
ceu comentários sobre o assunto e justificou sua au
sência às reuniões. A seguir, foi concedida a palavra
ao Tenente-Brigadeiro-do-Ar Marcos Antônio Olivei
ra, que fez sua exposição e foi interpelado pelos De
putados Moroni Torgan, Nilton Baiano, Cabo Júlio e
Reginaldo Germano. Os Deputados Éber Silva e Aldir
Cabral não fizeram interpelações, mas comentários
sobre a exposição. No decorrer da reun ião, assumiu a
presidência dos trabalhos o Deputado Nilton Baiano.
O Deputado Éber Silva indagou do Senhor Presiden
te sobre os procedimentos referentes à sua solicita
ção inicial. O Deputado Nilton Baiano informou que o
assunto voltará à pauta quando o Deputado Magno
Malta regressar. Nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente agradeceu a presença do expositor e
encerrou a reunião às dezeseis horas e vinte e cinco
minutos. A reunião foi gravada, e as notas taquigráfi
cas, após decodificadas, serão publicadas juntamente
com esta ata, no Diário da Câmara dos Deputados.
E, para constar, eu Carmem Guimarães Amaral, Se
cretária, lavrei a presente ata, que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer
ro) - Declaro abertos os trabalhos da Comissão Par
lamentar de Inquérito destinada a investigar o avanço
e a impunidade do narcotráfico. Tendo em vista a dis
tribuição antecipada das atas das reuniões 21 a 25
aos membros presentes, consulto o Plenário sobre a
necessidade de sua leitura. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO CABO JÚLIO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer
ro) - Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO CABO JÚLIO - Solicito a
dispensa da leitura da ata, uma vez que os Deputa
dos já têm a cópia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer
ro) - Dispensada a leitura, coloco a ata em discus
são. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, em votação.
Os Deputados que se manifestam favoráveis perma
neçam como estão. (Pausa.) Aprovada.

Solicito à Secretaria que distribua aos membros
da Comissão o resumo do expediente e faça constar
da ata este resumo. (Pausa.) Está distribuído.

Ordem do Dia.
Encontra-se nesta Comissão o Tenen

te-Brigadeiro-do-Ar Marcos Antonio de Oliveira, Che
fe do Departamento de Aviação Civil, a quem convi
damos para tomar assento nesta Mesa. Solicitamos
que a Secretaria providencie...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer
ro) - Tem a palavra o Relator, Deputado Moroni Tor
gano

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Que
ro fazer um registro, anteriormente à palavra do depo
ente, no sentido de que nós sejamos ainda mais enér
gicos, porque a CPI já está com a documentação e,
infelizmente, nem o Banco Central nem a Receita Fe
deral enviaram as pessoas que deveriam estar aqui.
Então, isso vem a atrapalhar, e muito, o trabalho da
CPI e o trabalho desta Relatoria, porque nós sabe
mos, por exemplo, que, em sigilo bancário, um traba
lho é conseqüência do outro; quer dizer, nós pega
mos uma conta e, a partir do momento em que se
quebra o sigilo, se houver uma grande soma que foi
para uma outra conta, imediatamente vai ser preciso
quebrar o sigilo bancário da próxima conta, e assim
por diante, para se buscar isso. E, na verdade, nós
estamos parados nesse sentido, porque não temos
técnicos que saibam identificar essas contas. E isso é
terrível para o trabalho da CPI, porque, especialmen-
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te na área de repressão, o grande trabalho que esta O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Peço a pa-
CPI pode fazer é no que tange à lavagem do dinheiro, lavra pela ordem, Sr. Presidente.
a pegar os financistas do narcotráfico. E eu estou O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer-
vendo que os órgãos que deveriam ceder os funcio- ro) - Tem V. Exa. a palavra.
nários - e não é favor isso, é obrigação constitucio- O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Quero re-
nal cederem os funcionários para esta CPI - dão des- querer a V. Exa. que delibere, ou convoque no mo-
culpas esfarrapadas, como a do Banco Central, que menta específico a CPI, hoje, para que essas mani-
disse que não tinha recursos para mandar dois funci- festações, que chegam às raias da emoção, con-
onários para a CPI. É ridículo um negócio desses! quanto emoção responsável, conhecida, do nosso
Quer dizer, ele não precisa de recurso; é só tirar o fun- Relator, sejam ostensivamente publicadas na im-
cionário de um setor, lá, e mandar para cá. O recurso prensa de hoje para amanhã, porque sem o apoio da
é pagar o ônibus dele até aqui, até o Congresso, em mídia vamos ficar cerceados no nosso trabalho mes-
vez de ser até o Banco Central. Então, é o tipo de coi- mo, à medida que formos aproximando-nos do cerne
sa que vai prejudicar o trabalho da CPI. E a CPI tem do problema. Então, faço este requerimento a V.
um prazo. Quer dizer, a cada dia nós estamos per- Exa., para ser administrado' pelo encaminhamento
dendo, desde o fim da semana passada, desde que que V. Exa. der.
chegaram os documentos aqui. Já temos cinco dias O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Sr.
mortos na CPI, mortos porque não temos o técnico Presidente, peço a palavra pela ordem.
que é responsável por fazer esse levantamento. Na O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer-
verdade, eu acredito, inclusive, Sr. Presidente, que ro) - Um momento, só para prestar algl}ns esclareci-
devemos, como recurso, até chamar técnicos de ou- mentos ao Deputado Moroni Torgan. Eu compreendo
tros bancos, do Banco do Brasil, da Caixa Econômi- a indignação que S. Exa. expressou. Agora, fui infor-
ca, e aí responsabilizarmos o Banco Central pela au- mado aqui, peJa Assessoria, de que a Receita Fede-
sência, porque isso está atrapalhando. Só está bene- ral entrou em contato, por telefone, com o Presidente
ficiando uma pessoa, o traficante. É o único que está da Comissão, Deputado Magno Malta, e apresentou
sendo beneficiado com isso, porque, quanto mais de- uma sugestão que deveria resultar na presença da
morarem em mandar esses técnicos, mais traficantes Receita Federal nos trabalhos desta CPI; não tenho
ficarão à solta, e nós não conseguiremos chegar até maiores detalhes, porque o Presidente Magno Malta
eles. Então, não é caso de se mandar um ofício, não é não está presente. Em relação ao Banco Central, já
caso disso, não. Eu acho que o próximo ofício agora está sendo oficiado, reiterando-se a solicitação da
deve ser para responsabilizar penalmente, para o Mi- contribuição dos funcionários para assessorar esta
nistério Público abrir uma ação penal para botar na CPI. Mas eu gostaria também de concordar que é pa-
cadeia quem está atrapalhando o trabalho da CPI, tente a gravidade dos acontecimentos, primeiro por-
porque eu acho que nós não estamos aqui para brin- que me parece que isso caracteriza uma obstrução
car, nem para prender traficantezinho de fundo de dos trabalhos por parte do Banco Central. ..
quintal. Nós estamos aqui para pegar o crime organi- O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Sem dúvi-
zado. Precisamos do auxílio do Executivo nesse sen- da, Sr. Presidente.
tido, para que possamos chegar a esse crime organi- O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer-
zado. E eu não estou vendol Estou aqui, desespera- ro) - ...uma omissão nas suas responsabilidades, di-
do - esta é a palavra: desesperado - porque temos ante da solicitação de algo que é de todo necessário
documentos na CPI que há cinco dias já podiam estar para o andamento desta Comissão. Então, em função
sendo investigados, para agilizarmos o trabalho, e disso, e dada, já, a iniciativa do Presidente Magno
está parado esse trabalho, porque nenhum de nós é Malta de encaminhar esse ofício ao Banco Central,
técnico bancário para saber sigla de banco, para sa- vou ponderar, inclusive junto ao Presidente, até por
ber o que significa cada número ou coisa parecida. E, uma questão de respeito hierárquico, que nós possa-
enquanto isso, temos um Banco Central dando des- mos, no limite, convidar as autoridades do Banco
culpa de que não tem verba para mandar os funcioná- Central para trazer explicações sobre esse tipo de
rios para a CPIl E a Receita Federal, por mais boa procedimento. O que está acontecendo? Quais os
vontade que tenha tido, também ainda não mandou motivos dessa omissão quanto ao auxílio, a esse so-
as funcionários para cá. Então, ou nós formamos corro de que estamos necessitando nos trabalhos da
essa equipe técnica de apoio, ou então eu prefiro dei- CPI? É evidente, como já foi dito - e não dá para en-
xar a Relataria desta CPI, Sr. Presidente. tender -, a competência do Banco Central e os recur-
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sos de que dispõe para socorrer tantas outras situa- O SR. DEPUTADO CABO JÚLIO - Bem, eu
ções de caráter bem mais complicado, e mais custo- queria fazer dois registros. O primeiro é da minha in-
sas do que o que pede esta CPI, ou seja, enviar três dignação, também, quanto a essa situação do Banco
funcionários. Então, nós vamos aguardar a presença Central. O Banco Central é muito engraçado; socorre
do Presidente, mas já está sendo reiterada, através bancos com milhões, mas não pode socorrer a CPI
de ofício, a urgência da presença desses funcionários com dois técnicos. Isso só acontece no Brasil! E o se-
do Banco Central. Com a palavra o Deputado Walde- gundo registro, Sr. Presidente, é que por duas sema-
mir Moka. nas fiquei afastado desta CPI por motivo de proble-

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Sr. mas do meu Estado. Nós ficamos duas semanas em-
Presidente, eu só queria sugerir, e ao Relator tam- penhados com a nossa bancada militar no Estado, no
bém, que esse fato fosse apresentado à Presidência sentido de votar, na Assembléia Legislativa, a anistia
da Casa. Acho que o Deputado Michel Temer, na dos PM que participaram de um movimento em 1997.
qualidade de Presidente deste Poder, poderia até E, graças a Deus, após dois anos de luta, nós conse-
apontar essa questão da falta, na verdade, de serie- guimos aprovar isso. Apresento minhas desculpas à
dade do Banco Central, pelo menos no sentido de es- CPI pela minha não-participação durante essas duas
tar-se omitindo numa questão que para nós é tão im- semanas, e comunico à Presidência que estou de vol-
portante. Eu acho que o Presidente da Casa deve ta aos trabalhos da CPI.
manifestar-se como representante do Poder, até para O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer-
fortalecer realmente não só esta Comissão como to- ro) - Srs. Deputados, esclareço aos debatedores que
das as outras da Casa. participam desta reunião que estamos sendo grava-

o SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer- dos. Portanto, as manifestações devem ser feitas ao
ro) - Obrigado pela sugestão. Tem a palavra o Depu- microfone, e o nosso convidado, regimentalmente,
tado capixaba Nilton Baiano. não poderá ser aparteado. Vamos passar a palavra

O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - Sr. ao nosso convidado, o Brigadeiro-do-Ar Marcos Anto-
Presidente, a minha pergunta, a minha indagação se- nio de Oliveira, que terá tempo para sua exposição, e
ria quase em função do que disse o Deputado que me posteriormente iniciaremos o processo de aparte dos
antecedeu; indago até ao Relator se foi comunicada à participantes da CPI.
Presidência da Casa essa situação de descumpri- O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS-
mento dessa solicitação por parte do Banco Central, Pela ordem, Sr. Presidente.
de que acho que a Presidência da Casa, o nosso Pre- O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer-
sidente também tem que tomar conhecimento. Então, ro) - Tem a palavra o Deputado Martins.
gostaria de indagar a V. Exa. se isso foi feito, se essa O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS-
informação foi passada para o Presidente da Casa. Só quero fazer uma comunicação que a repórter

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer- Cláudia Lisboa me passou aqui, agora. Eu estava
ro) - Pelas informações de que nós dispomos aqui da vendo... Cheguei agora, e peguei, vamos dizer assim,
Assessoria, não houve retorno ainda dessas iniciati- o bonde andando, mas me parece que o tema da in-
vas, que já foram, inclusive, solicitadas anteriormen- tervenção dos companheiros Parlamentares seria a
te. Eu não posso assegurar. Agora, comprometo-me recalcitrância do Banco Central em não nos enviar
a, de ofício, encaminhar essa preocupação nesta reu- documentos. E a repórter Cláudia Lisboa, da Rádio
nião. Câmara, passou-me agora a informação de que fez

O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - Sr. uma entrevista ontem com o Presidente da CPI, Mag-
Presidente, indago se a CPI comunicou ao Presiden- no Malta, que recebeu um telefonema da assessoria
te da Casa esse descumprimento por parte do Banco do Banco Central dizendo que ia reconsiderar essas
Central. posições e - eu estava ouvindo a gravação - dizendo

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer- que já estava inclusive recebendo alguns documen-
ro) - Oficialmente não foi comunicado. Nós vamos fa- tos sobre quebra de sigilo. Era esta a consideração
zê-Io agora; já estamos, aqui, tomando essa provi- que queria fazer, porque me parece que ~ra esse o
dência. tema em debate.

OSR. DEPUTADO CABO JÚLIO - Peço a pa- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O
lavra pela ordem, Sr. Presidente. problema não é a quebra de sigilo. O problema é re-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer- calcitrância do Banco Central de não mandar os técni-
ro) - Tem a palavra o Deputado Cabo Júlio. cos para análise desses documentos.
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o SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS
É, mas eu escutei, aqui na gravação, a palavra do
Presidente da CPI, Magno Malta, que fala em reconsi
deração de algumas situações. Então, vamos ver re
almente o que está acontecendo. Ele não está pre
sente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer
ro) - Deputado Martins, já havia informado que o nos
so Presidente, Deputado Magno Malta, manteve con
tato com a Receita Federal e reiterou o ofício ao Ban
co Central. Nós ainda não temos o posicionamento
oficial do Banco Central.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu
quero informar que esse problema da Receita Fede
ral. .. A Receita Federal gostaria de auxiliar a CPllá de
dentro, ou seja, dentro da Receita Federal. Mas, se os
documentos estão aqui e nós temos que fazer uma
checagem, ela também tem que mandar dois técni
cos para cá Esse negócio de "eu quero auxiliar da
qui" não dá. Cada vez que um vai é um ofício, cada
vez que volta é outro, e nós temos pouco tempo para
isso. Então, gostaria de ressaltar que o parecer do re
lator é no sentido de que os técnicos da Receita e os
técnicos do Banco Central estejam aqui. Será por no
máximo mais quatro meses. Quer dizer, eu acho que
não vai causar nenhum dano a instituição alguma fi
carem dois ou três técnicos à disposição da CPI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer
ro) - Passo a palavra ao Brigadeiro-do-Ar Marco
Antonio de Oliveira. V. Sa. dispõe de um tempo ao fim
do qual iniciará o período de aparte dos componentes
desta CPI.

O SR. MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 
Exmo. Sr. Presidente em exercício, Deputado Fer
nando Ferro, Exmo. Sr. Relator desta Comissão, De
putado Moroni Torgan, inicialmente nós gostaríamos
de agradecer o convite que nos foi feito para cooperar
com esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós
entendemos a relevância do assunto. Entendemos os
reclamos da sociedade brasileira em relação a esse
flagelo que são as drogas, e por essa razão é que nós
gostaríamos de poder efetivamente cooperar em to
dos os trabalhos desta Comissão, e, sobre aquilo que
nós não pudermos responder durante esta sessão,
estaremos inteiramente à disposição, em qualquer
tempo, para poder analisar ou pesquisar as indaga
ções que forem dirigidas ao Departamento de Avia
ção Civil. Nós gostaríamos, Sr. Presidente, de inici
ar... Talvez fosse conveniente, no início destes nos
sos trabalhos, limitar-me a informar sobre a compe
tência do Departamento de Aviação Civil, de tal forma
que todos estivessem cientes do seu universo de tra-

balho. Parece-me que seria proveitoso para todos
nós nesta sessão. A Aviação Civil. .. Normalmente as
pessoas imaginam o DAC como um órgão que con
trola as empresas de transporte aéreo regular. E,
quando nós falamos em empresas de transporte aé
reo regular, também limitamos essas empresas às
quatro grandes: Varig, Transbrasil, Vasp e TAM. Na
realidade, nós temos mais de 30 empresas de trans
porte aéreo regular neste País. Mas nós não estamos
limitados a administrar os assuntos aeronáuticos rela
tivos ao transporte aéreo regular, única e exclusiva
mente. Temos também o transporte aéreo não regu
lar, que inclui as charteiras e todo um universo de em
presas regionais, táxi aéreos e aviação especializa
da. Só no contexto de aviação especializada, pode
ríamos indicar a parte de aerofotogrametria, prospec
ção de recursos minerais, proteção à lavoura, propa
ganda aérea, socorro aeromédico, aerodesporto.
Incluem-se entre as obrigações do DAC também os
serviços aeroportuários: nós fiscalizamos e regula
mos a atividade das empresas que trabalham nos ae
roportos no atendimento às necessidades de logísti
ca das empresas transportadoras; um grande seg
mento, também de responsabilidade do DAC, é o en
sino teórico de aviação, o Treinamento Prático de
Vôo; nós temos cerca de 204 aeroclubes, e controla
mos toda a formação profissional neste País; a capa
citação física dos aeronautas - pode parecer estra
nho, mas nós fazemos e mantemos o controle de saú
de de cerca de 38 mil aeronautas por ano; o serviço
de manutenção de aeronaves (todas as oficinas têm
normas expedidas pelo DAC para que possam traba
lhar neste País); e, finalmente, a fabricação de produ
tos aeronáuticos, que são homologados, através do
DAC, pelo Centro Técnico da Aeronáutica. De forma
que, quando falamos em DAC, falamos num universo
muito grande, falamos num universo de mais de 11
mil pessoas trabalhando, falamos de 700 aeroportos
neste País. A maioria das pessoas tem a impressão
de que nós temos apenas 67 aeroportos, que são ad
ministrados pela Infraero. A Infraero administra dire
tamente 67 aeroportos, 4 conveniados, e o
ex-Ministério da Aeronáutica, hoje Comando da Aero
náutica, administra cerca de 700 aeroportos neste
País. Estabelecido o nosso âmbito de trabalho, nós
passamos então às normas que regem o trabalho do
Departamento de Aviação Civil. E nós vamos fazer
um pequeno histórico, para que todos possamos en
tender se dentro das competências do DAC podemos
incluir essa atividade tão importante que é o combate
ao narcotráfico. A aviação civil no mundo teve o seu
grande momento após a Segunda Guerra Mundial.



o SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr.
Presidente, eu particularmente me interessei por
esse ponto de cargas perigosas ou cargas ilegais. A
que ponto o DAC tem responsabilidade nisso?

o SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer
ro) - Obrigado, Sr. Marcos Antonio de Oliveira, Briga
deiro-do-Ar. Os Srs. Deputados que desejarem inter
pelar o convidado deverão escrever-se junto à Secre
taria. Eu passo a palavra ao Relator, e em seguida ao
Deputado Nilton Baiano, como primeiro inscrito. De
putado Moroni Torgan, V. Exa. está com a palavra.

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - O
DAC é responsável pelo Plano de Segurança Nacio
nal em relação ao transporte de cargas perigosas. O
Plano é constantemente revisado. Está hoje com o
Comandante da Aeronáutica a última edição do PIa
no, para que ele assine essa reedição, em razão de
termos recebido algumas recomendações da Organi
zação de Aviação Civil para inclusão de alguns outros
produtos na relação de artigos perigosos. E de artigos
perigosos, nós podemos deixar aqui com o nosso Re
lator o documento básico que trata disso; é uma ins
trução de aviação civil, e aqui estão relacionados to
dos os produtos considerados perigosos, que devem
merecer um tratamento especial no seu transporte, e
vão desde produtos corrosivos, produtos radioativos,
produtos que possam produzir incêndio a bordo, a
produtos que possam, num caso de acidente, apenas
pelo contanto com o oxigênio, produzir explosões.
Então, nós temos aqui a relação de todos esses pro
dutos, e todos eles são controlados. Não há... Existe
a responsabilidade do explorador, ou seja, de quem
recebe a carga e contrata o seu transporte, a respon
sabilidade das empresas de transporte aéreo e a res
ponsabilidade do próprio Governo, como agente da
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Em 1944, foi realizada a Convenção de Chicago, à temos 398 heliportos, 205 aeroclubes e 389 oficinas
qual o Brasil aderiu no primeiro momento, e dessa de manutenção, que nós somos obrigados a homolo-
Convenção resultou a criação da Organização de Avi- gar, certificar e manter dentro dos padrões técnicos
ação Civil Internacional, que é um órgão da ONU. To- de segurança ao usuário. Esse, senhores, é o univer-
das as normas e regulamentos existentes no mundo so do Departamento de Aviação Civil, de forma que
hoje são oriundos dessa organização, e o Brasil não nós nos colocamos à disposição dos senhores, so-
só participa intensamente como ratificou todas as re- bretudo em relação ao que determina a legislação in-
soluções da Organização de Aviação Civillnternacio- ternacional, para que o Brasil a cumpra, em relação
nal. Então, hoje, nós já temos mais de vinte anexos a ao controle, à regulação da aviação civil e da aviação
essa Convenção de Chicago, que regulam desde o Ii- de transporte comercial, em particular, ou seja, o Ane-
cenciamento de pessoal até a interferência ilícita na xo XVII à Convenção sobre a Aviação Civil, que trata
aviação civil, na aviação de transporte aéreo, na avia- de normas e métodos recomendados, internacionais,
ção comercial de um modo geral. Muito bem, o Brasil relativos à segurança da aviação civil internacional, e
é hoje reconhecido internacionalmente como de uma o Anexo XVIII, sobre transporte de mercadorias peri-
importância extraordinária no segmento de transporte gosas. Sr. Presidente, colocamo-nos à disposição
aéreo. É o único País do mundo, dos 180 países da desta Comissão.
Organização de Aviação Civil, que nunca deixou de
participar do conselho. É o único País de toda a Co
munidade Aeronáutica no mundo que foi eleito por
unanimidade de votos para o conselho, e hoje, por fe
licidade nossa, o Secretário-Geral da Organização de
Aviação Civil é um oficial da Força Aérea Brasileira,
da reserva da Força Aérea Brasileira, de forma que
nós temos orgulho de dizer da importância do trans
porte aéreo neste País, orgulho de dizer que desde os
seus primórdios, desde a criação do DAC, que é ante
rior à criação do Ministério da Aeronáutica, nós manti
vemos firme a política de não deixar estatizar o setor
de transporte aéreo neste País. Tivemos unicamente
a empresa Vasp, que, num determinado período de
tempo na sua história, foi estatal. Nós temos o orgu
lho de dizer que o Brasil é o segundo País do mundo
em número de aviação geral. Aviação geral, tirando a
aviação comercial, as empresas de transporte aéreo
regular, são todas as empresas que operam aerona
ve para qualquer tipo de trabalho, e também a avia
ção privada. Só os Estados Unidos estão na nossa
frente. Nós temos hoje, neste País, 9.468 aeronaves
de asas fixas e 763 helicópteros, que são sistematica
mente inspecionados pelo Departamento de Aviação
Civil. Aí, nós perguntamos: qual é a responsabilidade
do Departamento de Aviação Civil? É manter a segu
rança da navegação aérea. É manter a regularidade
do tráfico aéreo. É manter a eficiência no transporte
dos usuários. Essa é a responsabilidade primeira do
Departamento de Aviação Civil. Dentro desse contex
to de cumprimento desses três itens básicos, volta
dos para a sociedade, nós temos hoje, no País,
12.349 pilotos, que nós acompanhamos sistematica
mente, em termos de qualidade profissional e capaci
tação física. Temos cerca de 1.953 aeródromos, sen
do 712 públicos e 1.241 aeródromos privados. Nós
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adnllliisíí'ê:lção - no caso, o Departamento de Aviação nhecimento de que algum cidadão está condenado,
Civil. ou está foragido, ou está sendo buscado pela polícia,

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - se a própria polícia nos der conhecimento disso.
Esses aeroportos pequenos, tipo Atibaia, Americana, Então, é possível que o Sr. Curica - eu depois vim a
Bauru, São José do Rio Preto, alguns no interior de saber que o nome dele é José .Antônio da Mota Graça
Minas Gerais também, que tipo de fiscalização é feita - possa ter usado essa pista não registrada. Essa pis-
neles? ta a que ele se referiu foi uma pista de pouso construí-

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA _ da pela Petrobrás, que a abandonou em 1973. Em
Obrigado pela pergunta. Nós temos centenas de ae- 1975 ela passou a ser usada clandestinamente. Em
roportos pequenos, e nós não temos efetivo para ter 1995 a Polícia Federal destruiu a pista. Explodiu a
em todos esses aeroportos a fiscalização do DAC. A pista. Só que o serviço não ficou bem feito; restaura-
fiscalização é feita nos aeroportos principais e nos ae- ram a pista. Em maio de 1996 novamente a Polícia
roportos eventualmente considerados, num determi- Federal fez uma operação, e hoje ela está totalmente
nado momento considerados importantes para um destruída. Éuma pista às margens do rio Juruá, Java-
tipo qualquer de ocorrência, que pode ser inclusive o ri, numa localidade chamada Bom Jesus. Agora, o
narcotráfico. De forma que eu diria a V. Exª que nós DAC não tem em seus registros nenhuma informação
não temos, em todos os aeroportos do País, a fiscal i- sobre desvios comportamentais dos cidadãos brasi-
zação direta do DAC. leiros. Nós não temos absolutamente nada. Nós só

O SR. DEPUTADO MORONJ TORGAN _ Eu sabemos se formos avisados pela Polícia Federal ou
tenho, inclusive, informações, por exemplo, de que se nós tivermos alguma noti'ficação judicial para inter-
nesse aeroporto de Atibaia vários aviões já foram pe- dição, por exemplo, de uma aeronave que tenha sido
gos com cocaína; inclusive, os aviões são apreendi- usada de forma ilegal.
dos e posteriormente voltam para a mesma rota, Sr. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN·- Eu
Presidente. Voltam para a mesma rota, só que sob o gostaria... Isto é, eu acho que é um problema impor-
nome de um laranja qualquer. Nós sabemos que o tante, visto que a maior parte do tráfico de drogas
Brasil é abastecido basicamente por pequenos vem da Bolívia, da Colômbia. Agora mesmo vimos
aviões. E eu fico preocupado. Por exemplo, Curica que o tal Orlando traz o crack da Colômbia, direta-
disse que ele tinha uma pista, credenciada pelo DAC mente, não é? E esses daí traziam da Bolívia. Há um
no nome dele. Uma pessoa que responde a crime de outro canal que traz do Paraguai, e a maior parte des-
tráfico de entorpecentes! Quer dizer, existe algum le- sa carga vem toda por aviõezinhos que chegam ao in-
vantamento preliminar nesse sentido, para que se terior de São Paulo, ao interior de Minas, ao interior
evite isso? Por exemplo, há um senhor de nome Fran- de Goiás, ao interior. .. Até aqui mais perto, o interior
cisco Matos, lá em Manaus, que respondeu a um pro- de Mato Grosso também, e do Paraná. Ao credenciar
cesso em 1984, cumpriu pena, e em 1993 foi conde- pilotos, aviões, donos de avião, não é pedido aquela
nado; recorreu (e eu já achei estranho recorrer de cri- certidão negativa, o nada-consta, às polícias?
me hediondo em liberdade), está ainda em grau de O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA -
recurso, e as informações que chegam à CPI - ele é Deputado, lamentavelmente, hoje a lei não nos per-
piloto; inclusive, Curica, quando prestou depoimento mite pedir nada-consta para que possamos certificar
aqui, disse que o conhecia -, as informações que qualquer requerimento na Administração Pública. Eu
chegam à CPf, repito, são no sentido de que ele tem não posso pedir a folha corrida. Quando são empre-
três aeronaves Bandeirantes, uma aeronave Cesna, sas que pedem registro de... Vamos dizer, se o cida-
e hoje é um dos homens mais influentes na TABA - dão pede o registro de empresa, ainda fazemos isso,
Transportes Aéreos da Bacia Amazônica; inclusive mas temos a cautela de ver apenas a questão de pro-
está solicitando linhas para o Suriname, com grande testos, de falências, porque não nos é permitido pedir
interesse nessa ponte aérea Manaus/Suriname, ao cidadão um registro de natureza policial. De forma
quando se sabe... Como se pode, o que se pode fa- que eu reconheço o que V. Exª está dizendo: a maio-
zer, pelo DAC, para impedir a desenvoltura de uma ria da droga que entra neste País diria que vem de
pessoa dessas no meio da aviação civil? avião. É fácil. O avião, para narcotraficante, é instru-

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - mento descartável. Se os senhores quiserem um re-
Obrigado, Deputado. Bom, nós fizemos aquela intro- lato importante...
dução inicial para deixarmos bastante claro que o O SR. DEPUTADO IVlORONI TORGAN - Che-
DAC não tem poder de polícia. E nós só tomamos co- gam a roubar avião só para fazer...
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o SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - É
fácil. Ele rouba o avião e usa a matrícula. O que inte
ressa às vezes nem é o avião, é a própria matrícula.
Se os senhores tiverem curiosidade, procurem saber,
por exemplo, ali na Flórida, no Everglades, o número
de aviões pousados e apenas usados para uma única
viagem, para levar drogas para os Estados Unidos.
Então, imaginem aqui no País, no Brasil, com a defi
ciência que nós temos de fiscalização. E, muitas ve
zes - o Deputado Moroni Torgan deve saber, porque
ele já deve ter tido a informação -, nós, numa única
noite, interceptamos mais de vinte aviões, e transmiti
mos para as autoridades policiais os prefixos e os
proprietários registrados dessas aeronaves. Agora,
não nos é permitida nenhuma ação policial sobre es
sas aeronaves.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - No
DAC vocês têm um setor de inteligência, visto que até
o senhor reconhece que o principal meio de transpor
te dos traficantes é justamente o avião? O DAC, com
essa responsabilidade imensa, coordenando 11 mil
funcionários, 700 aeroportos, tem um setor de inteli
gência para cuidar especificamente disso?

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - Eu
diria que não, porque não faz parte das competências
institucionais do DAC esse tipo de trabalho. Nós nos
louvamos nas informações dos órgãos policiais; no
caso de narcotráfico, essencialmente da Polícia Fe
deral. Em outros casos, da Receita Federal, porque a
Receita Federal tem um alcance... Eu até sugeriria a
leitura do artigo, hoje, de Moreira Alves, de Márcio
Moreira Alves, em que ele mostra, efetivamente, que
o importante é aquilo que o senhor disse: não é correr
atrás do traficante, é correr atrás do dinheiro do trafi
cante. Onde está o dinheiro? Não vejo nenhum mérito
em que a gente suba o morro, prenda meia dúzia de
traficantes de pequeno porte, quando a gente sabe
que os grandes traficantes não são eles.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sim,
esse é o propósito da CPI desde o início. Só que nós
temos que atuar em todas as frentes. E eu vejo que
um dos objetivos do DAC é manter a segurança do
tráfico aéreo. Se for manter a segurança... Por exem
plo, um avião que transporta 400 quilos de cocaína eu
não posso dizer que é um avião seguro. O senhor
concorda comigo? Inclusive porque a cocaína é alta
mente inflamável também. E determinados compo
nentes químicos dela podem até explodir.

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 
De fato, eu não conheço as características químicas
da cocaína e não sabia desse detalhe, que ela é infla
mável, é explosiva. Mas certamente, se assim é, ela

estará tabulada aqui neste manual, porque neste ma
nual nós simplesmente... O Brasil, como participante
da Organização de Aviação Civil, discute esses as
suntos e aceita tudo que, vamos dizer, é resolvido em
consenso na Oaci, e esses materiais... Se realmente
a cocaína é explosiva, ou é material combustível,
ela...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não;
é material combustível. Não é que... Mas, sendo com
bustível, por exemplo...

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 
Espontaneamente ela não queima.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É a
mesma coisa: gasolina, éter, acetona, são todos ma
teriais combustíveis, e todos estão na mistura da co
caína, bem como muitos aviões ainda levam éter e
acetona do Brasil para esses países também, o que
se torna extremamente perigoso, extremamente peri
goso. Muitos aviões inclusive têm explodido em razão
de éter e acetona, que são bem mais perigosos até do
que a cocaína, nesse sentido.

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - É
verdade. O éter está aqui, mas da cocaína nós não te
mos nenhuma notícia.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E
veja que éter e acetona são componentes da cocaí
na. Quer dizer, ela é refinada a partir desses compo
nentes. Conseqüentemente, estão dentro do seu pro
duto de refino. Conseqüentemente, era importante
manter e auxiliar... Acho que seria de grande auxílio
para a sociedade se o DAC tivesse um setor de inteli
gência especificamente preocupado nesse sentido.
Já que tem onze mil funcionários, acho que uns cinco
ou seis não iam fazer tanta falta para fazer um setor
de inteligência e cuidar dessa área.

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 
Deputado, é preciso que a gente esclareça um ponto.
Nós temos onze mil funcionários; isso inclui todos os
controladores de vôo, todos os controladores que es
tão no centro, nas torres e nos outros órgãos de con
trole, na área de meteorologia, na área de informa
ções da Aeronáutica; ou seja, essa gente toda está
voltada para...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Va
mos pedir cinco ou seis oficiais ao Ministro da Aero
náutica; tenho certeza de que poderão fazer essa
equipe de inteligência no DAC sem muito problema.

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - É,
se nos for dada a missão, é claro que estamos pron
tos a colaborar com as autoridades.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É
uma sugestão importante, porque, como o senhor
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mesmo disse, a maior parte do tráfico que entra neste
País entra por pequenos aviões e por pequenos aero·
portos. E hoje estamos praticamente sem fiscalização
e inclusive sem uma área de inteligência voltada para
isso. Quer dizer, o que nós vemos é que até esperar
que a polícia vá fazer... A polícia tem mil homens para
trabalhar na área de entorpecentes em todo o País.
Quer dizer, se não houver uma conjugação de esfor
ços de todos esses órgãos, os aviõezinhos vão conti
nuar descendo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer
ro) - Sr. Relator, sobre essa proposta, essa preocu
pação de V. Exª', gostaria de saber qual é a articula
ção que existe entre o DAC e o Sindacta no acompa
nhamento das aeronaves e na fiscalização do...

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 
O.k. Todas as vezes que nós temos notificação judici
alou notificação pela Polícia Federal de que alguma
aeronave é suspeita ou algum tripulante é suspeito,
sobretudo aeronave, nós emitimos imediatamente
um rádio, de alcance nacional, para avisar todas as
dependências de controle dos três Sindacta, dos ór
gãos locais e dos aeroportos, para que seja interdita
da imediatamente a aeronave. Mas é como disse: nós
respeitamos as competências institucionais de todos
os órgãos do Governo. Não nos parece adequado ou
conveniente que o DAC seja envolvido. Se nós não
temos poder policial, como entrar numa guerra de
narcotraficantes? Nós podemos, sim, produzir infor
mações para as organizações policiais. Tanto isso é
verdade que foi iniciativa do Ministério da Aeronáutica
a criação do projeto Sivam. Por quê? Exatamente
porque na Amazônia ninguém sabia quem é que voa
de onde para onde. Nós já viemos à audiência pública
nesta Casa e contamos aos Srs. Deputados que em
apenas um dia nós detectamos 800 aviões cruzando
Roraima, com um radar transportável que nós coloca
mos. Quatrocentos eram de garimpeiros, seguramen
te. E os outros quatrocentos?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - De
traficantes indo para o Suriname.

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 
Então, essa informação ficou disponível para os ór
gãos policiais. A Polícia Federal tomou conhecimen
to, a Polícia Federal participou. O que nós não pode
mos é criar áreas de superposição na Administração
Pública. É importante que cada um tenha o seu lócus
de poder. Talvez a sugestão importante fosse a de
que a Polícia Federal fosse equipada com gente, com
equipamento, para poder exercer a sua missão cons
titucional. E isso está sendo feito através do projeto
Pró-Amazônia - não sei se os senhores têm conheci-

mento -, exatamente para capacitar a Polícia Federal
a agir contra o narcotráfico e outras irregularidades e
ilícitos que Qcorrem na Amazônia. Sem fortalecer,
sem energizar as agências de Governo na Amazônia,
não vamos conseguir fazer nada, absolutamente
nada, a não ser reunir-nos aqui.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Na
Amazônia, eu concordo com o senhor. E aqui, em
São Paulo, Minas, Goiás, o que a gente faz?

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - Eu
continuo dizendo: devem fortalecer as instituições po
liciais.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Aqui
nós temos cobertura de radar?

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 
Nós temos cobertura de radar.. :

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E não
funciona. Isso é que eu digo. Então, de que vai adian
tar o Sivam na Amazônia, se aqui nós temos cobertu
ra de radar e não está funcionando? De que jeito vai
funcionar lá, se nós temos aqui e não existe...

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 
Deputado, o radar apenas detecta um evento no es
paço. Agora, sobre o que faz aquele avião, tem que
haver outras informações para que a gente possa to
mar alguma iniciativa.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas é
isso que eu digo. E nós já estamos tendo essa oportu
nidade aqui. Nós precisamos tomar uma iniciativa já.
Eu tenho uma lista aí, e foram pessoas ligadas à avia
ção, aos clubes de aviação que me passaram.

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 
Ótimo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Se
passaram para mim, o DAC tem também, porque eles
estão em contato.

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 
Ótimo, porque o DAC deveria ter essas informações.
Aí, concordo com o senhor. Nós deveríamos...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Estou
dando um exemplo: Atíbaia. Atibaia tem sido uma por
ta de entrada de drogas para o Estado de São Paulo.

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - E
quantas operações já foram feitas em conjunto, Aero
náutica e Polícia Federal, em Atibaia? Várias.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas
tem que haver uma coisa. Veja bem, é que nem o po
lígono da maconha. Eu acho gozado quando se vai lá
para a terra do Deputado Fernando Ferro dizendo:
"Vamos fazer uma operação no polígono da maco
nha, destruir 2 milhões de pés de maconha". Dali a
três meses cresceram cinco! Quer dizer, se não te-



O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 
Sempre que nós recebemos uma informação relevan
te, nós passamos no raio x.

O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - Mas eu
digo de rotina.

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 
Não de rotina, porque nós não temos em todos os ae
roportos equipamentos de raio x. São equipamentos
caros. Para o Senhor ter uma idéia, de quem é a res
ponsabilidade de fazer essa atividade no aeroporto?
É da Polícia Federal. Mas quem tem adquirido os
equipamentos é a Infraero, porque a Polícia Federal
não tem recursos para comprá-los. Então, a Infraero
compra os equipamentos e coloca à disposição da
Polícia Federal. O Senhor provavelmente tem conhe
cimento de que um aeroporto, para ser' categorizado
internacional, tem que ter Polícia Federal, Receita Fe
deral, imigração, saúde. E nós temos vários aeropor
tos que serão aeroportos regionais para o Mercosul,
para atender ao Mercosul, que devem ser internacio
nalizados, e nós não temos pessoal para equipar es
ses aeroportos, para lotar nesses aeroportos, sobre
tudo da Receita Federal e da Polícia Federal. Então,
há uma deficiência generalizada. Quando o Deputa
do Moroni diz que há, vamos dizer, um tráfego intenso
de pequenas aeronaves fazendo narcotráfico no Bra
sil, é importante a gente fazer uma observação, e isso
nós dissemos inúmeras vezes, em vários fóruns,
quando nós falávamos sobre o projeto Sivam: en
quanto houver a oferta e enquanto houver a deman
da, vai haver tráfico. O que nós podemos fazer é criar
dificuldades. O Governo tem é que criar toda sorte de
dificuldades para reduzir realmente esse flagelo.
Mas, impedir? Os Senhores vejam o seguinte (não sei

. quantos também tiveram acesso a essa informação;
foi publicada no final do ano passado, no início desse
ano): no mundo roda anualmente 1 trilhão de dólares
de dinheiro ilícito, sendo que, desse trilhão, 500 bi
lhões são debitados ao narcotráfico. Os Estados Uni
dos têm um orçamento anual de mais de 5 bilhões de
dólares para o DEA e as forças auxiliares que ajudam
no combate ao narcotráfico. E eles não conseguem
resultados positivos, porque nós estamos vendo que
continua o tráfico de drogas. Então, é um problema
extremamente complexo. Quando dizemos: temos
que equipar a Polícia Federal, temos que equipar os
outros órgãos do Governo que dão combate ao nar
cotráfico, não estamos sugerindo nunca que o narco-
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mos uma coisa constante, a operação é um paliativo ro, as bagagens são filmadas em vôos internacionais,
terrível. Então, nós temos que ter. Por exemplo, o não são? Todas? Perguntaria ao Senhor: em vôos
DAC está nessa força-tarefa que a Casa Militar mon- nacionais também essas bagagens passam pelo raio
tou para coibir o narcotráfico? X?

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 
Não.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
Então, eu não entendo. Vou passar, agora, para os
Deputados.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA- Pela ordem.
O que o Senhor não entende não é o DAC; o que o
Senhor não entende é a força-tarefa, Sr. Relator,
como eu também e acho que todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer
ro) - Com a palavra o Deputado Nilton Baiano.

O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, Sras.. e Srs. Deputados, Briga
deiro Marco Antonio, gostaria de perguntar ao Se
nhor... Aliás, de continuar uma pergunta que o Rela
tor fez ao Senhor. É sobre a questão... Sobre se ao ci
dadão, ao registrar a aeronave, é pedida a documen
tação do passado dele, para saber se é pessoa ínte
gra ou não. O Senhor respondeu que a lei o impede.
Eu gostaria de retomar e perguntar ao Senhor se
existe lei determinando que o DAC não pode fazer
isso, ou se a lei é omissa, se a lei não diz, ou se a lei
diz: o DAC não pode indagar ao cidadão, ao pedir o
registro da aeronave... Não pode pedir nenhuma do
cumentação pessoal a ele, para saber se é uma pes
soa séria ou não?

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 
Deputado, eu creio que até a própria Constituição não
permite que a gente faça esse tipo de solicitação.

O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - Agora,
o que impede, Brigadeiro, o DAC de solicitar isso, so
licitar ao Governo que seja providenciado isso?

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 
Deputado Nilton, diria o seguinte: o agente da admi
nistração só tem um direito, o de cumprir a lei. Não
posso ir além do que a lei me permite.

O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - Não,
tudo bem. Mas eu digo o seguinte: o DAC não pode
fazer uma solicitação ao Governo, ou até à Câmara?
Quer dizer, o DAC não pode fazer um estudo, verificar
que isso é importante e solicitar então que seja deter
minada a lei?

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 
Claro. Fazer a solicitação é uma iniciativa que nós po
demos tomar.

O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - Eu gos
taria de deixar, então, como sugestão para o Senhor,
que pudesse, de repente, o DAC fazer isso. Brigadei-
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Li 'Ái:L"O :á terminar. Nós estamos sugerindo apenas talvez o menor orçamento da Força Aérea brasileira.
que criemos o máximo de dificuldades. Tem que ha- Por quê? Todas as receitas, ou 80% das receitas da
ver um processo educacional muito forte, associado a Aeronáutica são vinculadas. Tudo o que o Senhor
todas as medidas repressivas. Medida repressiva por paga volta para o seu próprio benefício. Então:as tari-
si só não vai resolver o problema. O máximo que pode fas estão vinculadas à operação dos aeroportos, da
ocorrer com as medidas repressivas é que venha a navegação aérea, suposta navegação aérea, ao con-
aumentar o preço da cocaína em Nova York, Amster- trole do espaço aéreo. Todos esses recursos estão
dã e Paris, porque vai ficar mais difícil para o narcotra- vinculados. Não são recursos que o Senhor possa
ficante chegar com ela lá. usar em todas as atividades da Aeronáutica. O Se-

O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - Briga- nhor citou, por exemplo, a tarifa de embarque. A tarifa
deiro, o DAC é responsável pela bagagem, pela fisca- de embarque internacional do Brasil talvez seja uma
Iização de bagagem, não é? Eu perguntaria ao Se- das mais caras do mundo, mas o que fica para a Ae-
nhor: quando indaguei se a bagagem em vôo interna- ronáutica é apenas 50% da tarifa. O restante, os ou-
cional é fiscalizada, o Senhor disse que sim; esses tros 50% vão para o Tesouro. Então, não é exatamen-
aviões militares, o DAC também tem controle sobre te do DAC. O DAC trabalha com duas fontes de recur-
eles, ou não? sos: nós trabalhamos com o Fundo Aeroviário, que

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - nos dá sustentação para manter todos os aeroclubes
Todas as vezes que nós recebemos... Vamos ser do País - todo o ensino pro'fissional de aeronáutica no
bastante claros. Nós temos relações diplomáticas de País é mantido com esse recurso - e todas as neces-
reciprocidade com todos os países com que nós nos sidades do DAC de vida vegetativa. Temos a outra
relacionamos. Então, por exemplo, se o governo de fonte, que nós usamos para... É até uma crueldade,
um determinado país sugere ou propõe que se faça uma perversidade, porque a tal da suplementação ta-
sistematicamente inspeção nos aviões militares, nós rifária é recolhida do Senhor; o Senhor paga 3% con-
fazemos nos militares do país deles e eles têm o direi- tra um bilhete de passagem; esse dinheiro passa pelo
to de fazer nos nossos aviões. Os aviões militares são DAC e vai direto para as empresas, volta para as em-
considerados território do país de origem. Então, nor- presas, para as empresas regionais, e apenas onera
malmente, nós não fazemos, exceto se recebermos o Ministério ou o comando da Aeronáutica no teto or-
uma denúnciade que está havendo transporte de al- çamentário, porque ele é orçamentado. O Senhor vê,
guma droga nesse tipo de aeronave em questão. Mas nós não podemos usá-lo para nada, absolutamente
rotineiramente não. nada. As pessoas também dizem que a Infraero é a

O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - Mas e grande beneficiária da tarifa de pouso, tarifa de capa-
os nossos aviões, os aviões militares nossos que vão tazia e armazenagem..O Senhor tem idéia de quanto
para o exterior? paga um 737 para pousar no Santos Dumont, que é

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - um dos aeroportos mais requisitados do País? Paga
Também não. Nós só fazemos se for notificada algu- 144 reais por pouso. É muito? A gente só sabe que é
ma denúncia de irregularidade. muito pouco quando dá um afundamento na pista e a

O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - Briga- gente tem que recuperar a pista. Aí o Senhor vê que é
deiro, o Senhor falou algumas vezes sobre a questão uma miséria de dinheiro. E, na medida em que nós
de recursos. Agora, pelo menos pelo que a gente en- vamos disponibilizando novas facilidades... Por
tende, pelo que a gente lê ou a imprensa divulga, a exemplo, devemos construir - estamos em processo
Aeronáutica, o DAC é um dos órgãos que têm mais di- de projeto - a terceira pista de Guarulhos, porque Gu-
nheiro. Haja vista que um dia desses havia uma briga arulhos já está saturado. No momento em que nós
aí na Justiça de empresas de avião devendo um hor- disponibilizarmos aquela pista, criamos um custeio.
ror de dinheiro, um volume muito grande de dinheiro Aquela tarifa que serviu de subsídio de investimento
ao DAC. E parece-me que sobre as passagens, acaba. Vai chegar um determinado momento em que
quando nós viajamos, quando o cidadão viaja, aquela não vamos ter dinheiro para investir, porque tudo es-
chamada taxa de embarque vai para o DAC, não é tará aplicado em custeio. Então, quando dizem que
isso? nós temos bastante dinheiro, o DAC, com o Fundo do

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - É. DAC e também com a Infraero, é bom lembrar que o
Há alguns equívocos, Deputado. O Ministério da Ae- Brasil, na América Latina, é o único País que vai ter
ronáutica, ou o ex-Ministério da Aeronáutica, ou o co- agora, dentro de um mês, nove aeroportos em que o
mando da Aeronáutica, não é o maior orçamento. É Senhor embarca numa ponte de embarque, o Senhor



do.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer

ro) - Brigadeiro Marcos Antonio, uma curiosidade:
nós fomos provocados, em 1997, por uma correspon
dência, que chegou anonimamente, dando conta de
dificuldades no acompanhamento de manutenção de
aeronaves civis no Brasil. Inclusive denunciava uma
determinada companhia aérea por utilizar freqüente
mente - não diria freqüentemente, mas com uma cer
ta periodicidade - peças recondicionadas. Gostaria
de uma informação: em termos das aeronaves em ge
rai, dessas dez mil aeronaves, praticamente, que
existiriam aqui, sob acompanhamento do DAC, esses
programas de manutenção são observados com que
periodicidade, com que sistemática pelo DAC?

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 
Presidente, obrigado pela pergunta, muito oportuna
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não toma chuva, o Senhor não toma sol, e em alguns também. Nós mantemos auditorias sistemáticas em
há ar condicionado. Na América Latina só há dois ae- todas as empresas de aviação. Nosso primeiro com-
roportos que se comparam, um no Chile e outro na promisso é com a segurança do usuário. Então, nós
Argentina. Então, isso custa dinheiro, e o dinheiro tem damos prioridade para as empresas de transporte aé-
sido esse, do subsídio cruzado, da tarifa que entra, e reo de maior porte. Por quê? Porque o Brasil... porque
nós fazemos aeroportos. o DAC não tem recursos, por exemplo, para fiscalizar

O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - Briga- sistematicamente as 389 oficinas que estão espalha-
deiro, todo aeroporto que tem carga... das neste País. Nós não temos recursos humanos;

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer- faltam engenheiros, faltam técnicos, e sobretudo falta
ro) - Deputado Nilton... orçamento para pagar até a diária do cidadão que

O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - É a últi- vai. .. Porque essas oficinas estão espalhadas em 10-
ma pergunta: todo aeroporto que tem carga internaci- cais em que, muitas vezes, não há organizaçao do
onal tem um raio X? Ministério da Aeronáutica que pudesse dar apoio, ali,

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA _ aos nossos auditores. Mas nas empresas a que o Se-
Nós temos obrigação de ter em todos os aeroportos nhor se referiu, as grandes empresas de transporte
internacionais o raio X. Inclusive, eu devo dizer isso aéreo, nós fazemos, sistematicamente, auditoria ne-
ao Senhor: o Brasil foi classificado pela Federal Avia- las. Nós recebemos as mesmas denúncias que o Se-
tion Administration dos Estados Unidos na categoria nhor recebeu. Usar peça revisada é comum em avia-
1. Somos três apenas, na América Latina. Não é por- ção. A peça é revisada, volta com um tempo de vida
que as empresas nossas são excelentes, as empre- e, exaurido aquele tempo de vida, ela tem que ser tro-
sas de transporte aéreo, porque só voam para os cada, não necessariamente por uma peça nova; ela
Es~ados Unidos as empresas de países de categoria pode ser trocada normalmente por uma peça revisa-
1. E somente pelo fato de o Brasil ter uma administra- da. O que nós não podemos deixar nunca é que pe-
ção de aviação civil que é segura. Então, os nossos ças com o tempo vencido permaneçam no avião.
aeroportos são seguros. A única restrição que a audi- Então, essa é a auditoria que nós fazemos nas em-
toria internacional fez aos aeroportos brasileiros foi presas. E o Senhor. .. Como as empresas brasileiras
~ma cerca, uma tela furada no aeroporto de Salvador. compraram empresas na Bolívia, no Equador, no
E a única. Então, nós temos muito orgulho de dizer Uruguai e no Paraguai, nós fazemos inspeção tam-
que os nossos aeroportos são seguros; que nós não bém nessas empresas, nas oficinas e nos aviões, por
temos, em todos os aeroportos, um raio X; que nós exemplo, da Equatoriana. Por quê? Porque ela voa
mantemos um raio X nos aeroportos de maior movi- de bandeira da VASP para os Estados Unidos, por-
mento, internacional, sobretudo, por causa dos acor- que se não tivesse a bandeira brasileira ela não entra-
dos que nós temos. Lamentavelmente, não temos em ria nos Estados Unidos. Então, é responsabilidade do
todos. DAC certificar o avião e a tripulação, ainda que ela

O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO _ Obriga- seja equatoriana, porque só entra no Hemisfério Nor
te, nos Estados Unidos, com o aval do DAC. Senão,
não entra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer
ro) - Obrigado.

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS 
Pela ordem, Sr. Presidente. É só para fazer uma co
municação da Deputada Laura Carneiro à Mesa: ela
não vai estar presente porque está presidindo o Se
minário da Assistência Social Junto ao 32 Milênio. É
esta a comunicação que eu gostaria de fazer à Mesa,
em nome da Deputada Laura Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fer
ro) - Obrigado. Com a palavra o Deputado Cabo Jú
lio.

O SR. DEPUTADO CABO JÚLIO - Sr. Presi
dente, Sr. Relator, Sras.. e Srs. Deputados, Brigadei
ro Marcos Antonio, eu vou fazer para o Senhor so-



Agosto de 1999 DIÁRlO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 24 36407

mente uma pergunta, porque eu acho que a gente
tem que direcionar aqui aquilo do DAC diretamente li
gado à questão do narcotráfico, porque é essa a nos
sa finalidade. Bem, nós sabemos, e o Senhor já disse
aí diversas vezes, que não é missão institucional do
DAC o combate direto ou indireto ao narcotráfico; isso
é missão da Polícia Federal. Mas nós sabemos que
um grande percentual do narcotráfico que entra no
Brasil, como bem disse o Relator, vem através de
aviões, através de pequenos aeroportos, clandesti
nos ou não. Entram por ali. Ninguém carrega quilos
de cocaína nas costas, correndo, dentro do carro. Só
há um caso ou outro. O mais comum é a questão do
tráfico aéreo, carregando, levando as grandes quanti
dades. E, nesse ponto, eu concordo com o Senhor
que o DAC faz um excelente trabalho na sua missão
institucional, que os nossos aeroportos são modelos
para o Brasil, que o DAC tem um trabalho superim
portante. Mas, por outro lado, eu acho que talvez fal
tasse aí um trabalho conjunto, assim dizendo. Não é
institucional. Mas, por esse tráfico acontecer em ae
roportos, e como no vôo doméstico não há qualquer
fiscalização... Não é trabalho do DAC, mas o tráfico
acontece dentro dos aeroportos brasileiros. Isso eu...
Nós viajamos, nós Deputados, para cima e para bai
xo, e se qualquer deputado quisesse levar um quilo
de cocaína, subiria e desceria. Não é porque é depu
tado, mas porque não existe qualquer tipo de fiscali
zação. Isso é uma realidade. Não é missão do DAC,
estou repetindo, deixando bem claro isso, mas eu
acho que seria necessário haver aí uma união de es
forços. E a finalidade da CPI também é propor essas
coisas. Então, a minha pergunta é uma só, e bem cla
ra, para o Senhor: na visão do Senhor, como Chefe
do DAC, no que o DAC poderia contribuir para o com
bate do narcotráfico? É só essa pergunta que eu faço.

o SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 
Deputado, muito obrigado pela pergunta, porque me
permite voltar ao meu viés anterior. Eu não consigo
desligar-me do conceito do Sivam. O Sivam foi todo
ele concebido em cima disso, ou seja: integrar a ad
ministração pública, produzir a informação para que
todos tenham acesso a ela imediatamente após o
momento em que ela foi conseguida. Muitas informa
ções - e o Senhor sabe disso -, sobretudo na área
policial, as informações são perecíveis. Se não che
gar à mesa do cidadão no momento exato, ela se per
deu. Então, não adianta a gente produzir toneladas e
toneladas de informações se os clientes das informa
ções não dispuseram dessa informação no momento
oportuno. Então, o que é esse grande projeto de vigi
lância da Amazônia? É integrar todas as informações

da administração pública: da Receita Federal, da Po
lícia Federal, do DAC, da Força Aérea, do Exército
brasileiro. O Exército brasileiro acabou de me man
dar, aqui, uma relação; só em Itaituba, no Município
de Itaituba, nós temos duzentas e tantas pistas clan
destinas. Só no Município ele Itaituba! Então, essa in
formação não pode morrer na mesa do Diretor do
DAC, não pode morrer na mesa do Comandante do
Exército. Essa informação tem que ir a todos os ór
gãos da administração pública que têm responsabili
dade, policiais ou não. Então, esse é o conceito com
que nós estamos trabalhando. No que o DAC pode
auxiliar? É claro que o DAG pode auxiliar! Nós pode
mos estar integrados. Por exemplo, a Polícia Federal
tem acesso ao Registro Aeronáutico Brasileiro. O Re
gistro Aeronáutico Brasileiro é público. Quem quiser,
vá lá e solicite: a aeronave tal, quero saber de quem
é. Aliás, trouxe aqui um disquete com todas as em
presas, Sr. Presidente, que operam na Amazônia, e
táxi aéreo, e as linhas internacionais que saem da
Amazônia. Está tudo disponível. Está disponível na
Internet, está disponível no Registro Aeronáutico Bra
sileiro: quem são os donos, quais são as empresas,
quais são os operadores. Por que não podemos inte
grar-nos? É claro! O INSS, por exemplo, manifestou
desejo de ter acesso aos nossos registros para saber
se os devedores do INSS são proprietários de avião.
Eles já estão ligados conosco. Eles já podem levantar
as informações na hora em que quiserem. Não há im
peditivo nenhum nisso. Pelo contrário, nós temos que
trabalhar nesse rumo, para integrar toda a administra
ção federal.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu
gostaria, Sr. Presidente, de saber, em primeiro lugar,
se todas essas informações, se esse material poderia
vir para a CPI. Como eu vou ter que me ausentar - e
eu pediria que posteriormente o Deputado Aldir Ca
bral assumisse aqui a Relatoria -, gostaria de fazer
algumas observações que julgo importantes: primei
ro, eu sou também um defensor do Sivam. Acho que
nós temos que cobrir a nossa Amazônia com radares.
No que precisar, com a ajuda desse Deputado pode
contar sempre, porque acho isso uma necessidade.
Mas eu acho que nós não podemos ficar esperando:
Primeiro, causou-me estranheza fazerem uma for
ça-tarefa contra o narcotráfico e o DAC não estar in
cluso nessa força-tarefa, visto que todo o tráfico maior
que vem para o nosso País vem através de pequenos
aviões - pelo menos grande parte dele. Agora, um
outro problema também me chama a atenção. Por
exemplo, eu recebi denúncias aqui. .. Eu tinha falado
do Aeroporto de Atibaia. Fui pegar as minhas anota-
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ções, que estavam no arquivo, e na verdade a infor- sas rotas... Veja que agora nós temos radares, sabe-
mação que tenho é de que há um hangar em Atibaia mos onde estão os aeroportos, e o pior é que daqui a
que só tem aviões que foram pegos com traficantes, um mês a gente sabe que tudo estará acontecendo
no tráfico de drogas. E esses aviões voltaram a voar, novamente nesse aeroporto. Então, eu queria até que
tendo sido nomeados depositários fiéis. Quer dizer, o DAC encabeçasse uma campanha para que esses
são aviões que foram pegos nessa viagem de Mato aeroportos deixassem de ser utilizados para o narco-
Grosso do Sul para São Paulo! E eu gostaria, pelo tráfico, esses e outros ali, vizinhos, que estão sendo
menos, que o DAC pudesse ver nesse hangar se es- utilizados. E quem me disse isso são pessoas ligadas
ses aviões - são oito aviões, se não me engano -, to- a clubes de aviação, que não admitem isso, que têm
dos eles, já estão voando novamente, fazendo a rota amor pela aviação, têm amor pelo seu ofício que
novamente, ou se há algum impedimento. Fala- vêem cada vez mais contaminado por traficantes.
ram-me também de outras rotas; por exemplo, no Rio Quer dizer, é claro que eu não vou dizer o nome das
de Janeiro, no Aeroporto de Volta Redonda e de Nova pessoas, senão acabo botando em risco essas pes-
Iguaçu, estão descendo aviõezinhos pequenos; tam- soas, mas eu achei muito contundente essa informa-
bém no Aeroporto de Sorocaba, de Amarais, de Ame- ção. Inclusive me informaram que o controle é do Se-
ricana, de Limeira, de Mogi-Mirim, de Araras, de Rio rac 4. Eu não sei nem o que é Serac 4; o senhor con-
Claro, de Avaré, de Botucatu; na pista da usina estão firme, até, se realmente é ou não é. Está aqui, na mi-
descendo aviões pequenos sem qualquer controle, e nha anotação. Então, a gente precisa responsabilizar
dizem que um dos principais que estão sendo usados - eu acho importante, é uma questão de segurança
é um aeroporto numa cidade pequena chamada Pe- também - esse transporte que é feito através de pe-
nápolis, perto de Araçatuba. Dizem que lá está total- quenas aeronaves. E, veja, no Rio de Janeiro, não es-
mente liberado; qUase todos os vôos trazendo esse tão mais pousando no Galeão. Estão ali, ficando em
tipo de conteúdo estão pousando lá. Dizem que era Nova Iguaçu, em Volta Redonda. Em São Paulo es-
Marília, mas Marília deixou de ser, porque fizeram tão pousando em Atibaia, nesse outro pequenino que
uma ação intensiva lá; passou para Penápolis, perto eu relatei, o Penápolis; estão pousando, estão dei-
de Araçatuba. Talvez mudem agora. No sul de Minas, xando lá; em Minas é em Guaxupé, em Machado, em
Guaxupé, Machado e Varginha também teriam esse Varginha que estão pousando. E o pior é que a gente
tipo de tráfico aéreo, no sentido de trazerem drogas fica sabendo disso e o negócio continua, continuam
de lá para cá. Eu gostaria de solicitar ao DAC que fi- pousando, continuam chegando e continuam abaste-
zesse um levantamento, e convém ter um setor, pelo cendo os nossos mercados. Quer dizer, esse abaste-
menos um setor pequeno, de inteligência, que pudes- cimento é do mercado interno! Isso é o que mais me
se começar a fazer esse contato com a Polícia Fede- preocupa. Geralmente quando a gente fala em narco-
ral, com a Polícia Civil, com os departamentos de nar- tráfico, em aviação, a gente remete lá para a Amazô-
cóticos, a Senad, ou mesmo com a Casa Militar da nia; ótimo, acho que temos que remeter, acho que
Presidência. Eu não entendo por que se esqueceram tem que ter o Sivam. Acho que não é só o narcotráfi-
de botar o DAC em força-tarefa contra o narcotráfico. co; acho que estão tirando fortunas do nosso País em
E eu quero ressaltar um problema: o senhor tem fala- termos de madeira, de bens minerais e também no
do da Amazônia, da importância do Sivam, e eu con- narcotráfico. Mas, em contrapartida, os nossos cen-
cordo, mas eu quero dizer que a maior parte da droga tros consumidores, principalmente... A região que
que passa pela Amazônia não fica no Brasil. E prati- compreende o Nordeste, por exemplo, é um centro
camente toda a droga que entra em São Paulo, Minas consumidor, a região turística do Nordeste; a região
Gerais, Rio e esses aeroportos pequenos nominados, do Centro-Sul, Sudeste, é toda consumidora; o con-
praticamente toda essa fica no Brasil. Essa é a dife- sumo de São Paulo, Rio, Minas, Paraná, Rio Grande
rença. Isso aqui é rota de tráfico interno, enquanto a do Sul e Santa Catarina é equivalente ao de países
Amazônia é rota de tráfico internacional. E o que pa- da Europa, e são considerados com a mesma serie-
rece, o que a gente viu e tem notado ultimamente é dade de sempre, os consumidores, e no entanto a
que as autoridades estão muito mais preocupadas gente está preocupado com aquela droga que está
com o tráfico internacional do que com o tráfico inter- passando pelo nosso País. Acho que está na hora de
no. Então, o tráfico interno tem que ser priorizado em a gente sentar juntos, fazer parte. Se não fazem par-
nosso País. É claro que nós vamos ajudar também a te, acho que poderiam solicitar ao Chefe da Casa MiIi-
comunidade internacional a coibir o tráfico internacio- tar para fa~~r parte da força tarefa, para poderem in-
nal, mas não em detrimento do tráfico interno. E es- tegrar-se nessa força tarefa. Eu tenho certeza de que



O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 
Deputado, muito obrigado pela sua pergunta, e eu
devo algumas explicações. Quando eu disse ao se
nhor que o radar detecta um evento no espaço, talvez
tenha ficado a impressão de que a gente não sabe
quem está ali, para onde vai aquele avião, quem é o
proprietário do avião. Na realidade, nós sabemos. O
avião voa com um plano de vôo; nós sabemos quem
é o piloto; sabemos a quem pertence o avião, porque
nós temos a matrícula; nós sabemos quantas pesso
as estão a bordo; só não sabemos se as pessoas a
bordo transportam ou não algum tipo de droga. Isso
nós não sabemos, mas a informação sobre o avião
nós já temos. Agora, o limite da informação não é sufi
ciente para nos dizer se este avião está operando ir-
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tanto V. Sª quanto os demais componentes do DAC, que são trezentos e oitenta e nove oficinas de reparo
todos, também não gostam de droga, como nós não de aviões espalhadas, e que a maioria deve funcionar
gostamos aqui. Todos se revoltam com isso, mas nós clan<:lestinamente, porque não há poder de fiscaliza-
precisamos sair para a ação. E vamos fazer. Por ção. Foi mais ou menos assim? Então, Brigadeiro,
exemplo: na Amazônia ainda estamos com pouco re- nós estamos muito preocupados com o tráfico de dro-
curso? O Sivam não aconteceu? Então, vamos con- gas, bastante preocupados com a situação. Como o
centrar-nos aqui embaixo, concentrar-nos onde já nosso Relator, o Deputado Moroni, observou, estão
existe radar, onde já existe polícia, onde já existem chamando muita atenção agora para o tráfico interna-
oportunidades. Isso é o que eu gostaria de deixar re- cional, e estão deixando um pouco de lado o tráfico
gistrado, agradecendo a V. Sª a presença aqui conos- de drogas que é feito dentro do Brasil, através desses
co e dizendo que vamos precisar desse apoio até pequenos aeroportos que existem no interior, princi-
para a CPI. Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. De- palmente. Eu queria perguntar ao senhor o que o
poente. DAC, que proposta o DAC traz para esta Comissão,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilton Baiano) para que a gente possa trabalhar com os Deputados
- Com a palavra o Deputado Reginaldo Germano. V. desta Casa, a fim de, unidos - DAC, força-tarefa, Po-
Ex~ tem a palavra. lícia Federal... O que ·pode ser feito nesse sentido

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO - para a gente colocar pelo menos um freio nessa situa-
Sr. Brigadeiro, Sr. Presidente, Sr. Relator, durante ção? Uma situação que já está mais do que vergo-
este tempo que está funcionando esta CPI, nós só te- nhosa, porque nós somos vistos por países como os
mos tomado conhecimento de tráfico de drogas por Estados Unidos e até os da Europa como uma rota do
aeronaves. Eu anotei algumas coisas aqui. O senhor tráfico, como um caminho do tráfico, como se nós ser-
mencionou que nós temos setecentos aeroportos. Foi víssemos apenas para incentiva.!: a marginalidade do
mais ou menos isso? tráfico de drogas. O que o DAC pode fazer? Por

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - exemplo, não tem como identificar essas aeronaves
Setecentos e quatorze aeroportos administrados pelo que o radar só identifica como objeto? Não tem como
Ministério, pela Aeronáutica. identificar o que elas estão fazendo, por que estão vo-

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO _ ando ali naquele trecho, quem é o piloto ou proprietá-
Nove mil, quatrocentos e sessenta e oito aeronaves rio, ou, não sei, alguma coisa que as identifique, para
conhecidas? São registradas? São conhecidas? É que a Polícia Federal, se houver uma espécie de de-
isso? núncia de tráfico de drogas, possa até relacionar essa

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA _ aeronave como suspeita de estar fazendo esse servi-
Isso. ço? Então, eu gostaria de saber do senhor o que po-

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO _ deria ser feito. O que o DAC traz, qual a idéia, que su-
gestão, o que o DAC pede à Câmara dos Deputados

Uma coisa chamou minha atenção aqui, e eu fiquei para que a gente possa criar, para que a gente possa
um pouco preocupado; é que o senhor disse que o ra- também colocar um freio nesse tráfico de drogas aqui
dar só detecta o objeto, não é isso? Ele detecta o ob- no nosso País? É essa a minha indagação.
jeto no ar, mas não há a identificação, no caso, da ae-
ronave. É mais ou menos por aí? Não há a identifica
ção da aeronave que está...

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 
Não há a identificação da natureza do trabalho que
ela está fazendo.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Isso. E outra coisa que me chamou a atenção é que o
DAC também não faz a fiscalização de aviões milita
res, embora esses aviões, como acontece no Correio
Aéreo Nacional, transportem bagagens de civis cons
tantemente. Eu mesmo já viajei num avião do Correio
Aéreo Nacional, e já viajei com bagagem. Aqui o De
putado Nilton Baiano perguntou e o senhor disse que
só é feita se houver uma solicitação. E outra coisa
aqui que me chamou a atenção é que o senhor disse



o SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Brigadeiro, faltou só uma das minhas dúvidas aqui,
em relação aos aviões militares. Já foi detectado uma
vez; então, é sinal de que... Eu não posso acusar,
mas há um sinal de que talvez outras vezes já tenha
acontecido, e se não for tomada uma providência de
imediato vai continuar acontecendo. Não seria o caso
de agora, depois desse fato, mesmo depois... Há um
ditado popular que diz que só se colocam trancas de
pois que a porta está arrombada, não é? Mas, ainda
assim, não seria o caso de o DAC passar a fiscalizar
também as aeronaves militares, para evitar episódios
como esse que aconteceu, manchando o nome de
uma instituição como a Aeronáutica?

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 
Deputado, o senhor tem absoluta razão. Não é tarefa
do DAC essa fiscalização dos aviões da Força Aérea,
dos aviões militares, mas eu omiti a informação ao se
nhor. Hoje, nas rotas... Nós não temos... O Correio
Aéreo hoje é uma saudável lembrança. Nós não te
mos mais operando o Correio Aéreo Nacional, mas
nas rotas, sobretudo naqueles pontos que são consi
derados vulneráveis à ação de narcotraficantes, to
das as bagagens de passageiros que entram em
avião militar são revistadas. Então, se o senhor tiver
hoje a oportunidade de embarcar em um dos aviões
da Força Aérea lá em Tabatinga, sua bagagem será
aberta, e o senhor não tem autorização de transportar
bagagem de quem quer que seja. O senhor tem que
ter estado com a sua bagagem pelo menos nas últi
mas vinte e quatro horas. Então, essas cautelas a
Força Aérea já toma hoje, nos locais efetivamente
vulneráveis. Mas nós transportamos também muitas
autoridades. É muito constrangedor o senhor dizer a
uma autoridade: "Abra sua mala que eu desejo ver". A
gente pergunta: "o Senhor esteve com sua bagagem
nas últimas vinte e quatro horas? O.k. Tudo bem".
Então, esse cuidado já temos tido. É verdade, nós
identificamos um caso lamentável, não é? Outros po
deriam ter ocorrido? Possivelmente sim, e a nossa ta
refa é evitar isso. Evitar. Então, os procedimentos es
tão sendo implementados, na medida em que tam
bém é razoável. Porque o senhor veja, por exemplo,
um avião do tipo Hércules; ele pega vinte toneladas.
Nós temos cães farejadores, mas o senhor também
conhece a técnica de narcotraficantes. Eles conse
guem embalar, conseguem misturar cocaína com vá
rios produtos, e eles enganam, eles enganam os
cães! Mas temos que colocar a tranca.
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regularmente. Nós só o saberemos se recebermos da continuo dizendo, é a integração das informações, é a
Polícia Federal ou de um outro órgão policial ou da integração do esforço das organizações do Governo.
Receita Federal a notificação de que determinado
tipo de avião deva ser interditado. Qualquer autorida
de que tenha poder policial pode solicitar-nos, e tam
bém o Poder Judiciário. Nós temos recebido inúme
ras notificações para interdição de aeronaves. Então,
esse tipo de cooperação nós já prestamos. O que
mais? Talvez outro esclarecimento: quando nós fala
mos das trezentas e oitenta e nove oficinas', dizendo
que nós temos dificuldade de manter auditoria em to
das elas, isso não significa também que elas estão to
das irregulares. As oficinas são registradas, são ho
mologadas; na maioria, eu diria quase a totalidade,
são sérias, mas o nosso trabalho junto a essas ofici
nas é garantir a qualidade do serviço de manutenção
e a segurança do usuário do transporte aéreo. Nunca
vai além disto. Nós não podemos ir além da nossa
competência institucional. E, finalmente, o senhor
pergunta: o que o DAC pode fazer? O DAC tem parti
cipado de várias campanhas da Polícia Federal, vári
as campanhas com a própria Força Aérea para poder
identificar o possível uso irregular de aeronaves e de
pistas. Nós temos feito isso sistematicamente. O que
mais podemos fazer? Podemos ter essa integração,
ainda há pouco discursei sobre ela, de tal forma que
as agências do Governo tenham acesso às nossas
informações, e nós tenhamos acesso às informações
de outras organizações que nos interessam para bem
administrar, para bem fiscalizar os aeródromos, e as
aeronaves, e os tripulantes, que hoje nós não temos.
Então, essa integração da administração pública é
muito necessária. Não há como, isoladamente, um
órgão se aprimorar para um combate a uma atividade
que está universalizada no País. Quando o Deputado
Moroni falou dos pequenos aviões, ele disse que a
Amazônia é mais campo de tráfico internacional, e
que no Sul do País é que há o doméstico. Nós temos
uma imensa fronteira seca com a Bolívia, com o Para
guai, com o Peru. É difícil fiscalizar essa fronteira.
Com os recursos de que dispõem as nossas organi
zações policiais, dificilmente elas vão fazer um com
bate efetivo ao narcotráfico. É muito difícil. E os nar
cotraficantes desenvolvem a cada dia melhores pro
cedimentos para poder burlar a polícia. Por exemplo,
eles já usam muito jogar as drogas de pára-quedas.
Não pousam mais. Jogam a droga num determinado
local, ela é recolhida, e quando pousam pode haver
um batalhão lá para receber o avião, para fiscalizar,
porque não há nada a bordo. Neste Brasil imenso é
difícil, é uma tarefa muito complicada. A sugestão, eu
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O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO - tráfico. É uma tarefa muito complicada, enquanto não
Bem, eu vou ficar, satisfeito, aqui, porque nosso as- temos recursos para trabalhar, data venia, ilustre Bri-
sunto mais é tirar as dúvidas aqui em relação às facili- gadeiro. É uma tarefa muito complicada enquanto
dades que estão acontecendo na parte aérea do nos- não temos recursos e elementos para trabalhar, com-
so País em relação ao narcotráfico. Então, as pergun- bater e erradicar, porque com recursos e priorização
tas que eu faço têm sempre um objetivo. Eu tenho ou- erradicaríamos. Finalizando, há a questão do cons-
tros esclarecimentos de autoridades que aqui passa- trangimento. Eu também, Brigadeiro, acharia, mas a
ram, e eu estou confrontando uma coisa com a outra, sociedade brasileira não suporta mais esse tipo de
para que a gente chegue a um objetivo em comum. escrúpulos. A cada jovem de doze, treze anos, que lá
Muito obrigado. na esquina ou na escola é aliciado, daqui a pouco foi

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilton Baiano) fabricado mais um viciado, e é mais uma família des-
_ Deputado Eber Silva, V. Exª tem a palavra. truída, mais uma parte da sociedade desiludida. Essa

sociedade, esse grupo de famílias não achará cons-
O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Sr. Presi- trangimento no abordar autoridades e mandar abrir

dente, ilustre Relator, Sr. Brigadeiro Marcos Antonio, bolsas. Lamentavelmente nós estamos diante de
colegas Deputados, eu não vou fazer, Sr. Presidente, uma estranha realidade. Mas não há perguntas a fa-
perguntas ao Brigadeiro, haja vista a maioria das fei- zero O senhor foi especial no seu depoimento, nas
tas até agora terem satisfeito a minha expectativa. E suas abordagens. O que nós estamos entendendo,
de fato é muito pouca, é muito pequena a relação do mais uma vez, é que precisamos fazer a opção por
DAC com a questão do narcotráfico. Agora, eu queria combater o narcotráfico. Enquanto a prioridade não
aproveitar mais uma vez a oportunidade e até pedir for essa, nós vamos ficar brincando de polícia e la-
desculpas ao Brigadeiro. Já fiz isso quando veio aqui drão ou de xerife do Velho Oeste que sabia que o
o seu colega oficial superior das Armas brasileiras, o bandido estava ali, mas tinha muito dólar e não podia
General Cardoso, o Diretor da Senad e outras autori- matá-lo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
dades militares ou civis. Setecentos aeroportos sem
controle! Mais uma vez a expressão ''falta de recur- O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilton Baiano)
sos," ''falta de efetivos"! É uma questão de opção con- - Indago ao Deputado Aldir Cabral se quer usar da
trolar o narcotráfico. É uma questão de opção comba- palavra.
ter o narcotráfico. O Brasil não fez essa opção, la- O SR. DEPUTADO AL.DIR CABRAL - Sr. Pre-
mentavelmente - e seria bom que a imprensa procla- sidente, quero apenas agradecer ao Brigadeiro a pre-
masse isso. Seria bom que isso saísse numa manhã, sença. Sentimos as deficiências do DAC, e até por
Sr. Presidente, numa manhã de domingo, quando o força das próprias normativas, bem como da Polícia
povo lê jornal, mais do que durante a semana, em to- Federal, também. Como disse bem o Deputado Eber,
dos os jornais, bem grande, com letras garrafais, na o Governo Federal precisa abraçar com melhor pro-
primeira página, em todas as capitais: o Brasil não faz posição o combate ao narcotráfico, não só com a Se-
a opção por combater o narcotráfico. O problema do nad, mas com uma força-tarefa nacional. O País tem
narcotráfico, à luz da interpretação das autoridades extensão territorial muito grande, que precisa ser co-
brasileiras, que centralizam o poder ou que têm a res- berta de forma eficiente. Enquanto não acontecer
ponsabilidade do poder central, não significa nada. isso, o narcotráfico vai continuar de vento em popa,
Para a sociedade e a família brasileira, não se pode ganhando dinheiro, fabricando seus soldadinhos, e
mais falar - e a gente está na CPI, e vai até o fim, e o os jovens morrendo ainda na flor da idade. Parabéns,
Delegado Moroni Torgan já está pela segunda ou ter- Brigadeiro. Esperamos que a gente venha, com esta
ceira vez, não sei, na CPI (segunda vez?) e vai ter CPI do Narcotráfico, a mudar alguma coisa nesse
parceiros para continuar -, não se pode mais falar em País. A maior conscientização dos integrantes desta
combater narcotraficantes, combater drogas no Bra- CPI é realmente quanto à legislação, e a legislação
sil, com um efetivo ínfimo de Polícia Federal, com um alcança a dotação orçamentária. Portanto, vamos
orçamento ridículo para manter a Polícia Federal. continuar nosso trabalho. Muito obrigado.
Como a gente vai fazer? O ilustre Brigadeiro fez três O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilton Baiano)
observações, e eu queria só abordá-Ias. A primeira: o - Como não há mais oradores inscritos, quero agra-
Governo tem que criar dificuldades. Essas dificulda- decer a presença ao Tenente-Brigadeiro-do-Ar Mar-
des todas custam dinheiro, e o Governo está priori- cos Antonio de Oliveira, por ter vindo à Comissão e
zando salvar banco que está quebrando. Não está prestado esclarecimentos e ajuda a esta Comissão, e
priorizando combater o demonismo social do narco- convocar os Srs. Deputados para, amanhã, às



Ata da vigésima sétima Reunião, realizada em 16
de junho de 1999

Aos dezesseis dias do mês de junho de mil no
vecentos e noventa e nove, às quatorze horas e qua
renta e cinco minutos, no plenário treze do Anexo 11
da Câmara dos Deputados, reuniu-se, ordinariamen
te, sob a presidência do Deputado Fernando Ferro, a
Comissão Parlamentar de Inquérito Destinada a
Investigar o Avanço e a Impunidade do Narcotráfico.
Compareceram os Deputados Aldir Cabral, Antônio
Carlos Biscaia, Cabo Júlio, Celso Russomanno, Fer
nando Ferro, Laura Carneiro, Uno Rossi, Magno Mal
ta, Moroni Torgan, Nelo Rodolfo, Nilton Baiano, Paulo
Baltazar, Reginaldo Germano, Ricardo Noronha,
Waldemir Moka e Wanderley Martins, Titulares; Celci
ta Pinheiro, Eber Silva, Fátima Pelaes, Márcio Bittar,
Renildo Leal e Zulaiê Cobra, Suplentes; e os Deputa
dos José Melo, Gilmar Machado e Hildebrando Pas
coal. Não compareceram os Deputados Elcione Bar
balho, Pedro Canedo e Robson Tuma. O Senhor Pre
sidente declarou abertos os trabalhos. Ata - Dispen
sada a leitura da Ata da reunião anterior, por solicita
ção da Deputada Laura Carneiro. Colocada em vota
ção, a Ata foi aprovada. Expediente - Correspondên
cia expedida: Ofs. 200 e 201/99-Pres., ao Secretário
de Segurança Pública e Defesa da Cidadania de For
taleza e ao Diretor-Geral da Polícia Federal, solicitan
do complementação das informações; Of.
202/99-Pres., ao Ministro de Estado da Aeronáutica,
comunicando a designação dos deputados e solici
tando colaboração para as diligências no Aeroporto
Internacional do Galeão; Of. 203/99-Pres., ao Dire
tor-Gerai da Polícia Federal, solicitando providências
para que a Polícia Federal acompanhe os deputados
durante as diligências no Rio de Janeiro, dia 24-5-99;
Of. 204/99-Pres., ao Presidente da Câmara, solicitan
do previsão orçamentária para as diligências no Rio
de Janeiro; Of. 205/99-Pres., ao Procurador de Justi
ça do Rio de Janeiro, convidando-o a comparecer a
este Órgão no dia 25-5-99; Of. 20G/99-Pres., ao De
sembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janei
ro, convidando-o a comparecer à Comissão no dia
25-5-99; Of. 207/99-Pres., ao Diretor-Geral da Polícia
Federal, solicitando designação de dois técnicos para
análise de documentos; Of. 208/99-Pres., ao Secre
tário da Receita Federal, solicitando designação de
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14h30min, reunião da CPI, para ouvirmos o Sr. Orleir O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Muito obri-
Cameli, ex-Governador do Acre. gado, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Peço a pala- O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilton Baiano)
vra pela ordem, Sr. Presidente. - Muito obrigado a V. Ex'"

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilton Baiano) Está encerrada a reunião.
- Pela ordem, tem a palavra o Deputado Eber Silva.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Eu queria
solicitar da Presidência informação a respeito do re
querimento que fiz no início.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilton Baiano)
- Que requerimento é esse?

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Da ostensi
vidade de publicação da manifestação do nosso Re
lator, na abertura dos trabalhos desta tarde. E, se por
uma questão ou outra, não tendo estado presente o
nosso Presidente Magno Malta e tendo havido a troca
na Presidência, tendo sido o Exmo. Sr. Fernando Fer
ro substituído por V. Ex"', essa questão ficou em des
cuido, eu quero requerer a V. Ex'" que amanhã, no iní
cio dos trabalhos, voltemos a esse tema, a fim de que
não nos descuidemos com relação a exigirmos dos
segmentos administrativos do setor financeiro subsí
dios para podermos desenvolver os nossos traba
lhos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilton Baiano)
- Deputado, o Deputado Moroni Torgan levantou a
questão indignado porque até agora o Banco Central
não forneceu os três funcionários solicitados. Ele, po
rém, não deu entrada a requerimento, por escrito,
dessa sua posição. Eu entendo que a CPI deverá en
caminhar ao Presidente da Casa um requerimento
nesse sentido, porque a Casa tem poderes também
para solicitar que o Banco Central faça essa... dê
essa ajuda à CPI. Então, eu acredito que o Presidente
titular deverá fazer essa solicitação. Foi até uma su
gestão minha encaminhar ao Presidente da Casa
uma solicitação no sentido de que a Casa inteNenha
para que o Banco Central venha a cumprir essa solici
tação. E, realmente, amanhã deveremos voltar à dis
cussão, porque eu entendo que o que o Deputado
Moroni Torgan levanta é realmente uma situação com
que nós devemos preocupar-nos. Moroni é uma pes
soa que tem um conhecimento muito grande, é um
Delegado de Polícia Federal, já foi Secretário de Se
gurança de Estado e tem um conhecimento muito
grande do assunto. Acredito que ele, realmente, den
tre todos nós aqui, é a pessoa talvez - sem tirar o mé
rito de nenhum parlamentar - mais adequada, mais
importante, realmente, para ser o Relator. Então,
acredito que nós devemos voltar à carga, porque se
isso não vier a acontecer a CPI vai ter um prejuízo
muito grande.
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dois técnicos para análise de documentos; Of. Presidente da Tele/Norte/Leste Participações S.A. _
209/99-Pres., ao Subsecretário de Inteligência, solici- Telemar, solicitando informações; Of. 228/99-Pres.,
tando designação de dois analistas de informação, ao Diretor-Geral da Polícia Federal, solicitando infor-
especialistas na área de narcotráfico, para colabora- mações; Of. 229/99-Pres., de 27-5-99, ao Dire-
rem com os trabalhos da Comissão; Of. 21 0/99-Pres., tor-Geral da Polícia Federal, solicitando providências
ao Presidente da Câmara, solicitando previsão orça- para garantia de vida e segurança ao Doutor Luiz
mentária referente às passagens dos convidados .Francisco Fernandes de Souza; Of. 230/99-Pres., ao
João de Deus Lacerda Mena Barreto e José Augusto Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da Itá-
de Araújo Neto; Of. 211/99-Pres., ao Procurador da lia, solicitando informações; Of. 231/99-Pres., ao Di-
República no Distrito Federal, convocando-o a com- retor da Coordenação de Segurança Legislativa da
parecer à CPI no dia 20-5-99; Of. 212/99-Pres., ao Di- Câmara, solicitando providências para segurança e
retor-Geral da Polícia Federal, requerendo que o De- integridade física do Senhor Antônio Motta Graça, re-
legado Jones Ferreira Leite e outros quinze agentes cluso no Presídio do Carandiru; Of. 232/99-Pres., ao
sejam designados para investigação no Acre; Of. Juiz de Direito Corregedor de São Paulo, comunican-
213/99-Pres., ao Ministro da Justiça, solicitando pro- do a permanência do recluso Antônio da Motta Graça,
vidências par~ garantia de vida e segurança ao Se- em Brasília, por alguns dias; Of. 233/99-Pres., ao Di-
nhor Guilherme Duque Estrada; Of. 214/99-Pres., ao retor de Coordenação de Segurança Legislativa da
Chefe da Divis~o de Prevenção e Repressão a Entor- Câmara, solicitando providências para segurança e
pecentes, convidando-o a comparecer à Comissão: integridade física do Major Antônio da Silva Greff; Of.
Of. 215/99-Pres., ao Diretor-Geral da Polícia Federal, 234/99-Pres., ao Ministro de Estado da Justiça, solici-
solicitando providências para que os servidores Eze- tando informações; Of. 235/99-Pres., ao Presidente
dir Eneas Gomes e Isaque Maifrede dêem segurança do Tribunal de Justiça de Vitória, solicitando informa-
ao Presidente da Comissão no período de funciona- ções; Of. 236/99-Pres., ao Ministro da Aeronáutica,
mento da CPI; Of. 216/99-Pres., ao Diretor-Geral da solicitando informações; Of. 237/99-Pres., ao Secre-
Polícia Federal, encaminhando cópia de denúncias; tário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, solici-
Of. 217/99-Pres., ao Diretor-Geral da Polícia Federal, tando informações; Of. 238/99-Pres., ao Presidente
solicitando informações; Of. 218/99-Pres., ao Secre- da Câmara dos Deputados, encaminhando notas ta-
tário de Segurança Pública do Distrito Federal, enca- quigráficas referentes aos depoimentos dos Senho-
minhando cópia de denúncia; Of. 219/99-Pres., ao res Guilherme Luiz Amado Duque Estrada e Luiz
Presidente do Banco Central do Brasil, solicitando in- Francisco Fernandes de Souza; Of. 239/99-Pres., ao
formações; Of. 220/99-Pres., ao Diretor-Geral da Po- Presidente da CPI do Judiciário, encaminhando notas
Iícia Federal, solicitando providências para a condu- taquigráficas referentes ao depoimento do Procura-
ção do Senhor Antônio da Motta Graça, recluso no dor Luiz Francisco Fernandes de Souza; Of.
Presídio do Carandiru; Of. 221/99-Pres., ao Juiz da 240/99-Pres., ao Presidente da Câmara dos Deputa-
Vara de Execuções de São Paulo, solicitando autori- dos, encaminhando informações; Of. 241/99-Pres.,
zação para o deslocamento do Senhor Antônio da de 1º-6-99, ao Secretário da Receita Federal, solici-
Motta Graça, recluso no Presídio do Carandiru; Of. tando informações. Correspondência recebida: Of.
222/99-Pres., ao Coordenador do Coesp, comunican- 46, do Presidente do Comen de Marília/SP; Of. 66, do
do a convocação do Senhor Antônio da Motta Graça e Presidente do Comen/PR; Of. 2.381, do Chefe da Po-
solicitando prqvidências; Of. 223/99-Pres., ao Presi- lícia Militar de Minas Gerais; Of. 91, de 8-6-99, do Su-
dente do Presídio do Carandiru, comunicando a con- perintendente Regional no Acre/DPF; Of. 2.094, do
vocação do S~nhor Antônio da Motta Graça e solici- Diretor do Banco Central; Of. 2.071, do Diretor do
tando providêriJcias; Of. 224/99-Pres., à Juíza da 7ª Banco Central, todos encaminhando informações; Of.
Circunscrição Judiciária Militar de Recife, solicitando 3.487, do Juiz de Direito Corregedor de São Paulo,
autorização para o deslocamento do Major Antônio autorizando a apresentação do detento Orlando Mar-
da Silva Greff; Of. 225/99-Pres., ao Ministro da Aero- ques dos Santos à CPI; Of. 97/99, da Telemar, acu-
náutica, comunicando a convocação do Major Antô- sando o recebimento do Ofício da CPI sobre quebra
nio da Silva Greff e solicitando providências; Of. de sigilo telefônico, informando que encaminhou o as-
226/99-Pres., ao Presidente da Câmara dos Deputa- sunto à Anatel para dar parecer, tendo em vista a sua
dos, solicitando ressarcimento de despesa efetuada competência para regulamentar e interpretar a legis-
com o lanche servido à escolta do Tenente-Coronel lação específica, e ressaltando que a consulta se
Paulo Sérgio Pereira Oliveira; Of. 227/99-Pres., ao deve às dúvidas de interpretação sobre o sigilo das
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comunicações, onde colidem as decisões da CPI a
legislação, a Constituição Federal, a Lei nº 9.892/96 e
as decisões do STF, resultante de episódios deriva
dos da CPI do Sistema Financeiro; Of. nº 33/PM, do
Comandante-Geral da Polícia Militar de Roraima
(confidencial). Ordem do Dia - Depoimento do Se
nhor Orleir Messias Cameli, ex-Governador do Esta
do do Acre. O Senhor Presidente convidou a testemu
nha para tomar assento à mesa. A seguir, conce
deu-lhe a palavra para o fazer o juramento. Após
prestar o compromisso, o Senhor Orleir Messias Ca
meli fez o depoimento e foi inquirido pelos Deputados
Magno Malta, Moroni Torgan, Wanderley Martins, La
ura Carneiro, Waldemir Moka, Antonio Carlos Bisca
ia, Reginaldo Germano, Eber Silva, Uno Rossi, Nilton
Baiano, Aldir Cabral e José Melo. Acompanhou o de
poimento da testemunha o seu advogado Doutor Eri
Vareia, registro n2 1.807-0AB/RN. O Deputado Moro
ni Torgan sugeriu a convocação do ex-Governador do
Acre, Romildo Magalhães. Foram apreciados os se
guint~s requerimentos: 1) Do Deputado Uno Rossi,
convidando o doutor Julier Sebastião, Juiz Federal,
Diretor do Fórum de Mato Grosso, para comparecer à
Assembléia Legislativa a fim de prestar informações
sobre narcotráfico; 2) Do mesmo autor, requerendo
seja convocando o Senhor José Bianco, Governador
do Estado de Rondônia, para depor na CPI; 3) Do De
putado Antonio Carlos Biscaia, solicitando cópia das
Sindicâncias 7-CNR/98 e 5/99, para instruir o relatório
das diligências realizadas por membros da CPI no
Aeroporto Internacional do Galeão; 4) Do Deputado
Waldemir Moka, convocando a Deputada Estadual
Naluh Gouveia, o ex-Governador Orleir Messias Ca
meli e o Procurador Luiz Francisco Fernandes de
Souza, para uma acareação na Comissão. O Deputa
do Eber Silva solicitou que a imprensa formalmente
tomasse conhecimento da posição do Banco Central
de não designar os técnicos conforme fora solicitado
pela CPI, assunto já abordado na reunião anterior, o
que foi feito verbalmente. A Presidência informou ao
Plenário que no dia dezoito de junho seria ouvido pela
Comissão o Senhor Orlando Marques dos Santos, re
cluso na Casa de Taubaté/SP. Nada mais havendo a
tratar, encerrou a reunião às dezesseis horas e vinte
e cinco minutos. A reunião foi gravada, e as notas ta
quigráficas, após decodificadas, serão publicadas
juntamente com esta Ata no Diário da Câmara dos
Deputados. E, para constar, eu, Carmem Guimarães
Amaral, Secretária, lavrei a presente Ata, que, lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Abertos os trabalhos da Comissão Parlamentar de

Inquérito destinada a investigar o avanço e a impuni
dade do narcotráfico. Tendo em vista a distribuição
antecipada de cópias da ata da reunião anterior aos
membros presentes, consulto o Plenário sobre a ne
cessidade da sua leitura.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Pela ordem, Deputada.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Peço a V. Exa. que dispense a leitura da ata e que
nós a aprovemos imediatamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Dispensada a leitura, coloco-a em discussão e em
votação. Em discussão. (Pausa.) Não havendo dis
cussão, em votação. Os favoráveis permaneçam
como estão. Obrigado. Aprovada. (Pausa.) Peço à
Secretária que distribua a cópia da ata e o seu resu
mo, com a Ordem do Dia. E as correspondências? Já
estão distribuídas as correspondências? (Pausa.)
Ordem do Dia. Esta reunião foi convocada para a to
mada de depoimento do Sr. Orleir Cameli na condi
ção de testemunha, a quem convido para tomar as
sento à Mesa. (Pausa.) De pé, ouviremos o compro
misso do depoente.

O SR. ORLEIR CAMELI- Compromisso oral:
"Faço, sob a palavra de honra, a promessa de dizer a
verdade do que souber e me for perguntado."

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Concedo a palavra ao Sr. Orleir Cameli, segundo o
Regimento, por vinte minutos, para que o senhor fi
que à vontade para falar o que achar necessário.
Pode usar os vinte minutos ou menos que eles ou até
passar um pouco, conforme sua necessidade. Em se
guida, nós passaremos às inquirições obedecendo à
lista dos inscritos, lembrando que é preciso que cada
inquiridor, Srs. Deputados, tenha bom senso na utili
zação do tempo. Vou começar não tratando da rigi
dez do Regimento, que fala de três minutos, mas es
perando a compreensão dos Srs. Deputados até para
podermos contemplar os que estão do meio para o fi
nal da lista, que comumente acabam as sessões sem
ter o que perguntar. Concedo a palavra ao Sr. Orleir
Cameli.

O SR. ORLEIR CAMELI- Exmo. Sr. Presiden
te da Comissão, Exmo. Sr. Relator, Srs. e Sras.. De
putados, recebi no dia 14 desse mês, do corrente, 14
de junho, o ofício me intimando para vir depor como
testemunha da CPI do Narcotráfico. No dia 12 e 11,
eu tinha entrado, inclusive, em contato, com meu ad
vogado, Dr. Eri VareIa. Tive o cO!"!tato na segunda fei
ra mesmo, dia 14 pela manhã, com o Deputado Melo,
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do Amazonas, pedindo para que a Comissão me con- clusive, requerer. Nunca, ürn nenhum momento. De
vocasse, porque eu realmente queria depor das acu- uma hora para outra, o Procurador vem aqui na Co-
sações que, por conhecimento, através da imprensa, missão de Narcotráfico dizer que tem indícios de que
eu tomei conhecimento de que foram feitas à minha eu faço tráfico de drogas, de que eu distribuía semen-
pessoa. Srs. Deputados, não vim aqui mais para pedir tes de cocaína. Meu Deus do céu! Eu sou conhecido,
para limpar meu nome porque já sujaram, enlamea- Presidente, eu não queria que o meu depoimento ser-
ram a minha vida, da minha família, estragaram a vida visse de testemunha para a minha defesa. Mande fa-
dos meus filhos, porque hoje eu não sei mais até que zer um levantamento da minha vida, na cidade onde
ponto, até que ponto os meus filhos acreditarão na eu moro, morei, às famílias, às pessoas, às comuni-
palavra do seu pai. Mas eu acho que, como meu de- dades, às entidades religiosas, civis, para realmente
ver de cidadão, de homem, de brasileiro, na qualida- saber o que eu fiz na vida junto com a minha família.
de de ex-Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, na Eu nunca, eu nunca vi cocaína na minha vida, senho-
qualidade de ex-Governador do Estado do Acre, es- res, nunca! Eu sou um cidadão, como cidadão e como
tou aqui cumprindo o meu papel, obedecendo à Co- empresa que mais prestamos serviços à Polícia Fe-
missão. Já fiz isso em outras ocasiões e apenas te- deral no Município de Cruzeiro do Sul sobre tráfico de
nho certeza absoluta de que direi o que souber, fala- drogas. Como Governador procurei o Ministro Nelson
rei do que souber, não vou nunca aqui me omitir de fa- Jobim, procurei o Ministro Iris Rezende, duas ou três
lar qualquer coisa que esteja ao meu alcance, ou que vezes, preocupado com a situação do Estado, duas
esteja, não sei, alguma coisa que tenha escapado da vezes ou três vezes, para 'falar sobre o tráfico de dro-
minha memória, Deputado. Sou um homem rude, gas, e hoje pessoas vêm aqui me acusar de que eu,
nasci nos seringais, cursei apenas o 4Q ano primário, como Governador, dava guarita a esse tipo de coisas.
não foi por malandragem minha que isso eu tive, re- Sou um pai de família também, senhores, tenho pai,
cebi muito da minha família, que foi educação, sim- tenho mãe, acabaram a vida da minha mãe, acaba-
plesmente porque a minha família, e naquela época ram a vida do meu pai, mas deixo, antes de terminar o
nós não tínhamos condições de chegar ao banco das meu pronunciamento, Presidente, minha vida acabou
escolas... Mas a experiência da vida me fez vencer a e chega a certo ponto que a vida realmente não inte-
vida junto com a família, me fez, inclusive, galgar o ressa para ninguém, principalmente para mim. Mas
cargo mais alto do Estado, que foi ser Governador, eu deixo um desafio, Presidente, se fizer, vasculhar
eleito pelo povo, eleição de 1994. E hoje, para minha minha vida com a honestidade que eu confio dessa
surpresa, me sinto enxovalhado de denúncias, de- CPI, com a decência e a dignidade que eu confio nes-
núncias, permitam-me os Srs. Deputados, permi- sa CPI, encontrar alguma coisa que enxo..., que mele
tam-me os Srs. membros da Comissão, denúncias a minha, meus irmãos, meu pai e minha mãe, eu dou
mentirosas, falsas; denúncias que querem transfor- um tiro na cabeça, porque eu não teria mais coragem,

.mar num palco político. E permita eu também ter que senhores, de olhar para a cara dos meus filhos. Ago-
citar o nome de algumas pessoas que vieram aqui ra, hoje eu viro, eu viro notícia nacional, por causa de
nesta Comissão para me denunciar. Primeiro nós ti- pessoas irresponsáveis que vêm aqui a troco de pa-
vemos um exemplo do nosso Procurador Luiz Fran- Ianque político, senhores, como é o caso da Deputa-
cisco, que, quando assumiu a Procuradoria, entrou e da Naluh Gouveia, que foi do PT, passou todo o Go-
ingressou na Procuradoria da República, foi transferi- verno me enxovalhando no meu Governo. Presiden-
do para o Estado do Acre, e eu não, até hoje, senho- te, me desculpe a minha sinceridade, Srs. Deputa-
res, não consegui entender. Cheguei uma ocasião a dos, um cidadão com o nome de Duque Estrada, es-
falar isso para o Dr. Geraldo Brindeiro, Procura- telionatário, conhecido no Estado do Acre como este-
dor-Geral, que até hoje não consegui entender por lionatário. Presidente, convide o sogro desse cidadão
que tanta maldade do Sr. Luiz Francisco comigo, des- para vir depor aqui. Presidente, convide o tio desse ci-
de a época de Governador. Interviu-se em todos os dadão, que é funcionário do Ministério da Saúde,
casos do Estado, seja a nível federal ou a nível esta- para vir depor aqui. Os senhores vão saber quem é as
dual, em todos. Naquela época, já me processou, fez pessoas que estão me acusando. Essas são as histó-
vários processos, e os inquéritos hoje estão no STJ. rias, e essas são as verdadeiras histórias, meus ir-
Agora, e nunca, Deputado, Presidente, em nenhum mãos. Não tenho aqui, não estou aqui pedindo per-
desses processos o Procurador me acusou como trá- dão, não estou aqui pedindo para me salvar não, por-
fico de drogas ou coisa parecida. A prova disso é que que a minha já acabaram. Cento e sessenta milhões
esses processos estão no STJ, a Comissão pode, in- de brasileiros não me conhecem, senhores, mas na



O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Antes de passar a palavra ao Relator, gostaria de
dizer duas coisas importantes: primeiro, quando o se
nhor disse que quando Governador procurou Ministro
lutando, preocupado com a questão do narcotráfico
no seu Estado, e na condição de testemunha a sua
preocupação é muito boa para nós. Se o senhor tem
essa preocupação, como nós temos, então, além
desse lugar ser o foro competente para que o senhor
possa se defender diante da Nação, fazer as suas co-
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hora que vão olhar para minha cara vão dizer: esse locações, dizer o que sabe e o que não sabe, nós es-
era o traficante acusado pelo Procurador da Repúbli- tamos diante da imprensa nacional, e esse é o foro,
ca, esse era o traficante acusado por uma Deputada porque essa é a CPI que está tratando desse assun-
Estadual do Acre. Presidente, Srs. Deputados, não to, então, o senhor pode muito nos ajudar, pode muito
quero aqui fazer denúncia e nem quero aqui defender colaborar com essa Comissão, visto que o senhor foi
ninguém, o que mais impressiona de tudo isso, se- Governador e conhece bem a situação do seu Esta-
nhores, é que eu comandei no meu Governo dois pro- do. Concedo a palavra ao Relator Moroni Torgan.
cessos políticos: o da eleição de Prefeito e o da elei- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Bom,
ção de Governador. Nunca levantei uma palha, Presi- quero em primeiro lugar agradecer a presença do de-
dente, para proteger "a" ou "b" nas eleições. Na última poente e da testemunha. Acho importante a sua vin-
eleição, elegeu-se o Governador Jorge Viana, do PT, da, inclusive alguns rumores diziam que o senhor não
e ele é testemunha. Jamais levantei uma palha para vinha, e fiquei contente com o anúncio de que o se-
atrapalhar a eleição do Governador Jorge Viana ou nhor viria, até porque, como o Presidente explicou, é
de quem quer que seja como Governador do Estado. a chance para vermos todos os lados e todas as ver-
O que mais nos deixa surpreso de tudo isso, e eu não sões. Eu não preocupei muito, como Relator da CPI,
estou aqui dizendo que o Governador Jorge Viana no momento em que vi acusações feitas por um Pro-
pratica esse tipo de coisa, não estou aqui dizendo que curador da República. Quer dizer, eu o tenho como
muitas pessoas do PT praticam este tipo de coisa, homem responsável, até pelo cargo que ocupa. Se ti-
porque não estou aqui para vir falar do PT não, por- vesse qualquer problema... E um Procurador da Re-
que tem gente boa do PT e tem gente ruim em todo pública fazendo a um ex-Governador essas acusa-
canto, como tem dos outros partidos. Mas a Deputada ções. Quer dizer, isso para mim é gravíssimo. Quer
Naluh Gouveia sabe perfeitamente que a campanha dizer, o Governador, teoricamente, ele é para fazer
do PT foi feita, no Acre, em dois aviões de um empre- ao contrário disso. Ele é para combater o narcotráfico,
sário que está sendo hoje acusado pela Deputada ele é para tirar o tráfico de drogas das escolas, é para
também de tráfico de drogas, Presidente. Isso são as essas coisas. Então, considero gravíssimo quando há
coisas realmente que nós temos que trazer claro, pú- uma inversão aí e quando há uma facilidade nesse
blico, aqui para conhecimento dos senhores. Então, sentido por parte do Procurador. Eu queria uma pri-
esse empresário virou traficante agora, depois das meira pergunta: o Procurador teria alguma intenção
eleições, meus irmãos? Esse empresário virou bandi- diferente ao acusá-lo ou tinha alguma animosidade
do agora, depois das eleições, quando talvez não ser- entre o senhor e esse Procurador?
visse mais aos interesses de alguém? Não, senhores, O SR. ORLEIR CAMELI - Ilustre Deputado,
eu acho e confio tanto nos Parlamentares do meu quando o Procurador começou com esse comporta-
País como confio na Justiça, porque vou até as últi- mento de realmente querer me achar alguma coisa
mas conseqüências, senhores. Apesar de quererem para me processar, nós entramos, inclusive, com um
muitos hoje acabar com a Justiça, mas eu acredito na processo contra o Procurador. Nós entramos. Nós
Justiça desse País e tenho certeza que vai ter justiça chegamos a ... Isso eu não quero também que sirva
nesse País, e vou até as últimas conseqüências para de argumentos que eu tenho contra o Procurador,
provar a minha inocência porque a Nação um dia pre- nunca tive nada contra ele, e para o senhor ter uma
cisa saber disso, Presidente. Meus filhos precisam ter idéia eu nunca o vi. Nunca nos vimos, nunca nos
essa certeza. Estou pronto a todos os senhores para olhamos. Mas chegamos uma ocasião a pensar que
responder aquilo que estiver ao meu alcance. Meu fosse questões partidárias, porque foi entregue, foi
muito obrigado. descoberto, foi entregue inclusive e demonstrado isso

com documentos de que o Procurador tinha filiações
no PT. Então, não sei se foi por conta dessas coisas.
O mal que fiz a ele realmente não sei até hoje e não
posso lhe responder.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
tinha nenhuma coisa que justificasse, a princípio.

O SR. ORLEIR CAMELI- Nunca tivemos diálo
go, nunca conversamos. Agora, na verdade, quando
começou com essas acusações, nós entramos com
um processo contra ele.
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o SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pro
cesso de calúnia?

O SR. ORLEIR CAMELI- De calúnia, sim, se
nhor.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E
quanto à Deputada Naluh? Qual é a divergência que
tem?

O SR. ORLEIR CAMELI - Relator, ilustre De
putado, a Deputada Naluh, eu não considero uma
pessoa equilibrada. Sinceramente, não considero
uma pessoa equilibrada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Vou pedir aos senhores que façam silêncio. O de
poimento é muito importante. Esse testemunho é mu
ito importante, e aí nós vamos ficar privados se as
conversas começarem a grassar no momento em que
ele estiver falando. Obrigado.

O SR. ORLEIR CAMELI - Porque o comporta
mento da Deputada Naluh como sindicalista, desde o
primeiro dia do meu Governo, foi o pior possível, com
palavras de baixos calões, com palavras que eu real
mente não posso repetir o que a Deputada era capaz
de fazer comigo, quando ela era sindicalista. Então,
ela sempre foi oposição. Ela sempre se colocou no lu
gar de oposição e tem a sociedade e o povo do meu
Estado todinho para realmente provar isso. Não estou
aqui... Tenho a certeza de que eu estou lhe falando só
a verdade.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O Sr.
conhece Mauro Olivier de Castro?

O SR. ORLEIR CAMELI - Mauro, eu conheço
vários. O Sr. poderia falar da profissão dele?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pilo-
to.

O SR. ORLEIR CAMELI - Conheço.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O Sr.

o conheceu, o conhece desde quando?
O SR. ORLEIR CAMELI - Deputado, esse ra

paz ele voava para uma empresa de Táxi Aéreo no
Estado do Acre e nós voamos muito com ele. Acho
que na década de 70.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
Quem era o dono dessa empresa?

O SR. ORLEIR CAMELI - Na época, era um
senhor por nome Válter. Esqueço agora do sobreno
me, mas era Valter. Empresa Tavaj. O nome da em
presa era Tavaj, que hoje ainda é esse mesmo nome
só que de outros donos.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O Sr.
sabe quem é o dono hoje?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não conheço.
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O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
Empresa Tavaj...

O SR. ORLEIR CAMELI - Táxi Aéreo Vale do
Juruá.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ta
vaj. E o dono era Válter?

O SR. ORLEIR CAMELI- Valter. Esse cidadão
hoje deve morar, se não me falha a memória, mora
em Barretos.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A Sâ
mia Haddock Lobo, ela tinha uma empresa de táxi aé
reo também?

O SR. ORLEIR CAMELI- Não, Deputado, des
culpe. Quando eu a conheci, ela também voava essa
mesma empresa. Voamos com ela como pilota dessa
mesma empresa. Não conheci ela com empresa de
táxi aéreo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
Então, o Mauro e a Sâmia eram colegas...

O SR. ORLEIR CAMELI- Trabalhavam juntos.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tra

balhavam juntos na mesma empresa.
O SR. ORLEIR CAMELI- Depois a Sâmia saiu

e ficou voando Mauro que depois também saiu e foi
voar na Vasp, comandante da Vasp.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E até
hoje?

O SR. ORLEIR CAMELI- Ele chegou a ser co
mandante de aviões da Vasp, de boeing. Ele voava
na Vasp.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Essa
época era que ano mais ou menos que o Mauro e a
Sâmia voavam na Tavaj?

O SR. ORLEIR CAMELI - Deputado, eu acho
que da década de 70 até mais ou menos ... A Sâmia
voou pouco na Tavaj. Na década de 70, e o Mauro
deve ter voado até 82/83, mais ou menos. Não posso
lhe afirmar a data precisa.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Que
aviões que voavam essa empresa?

O SR. ORLEIR CAMELI- Táxi aéreo, Deputa-
do.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qu
antos lugares tinha o avião?

O SR. ORLEIR CAMELI - Cinco lugares, em
média. Mas era média de cinco ou seis lugares.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quer
dizer que, de certa forma, também houve um relacio
namento de amizade entre os pilotos e o senhor?

O SR. ORLEIR CAMELI - Com o Mauro, com
certeza.



O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ele
respondeu a algum processo de tráfico de drogas?

O SR. ORLEIR CAMELI - Que eu saiba, não.
Do meu conhecimento, não. Não sei, não posso lhe
afirmar, porque deve ter saído do Acre em 82,83. De
pois disso, não sei, não tive contato com ele.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sim,
o senhor teve só quando ele voltou a lhe pedir...

O SR. ORLEIR CAMELI- Agora, só para com
pletar, Deputado, o senhor tenha certeza de que nós
pedimos porque conhecíamos o rapaz e lhe garanto
que, durante a época em que ele foi piloto, ele nunca
fez ...

95?
O SR. ORLEIR CAMELI - Em 95.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Me

diga uma coisa: e sobre uma recomendação sua
como ele sendo um emissário especial do Governo
do Acre?
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O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Com O SR. ORLEIR CAMELI - É verdade, Deputa-
certeza? do. O pedido, essa recomendação pedindo o visto do

O SR. ORLEIR CAMELI - Com certeza. Nós passaporte aqui na Embaixada Americana. É verda-
eramos amigos. Ele freqüentava a minha casa, em de. Eu pedi e isso confirmei também na Comissão de
Cruzeiro do Sul, ele chegou a freqüentar, pernoitar Constituição e Justiça, porque eu até falei que isso é
em Cruzeiro do Sul, ir na minha casa. Agora, com a uma prática deste País. Sempre todas as pessoas fa-
Sâmia, não. Com a Sâmia nós voamos ela como pilo- zem isso. Agora, queria só, Srs. Deputados, falar de
ta, mas nunca tivemos relacionamento, amizade, uma coisa. Se a Embaixada Americana concedeu o
nunca. visto para esse rapaz é porque ele realmente tinha

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Nun- um passado que podia ir para os Estados Unidos,
ca teve amizade? porque nós temos exemplos - e eu não queria, Depu-

O SR. ORLEIR CAMELI - Não. tado, tocar nesse assunto, mas que vá servindo d~

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - De- provas para0 meu depoimento-, temos exemplos de
pois, quando o senhor se tornou Governador, foi ago- que a Embaixada Americana - ela é autônoma, se-
ra em 95 a 98, o Mauro trabalhou para o senhor tam- nhores -, temos exemplos aqui de quando o Con-
bém? gresso inteiro, a Câmara dos Deputados, o Senado e,

O SR. ORLEIR CAMELI- Não. Eu vou lhe con- se não me engano, até o Presidente da República so-
tar a história e acho que até eu sei, desculpa, eu sei licitou o visto para o Deputado, colega de vocês, Ga-
onde o senhor quer chegar. Até porque isso eu já fui beira ir para os Estados Unidos e a Embaixada ne-
indagado e tem um processo também que está no gou. Agora os senhores acham que eu, como Gover-
STJ sobre isso, sobre a questão de um avião. O Mau- nador do Acre, ia ter mais prestígio junto à Embaixada
ro chegou com meu irmão, em Manaus, falando que Americana para pedir um visto de um passaporte,
queria comprar um avião para fazer vôo charter ou quando essa Embaixada negou para o próprio Presi-
senão um avião para carregar, fazer transporte de dente da República, para o próprio Congresso Nacio-
carga. Mas precisava de um aval. Contou a história, nal? Tenho certeza, senhores, que se a Embaixada
mostrou como seria, quanto custaria o aluguel do Americana deu visto é porque o rapaz merecia. Ele
avião que ele iria fazer um leasing de aluguel para não tinha nada que sujasse a ficha dele, por isso não.
trazer o avião e que precisava de um aval. E o meu ir- Agora confesso ao senhor, como meu amigo, ele pe-
mão se propôs a avalizar para ele. Foi esse a única diu para que nós ajudássemos a intervir que ele esta-
coisa que realmente teve. O que saiu é que nós éra- va numa fila e que tinha pressa de ir para os Estados
mos o dono do avião. Unidos. Nós pedimos, sim, fizemos um ofício.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Infor-
aquela história de que... mando isso? Então, quer dizer que a Embaixada

O SR. ORLEIR CAMELI- Até porque, Deputa- Americana, com relação a traficante, é meio relapsa,
do, deixa eu só concluir. não é? Porque o John Michael White foi para lá e não

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pois aconteceu nada. Foi muito bem recebido. Voltou para
não. o Brasil clandestino. Então, não tem essa relevância

O SR. ORLEIR CAMELI - Se nós fôssemos o toda nesse sentido.
dono do avião, tenha certeza de que nós tínhamos
compro com o dinheiro declarado em nosso Imposto
de Renda, até porque, Deputado, quero lembrar aos
senhores que, em 1995, a Receita Federal passou
oito meses dentro do escritório da minha família.
Então, não acredito que tenha alguém mais fiscaliza
do neste País do que nós.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Em
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O SR. ORLEIR CAMELI - Noventa em cinco, rápido. Fui Prefeito de Cruzeiro do Sul em 93, assumi
quando ele voltou a procurar, é verdade. a Prefeitura em janeiro de 93. Em fevereiro ou março,

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr. mais ou menos, de 93, tivemos uma inundação no
Presidente, vou deixar as perguntas para os Deputa- Município e um dia, durante essa inundação, recebo
dos - como tem sempre me advertido aqui - e eu en- um telefonema do Sr. Duque Estrada - se identifican-
cerro. Depois, ao fim, volto a perguntar novamente, do como o neto do Duque Estrada que fez o Hino bra-
ou durante, se tiver alguma complementação. sileiro - dizendo que queria ir a Cruzeiro do Sul por-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) que teria condições de nos conseguir tudo o que qui-
- Antes de passar a palavra ao Deputado Wanderley sesse aqui em Brasília para o caso da alagação que
Martins, eu só queria saber só por que a Receita fez a tínhamos no Município. Ele foi para lá, para Cruzeiro
devassa de oito meses nas contas de sua família. do Sul. Recebi ele lá, passou dois dias em Cruzeiro

O SR. ORLEIR CAMELI- Foi exatamente de- do Sul, viemos para Brasília com a história de que ia
núncia do Procurador, Deputado, do Procurador Luiz arranjar aviões, de que ia arranjar isso. Arranjamos
Francisco e de outros partidos, inclusive. Na época, aviões Hércules, sim, mas não por intermédio do Sr.
posso lhe garantir, que tinha vários partidos que nos Duque Estrada. Depois, ele morou no Acre. Prestou
denunciavam como sonegador, como... Antes de en- serviço no Governo do Sr. Romi/do Magalhães, na
trar na política, Deputado, nós recebemos prêmios, Secretaria de Segurança e Secretaria de Saúde. E O
inclusive de autoridades do Estado, como melhor em- Sr. Romi/do Magalhães disse para mim que tinha tira-
presário do Estado. Depois que entramos na política, do ele, inclusive, do Governo por falta de decência.
viramos os maiores bandidos do Estado. Então, na Esse cidadão roubou, inclusive, cheque do sogro dele
verdade, são coisas inexplicáveis. Agora, a Receita e falsificou o cheque. O sogro dele mora em Rio Bran-
Federal nos fez essa devassa e com toda a razão. Se co, um ex-delegado de polícia, aposentado, que pode
tinha denúncias, acho que tinha razão de fazer. E ve- vir aqui depor e contar a história.
jam bem os senhores. Nós tínhamos três parcela- O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS-
mento de pagamento de Imposto de Renda. Mesmo Quer dizer que foi nessa circunstância que o senhor
assim, nós sofremos. E levantaram, e cobraram, e es- conheceu ele? Ele trabalhou para V. Sa. quando ain-
tamos brigando na Justiça. Já ganhamos na 1ª da .. ,
Instância, já caiu a metade, e vamos brigar até o fim, O SR. ORLEIR CAMELI- Nessas circunstânci-
senhores, porque temos consciência do que realmen- as. Depois eu não conversei '"
te fizemos. Mais uma coisa, Deputado, o senhor, O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS-
como Relator, permita ter que lhe dizer mais uma coi- Era Prefeito de ...
sa: todos hoje nos julgam como milionários. Não, nós O SR. ORLEIR CAMELI- Prefeito de Cruzeiro
não somos milionários, nós vivemos bem. Agora, to- do Sul. Depois eu não conversei com ele, mas por in-
das as nossas receitas, todos os nossos faturamen- formações me disseram que a maior raiva dele é por-
tos são de órgãos públicos. A Receita Federal pode que ele queria ser representante do Acre aqui em
informar isso. Brasília. Eu não sei, nunca me falou. Essas são as in-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) formações que nós tínhamos.
- Concedo a palavra ao Deputado Wanderley Mar- O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS-
tins. Bom, o senhor sabe que nessa Comissão ele fez séri-

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS - as e graves denúncias contra o senhor.
Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, Sr. Orleir Cameli, O SR. ORLEIR CAMELI- Acompanhei através
eu gostaria que o senhor dissesse para todos nós da da imprensa.
Comissão, que me parece, segundo suas palavras, o O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS-
seu algoz, ou seus algozes, seria primeiramente o Todas essas denúncias foram confirmadas pelo Pro-
Gui/herme Duque Estrada. curador Francisco Fernandes de Sousa, quando aqui

O SR. ORLEIR CAMELI - Com certeza. esteve presente, e pela Deputada. Essas pessoas
O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS - também - o senhor já falou da Deputada - são suas

Em que circunstâncias o senhor conheceu o Guilher- inimigas?
me Duque Estrada? O SR. ORLEIR CAMELI - Inimigos de briga

O SR. ORLEIR CAMELI- Vou explicar rápido, nunca foram, agora inimigos políticos foram, apesar
Sr. Deputado. Desculpe-me chamá-lo de Deputado, de eu estar hoje fora da política. Saí, fiz tudo para re-
porque eu teria de lhe chamar de Exa., para ser mais almente sair da política. Como Governador, com con-
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dições de sair para a reeleição, não aceitei, fiquei no área indígena, área de reserva. Na época não tinha
governo até o último dia, para sair da vida pública. demarcação, na época não tinha nada. Então, na re-
Não quero dizer que me decepcionei, mas que desa- gião, nós chamávamos de terra devoluto e que todo
nimei com a política, e hoje, realmente, eu lhe confes- mundo explorava madeira nessa região. Uma empre-
so: não sei por qual motivo que ainda sou ameaça sa foi lá e derrubou 500 árvores de cedro e mogno.
para esse pessoal. Não posso saber. Só mais uma Quando a empresa estava derrubando essas árvo-
palavrinha, Deputado. O Sr. Duque Estrada teve en- res, foram lá e proibiram tirar essa madeira. Nessa
contros com o Procurador. Eles realmente conversa- época, o Presidente da FUNAI era o Dr. Romero
ram juntos e nós não sabemos o que aconteceu nes- Jucá, hoje Senador da República também. Nós vie-
sas conversas. mos aqui com o Dr. Romero fazer uma proposta para

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS - tirar a madeira porque ela estava apodrecendo na
Vou declinar alguns nomes e gostaria que o senhor mata. O Dr. Romero mandou que nós fizéssemos
me respondesse se os conhece e de que forma os co· uma proposta para os índios da localidade e que fi-
nhece. Por exemplo, se conhece, já ouviu falar, e qual zesse uma proposta que não fosse dinheiro, fosse
seria o relacionamento, o envolvimento dessas pes- proposta de bens, de algumas coisas. Fizemos essa
soas com o senhor. O Océlio Araújo Vale. proposta. Tivemos um contato com o chefe do Patri-

O SR. ORLEIR CAMELI - Océlio Araújo Vale? mônio Indígena da Funai, em Manaus, e ele nos deu
Conheço. autorização para tirar a madeira, e tão logo se tirasse

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS - a madeira se negociar com a Funai, os índios e a fir-
Qual seria seu relacionamento? ma que estava tirando, que éramos nós. Para nossa

O SR. ORLEIR CAMELI - Na década de 70, surpresa, quando estávamos tirando a madeira - tí-
Deputado, nós comprávamos madeira no Alto Juruá e nhamos puxado, derrubada ela já estava, 170 árvores
esse rapaz era soldado do Exército, do 7Q Batalhão -, fomos surpreendidos pelo Ibama e a Polícia Fede-
de Engenharia na Vila Thaumaturgo, na época - hoje ral. A madeira que tiramos foi presa, colocada num
é Município. Esse o conheci através disso. lago de propriedade da nossa firma, que hoje foi de-

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS - sapropriada pelo Governo. Só para o senhor ter uma
Somente? Ele teve algum problema policial? O se- idéia, Deputado, essa madeira foi presa em 1986.
nhor teve algum problema policial com ele? Não sei se alguns dos senhores conhece madeira,

O SR. ORLEIR CAMELI - Que eu saiba, não. principalmente na região amazônica, a madeira com
O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS _ três, quatro anos afunda no rio porque estraga, e hoje

O senhor Nancy Freita da Costa? está essa confusão aí, processo, querendo que eu
O SR. ORLEIR CAMELI _ Conheço. pague 12 milhões de reais por causa de 170 árvores
O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS _ de madeira.

Qual é o seu ... O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS-
O SR. ORLEIR CAMELI - É primo do meu pai. Mas me diga uma coisa. O senhor falou que não fos-

Morava também nessa época, no Alto Juruá, dentro se dinheiro essa troca, não é isso?
do rio Amônia. O SR. ORLEIR CAMELI - O Presidente na

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS _ época, Dr. Romero Jucá - os senhores podem ...
O senhor chegou a ser indiciado em inquérito policial O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS-
por problema com madeira, alguma coisa nesse ní- Mas qual foi, então, a moeda?
vel? O SR. ORLEIR CAMELI - Oferecer para fazer

O SR. ORLEIR CAMELI - Já. posto de saúde...
O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS - O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS-

Mas junto com essas pessoas? O senhor teve... Para os índios?
O SR. ORLEIR CAMELI - Não. Não, senhor. O SR. ORLEIR CAMELI - Para os índios, para

Essa história do problema da madeira, Deputado, é fazer campo de gado, para dar gado. Inclusive, acho
uma coisa de 1985, se não estou enganado, 1986. que no processo está a relação do que oferecemos,
Posso falar um pouquinho sobre isso? Deputado, para a FUNAI. E não é que os índios não

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS - tenham aceitado, era um esperto que tinha lá, mano-
Pode. brando os índios, não aceitou porque queria dinheiro.

O SR. ORLEIR CAMELI - Uma empresa de O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS-
Cruzeiro do Sul entrou numa área que hoje se diz Vou fazer uma pergunta também (ininteligível), para



ela.
O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS 

Sr. Presidente, é só por enquanto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Concedo a palavra à Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr.

Presidente, Srs. Relatores, Dr. Orleir Cameli, em pri-
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dar oportunidade para outros colegas perguntarem. meiro lugar, acho que essa Comissão tem tido, duran-
Aqui, o Guilherme Duque Estrada foi muito enfático e te todo o período de sua existência, a preocupação de
disse que tanto Antônio Graça Mata, o Curica, e a Sâ- que os depoimentos todos fossem cruzados, até por-
mia Haddock Lobo freqüentavam sua casa. Gostaria que todos aqui somos democratas, acreditamos no
que o senhor confirmasse. O senhor tinha essa apro- Estado de Direito e na possibilidade do contraditório.
ximação, a proximidade com o Curica e com a Sâmia Então, aqui ninguém está para condenar ninguém,
a ponto deles freqüentarem... Ele diz que não foi uma mas para averiguar os 'fatos, porque essa é a nossa
coisa eventual, não foi uma vez, foram várias vezes, função, para isso fomos eleitos.
isso na sua casa. Gostaria que o senhor falasse so- (Não identificado) - Está certo. Concordo com
bre isso. a senhora.

O SR. ORLEIR CAMELI - Desculpe, Deputa- A SRA. DEPUTAIDA LAURA CARNEIRO - A
do. Mas eu acho, não estou lembrado, não sei, mas primeira pergunta, enfim, acho que o senhor já falou
estou lembrado que nem esse Duque Estrada nunca um pouco da questão, do seu conhecimento com Gui-
freqüentou minha casa. Eu vi, através da imprensa, Iherme Duque Estrada, inclusive dizendo que ele é
esse tal de Curica eu nunca vi na minha vida. Está um estelionatário, acusando a questão dos cheques
certo? A não ser, vi agora, pela televisão, depondo que ele teria dado sem fundos para o seu próprio so-
nessa Comissão. Então, é muita maldade de um cida- gro, mas outros assuntos sérios foram trazidos a esta
dão desse, e ele vai provar todas essas coisas, por- Comissão. Por exemplo, sobre uma empresa chama-
que não se faz isso com pessoas, principalmente com da Conave.
pessoas dignas. Acho que a pessoa quando vem fa- O SR. ORLEIR CAMELI - A Conave é do meu
lar uma coisa, principalmente ... E aí que eu gostaria irmão.
que ele, não sei se ele fez o mesmo juramento que eu A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _
fiz aqui, porque mentira tem que botar na cadeia, De- Essa empresa. Ele disse o seguinte: que nessa em-
putado. Eu estou aqui lhe contando o que eu estou presa ele teria presenciado - isso ele disse várias ve-
lhe falando consciente do juramento que eu fiz. t t I tzes, ex ua men e ...
Então, esse cidadão teria que voltar aqui para falar a O SR. ORLEIR CAMELI - Eu assisti, Deputa-
verdade ou, senão, ir provar essa verdade nas barras da, pode concluir.
da Justiça. Se me permita e me perdoe ele é um mo- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ Ele
leque, um moleque. teria presenciado funcionários tirando pasta base de

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS - cocaína de dentro de galões de óleo. Isso seria parte
Quer dizer que o Antônio Mota Graça, o Curica, nun- de uma das denúncias que ele fez. Eu queria que o
ca esteve na sua casa? senhor, por favor, dissesse qual é ...

O SR. ORLEIR CAMELI - Nunca vi esse cida- O SR. ORLEIR CAMELI - Ele fez essa denún-
dão. cia e ...

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS - A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ ...
Nunca viu essa pessoa? a atuação da empresa e, enfim, claro que se o senhor

O SR. ORLEIR CAMELI - Nunca vi esse cida- puder se defender dessa acusação, era importante
dão. que a gente tivesse conhecimento do que efetiva-

o SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS - mente aconteceu e o que o Guilherme Duque Estra-
Mas a Sâmia o senhor teve contato em virtude de tra- da, que em princípio não era de tanta intimidade, es-
balho, profissionalmente. É isso? tava fazendo na empresa que era de propriedade do

O SR. ORLEIR CAMELI - Voei com ela. seu irmão.
O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS - O SR. ORLEIR CAMELI- Não, Deputada, na

Ela já esteve em sua casa alguma vez? época quando eu vim para Brasília, de Cruzeiro do
O SR. ORLEIR CAMELI - Nunca. Voei com Sul, ele veio comigo e, ocasionalmente, passamos re

almente no posto da Conave do meu irmão. Meu ir
mão transporta, nós transportamos para a Petrobras
desde 1983, eu acho, petróleo, combustível, Petro
bras Distribuidora. O Sr. Guilherme Estrada não falou
só isso, eu acho, ele falou também que tinha visto um
monte de sacos plásticos, que eram os sacos que nós
comprávamos para carregar cocaína.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
sei, inclusive, perguntei a ele como ele tinha uma vi
são tão longa.

O SR. ORLEIR CAMELI - Os sacos plásticos
eu até admito que ele tenha visto mesmo, Deputada,
porque eu não sei se os senhores sabem, mas os De
putados que são da Amazônia sabem que para a re
gião amazônica nós carregamos asfalto dentro de sa
cos plásticos. E o seu Guilherme Duque Estrada sabe
disso. Agora, Deputada, acho que a melhor pessoa
para realmente provar a minha inocência é a própria
Polícia Federal, porque nas balsas nossas... Meu ir
mão transporta para Letícia, na Colômbia, mas tem o
cuidado de, 24 horas antes da balsa chegar, ligar
para a Superintendência da Polícia Federal pedindo
investigação, averiguação, da balsa quando encosta.
Inclusive, não salta um funcionário da balsa ou do
motor antes que a Polícia Federal chegue. O que a
senhora me disser deste ou o que alguns dos Srs. De
putados me disserem desse irresponsável eu já estou
sabendo, já sei de tudo que ele falou.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mas a gente, essa é a nossa função: cruzar depoi
mentos.

O SR. ORLEIR CAMELI - Deixa eu só termi
nar...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Pode continuar.

O SR. ORLEIR CAMELI - ... a questão dos
tambores. Primeiro que nós não carregamos nem'
combustível em tambores, está certo? Quando se
transporta tambores é da própria Petrobras, que é
óleo lubrificante, são lacrados. O resto, olha, eu sin
ceramente gostaria de que vocês dêem um tempo
que ele vai ter que provar isso na Justiça, vai provar
na Justiça. Isso aí eu não tenho pressa, Deputada,
não fujo dessa responsabilidade nem um milímetro,
vou às últimas conseqüências, mas ele ve,i provar.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor já ouviu falar em uma empresa chamada Dis
tribuidora Chuí de Combustíveis?

O SR. ORLEIR CAMELI - Chuí?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É.
O SR. ORLEIR CAMELI - Não.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Essa empresa seria no mesmo ramo da Marmud Dis
tribuidora.

O SR. ORLEIR CAMELI- Não, a Marmud não
é distribuidora. A Marmud seria uma empresa de ter
raplanagem, a Conave é que é transportadora.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Transportadora. E essa Chuí de Combustíveis o se
nhor nunca ouviu falar?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, sinceramente,
não lembro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E a
Solimar?

O SR. ORLEIR CAMELI - Solimar, já. Soll
mar, já ouvi. Eles compraram um porto, um terreno
vizinho do meu irmão, Manaus.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Isso. O senhor sabe de quem é a Solimar?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Da

Sâmia e do Curica.
O SR. ORLEIR CAMELI - Não sei. A pessoa

que transporta hoje, que é quem, pelo menos é o que
nos falam, é o testa-de-ferro dessa empresa, que
aparece como dono é um cidadão por nome Passa
rão. Em Manaus, transporta carretas de Manaus para
Belém. Acho que Passarão. Se não estou enganado,
Passarão. .

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Ainda nos depoimentos...

O SR. ORLEIR CAMELI - Deputada, só para
concluir, permita.

A SRA. DEPUTADO LAURA CARNEIRO
Claro.

O SR. ORLEIR CAMELI - O meu irmão em
1987,88,89, eu não sei o ano, ele vendeu uma balsa
para a D. Sâmia. Até para que isso não sirva de sur
presa depois para vocês, vendeu porque ela chegou
no escritório querendo comprar e ele vendeu uma bal
sa por nome Navebram VI, de 300 ou 400 toneladas.
Não lhe afirmo o valor porque daí para cá houve vári
as desvalorizações da moeda e eu não posso saber,
mas meu irmão sabe e tem a documentação da ven
da.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Me
diga uma coisa. O senhor continua no Acre, o senhor
já ouviu falar se a Sâmia está por lá ainda O senhor
sabe me dizer até que período ela morou .

O SR. ORLEIR CAMELI- Bom, eu acho que
ela saiu do Acre antes de 80.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor acha que ela saiu antes de 80?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não posso lhe afir
mar Deputada, porque eu não tenho realmente...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mas o senhor nunca ouviu falar que ela tinha um mari
do
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o SR. ORLEIR CAMELI - Deputada, as con
versas de jornais e televisão, nós sabemos disso, que
aSâmia...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não, não, esquecendo os jornais e a televisão.

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, fora disso nun
ca. Nunca tive contato com ela depois que ela saiu do
Acre, nunca. Mas que - só deixa eu concluir - as
conversas de jornais e de televisão que ela era espo
sa desse Curica. Nós sabíamos dessas conversas.
Agora, até que ponto são verdadeiras ou não, não
posso lhe afirmar.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor conhece uma empresa chamada Real Táxi
Aéreo?

O SR. ORLEIR CAMELI - Real Táxi Aéreo?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É.

Que faz a linha Rio Branco-Lima.
O SR. ORLEIR CAMELI - Não. Não sei.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O

senhor nunca ouviu falar?
O SR. ORLEIR CAMELI- Não é que eu não te

nha visto falar, não estou lembrado, não posso lhe
afirmar.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor conhece Carlos Marques de Souza?

O SR. ORLEIR CAMELI - Carlos?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Carlos Marques de Souza? Conhecido como Carli
nhos da Tafetal?

O SR. ORLEIR CAMELI- Conheço, é irmão do
dono da TAVAJ, do Válter. Esse Válter que era da
TAVAJ.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
Válter, então, dessa empresa do Vale do Juruá é ir
mão do Carlinhos?

O SR. ORLEIR CAMELI - É irmão do Carli
nhos. Só para a senhora ter mais dados, que nessa
época o Carlinhos também era piloto dessa mesma
empresa. Eles deviam ter uns seis ou sete aviões.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Turma de pilotos.

O SR. ORLEIR CAMELI- É.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO

Deixa eu dizer para o senhor o seguinte: o Carlinhos
da Tafetal foi preso em 82...

O SR. ORLEIR CAMELI- Sabemos disso.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O

senhor sabe disso? O senhor sabe por que ele foi pre
so?

O SR. ORLEIR CAMELI - Sabemos, acompa
nhamos na televisão: transporte de droga.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Isso. Pois é, o Carlinhos foi preso, o Océlio foi preso,
a Real Táxi Aéreo é acusada de fazer esse transpor
te, e o que diz o Guilherme Duque Estrada no seu de
poimento, e eJe está aqui taquigrafado, é que o verda
deiro proprietário da empresa Real Táxi Aéreo é o se
nhor e que o senhor e o Carlinhos são muito amigos,
excelentes amigos, superamigos, e que a secretária
do senhor... O senhor tem uma secretária chamada
Regina ou já teve uma secretária chamada Regina?

O SR. ORLEIR CAMELI - Nunca.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Bom, que o senhor teria tido uma secretária chamada
Regina, que trabalhava nessa empresa Real Táxi Aé
reo, que era a sua secretária mais próxima.

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, nunca tivemos
nenhuma...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor nunca teve uma secretária chamada Regina?

O SR. ORLEIR CAMELI- Não tive uma secre
tária por nome Regina. Que eu me dava e era amigo
do Carlinhos, é verdade, não é mentira, é verdade.
Agora...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Em
que época o senhor era amigo do Carlinhos?

O SR. ORLEIR CAMELI - Nessa mesma épo
ca, década de 70 a 85, porque ele também era piloto.
Depois, quando ele deixou de ser piloto, quando ele
realmente construiu uma empresa, não tínhamos
mais aproximação, porque ele vivia para um lado e eu
vivia para o outro. E a prova disso, Deputada, é que
ele era um dos maiores credores de empresas de táxi
aéreo do meu Governo que não paguei porque achei
que tinha coisas absurdas no que ele estava cobran
do. Essas contas tem hoje no Gabinete Civil lá do
Estado do Acre.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E o
senhor conhece Francisco Farias de Souza, vulgo
Cai-Cai?

O SR. ORLEIR CAMELI- Conheci, conheci em
Rio Branco.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor sabe que ele também foi preso por transporte
de 100 kg cocaína.

O SR. ORLEIR CAMELI- Sei. Eu conheci o Sr.
Cai-Cai quando ele movimentava com supermercado
em Rio Branco.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor sabe que ele é sócio do Carlinhos?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não sabia.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Da Rondônia tentando também fazer um negócio com o
TAFEtAL? Governo do Estado de Rondônia.

O SR. ORLEIR CAMELI - Não sabia. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É,
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O a idéia, que eu saiba, era fazer com os Governos do

senhor conhece a oficina Xavantes Oficina America- Acre, Rondônia, Tocantins, Roraima e Amazonas.
nense de Aeronaves, em Americana, São Paulo? O SR. ORLEIR CAMELI - Isso. E não foi nós

O SR. ORLEIR CAMELI - Não. Não conheço que solicitamos. Nós fizemos, realmente, assinamos
nem a cidade. uma carta de intenção no valor de 160 milhões de dó-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ lares, eu acho, para a construção de estradas.
Não conhece Americana? A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -

Cento e sessenta e cinco milhões.
O SR. ORLEIR CAMELI - Não. O SR. ORLEIR CAMELI - Agora, o que o Pro-
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O curador esqueceu de dizer, Deputada, é que nos au-

senhor nunca vendeu borracha para a Goodyear? tos de um processo, a primeira coisa que fizemos foi
O SR. ORLEIR CAMELI - Muita. pedir informações do Banco Central como fazer isso.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Então, se nós estamos pedindo informação da autori-

Muita. Lá em Americana? dade máxima financeira do País, com certeza absolu-
O SR. ORLEIR CAMELI- Não. Nós entregáva- ta, nós não tínhamos má intenção. E veja bem. Nós

mos aqui no Belenzinho. Quer dizer, algumas oca- usamos da boa-fé de, primeiro, consultar o Banco
siões deve ter ido borracha para a usina de America- Central. Rondônia já pediu autorização da Assem-
na, mas o nosso contato era aqui em São Paulo, no bléia e aprovou, e eu fui processado. Não entendi.
Bairro Belenzinho, que era no escritório central da A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
Goodyear. Lá em Americana eu nunca fui. senhor poderia enviar para a Comissão esse docu-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ mento?
Ainda tem outros assuntos. Não quero tomar todos os O SR. ORLEIR CAMELI - Do Banco Central?
temas, até porque tem outros Deputados ainda que A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Do
vão perguntar, mas uma última questão antes que o Banco Central.
Presidente me casse a palavra: um dos temas trazi- O SR. ORLEIR CAMELI - Mando para a se-
dos a esta Comissão pelo Procurador Luiz Francisco nhora o dia que mandamos e o dia que demos entra-
Fernandes de Souza foi uma carta de intenções, uma da e a devolução do Banco Central.
empresa colombiana de nome Mobil Ami Search Co- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Era
lômbia S/A(?), onde o senhor estaria propondo a con- importante esse documento ainda...
tratação de um empréstimo no valor de 165 milhões O SR. ORLEIR CAMELI - Só não lhe garanto
de dólares para o Governo do Acre junto a essa em- que chegue essa semana. Na próxima semana eu
presa, tendo como garantia a cessão de mais de um garanto que está nas suas mãos.
terço do território do Estado. E o Senador Romeu A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Já
Tuma denunciou esta empresa como sendo uma em- adianta. Eu me reservo e depois, se for necessário,
presa ligada ao narcotráfico, responsável por lava- eu continuo.
gem de dinheiro, e o Sr. Duque Estrada afirma que te- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
ria conseguido junto à Associação Comercial de Bo- - Parabéns à Deputada Laura. Concedo a palavra ao
gotá uma declaração que o capital dessa empresa eminente Deputado Waldemir Moka.
era de apenas 55 mil dólares. Então, eu queria saber, O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Sr.
primeiro, se isso é verdade; segundo, se o senhor sa- Presidente, eu tenho, primeiro, uma premissa que
bia que o capital dessa empresa era apenas de 55 mil quero fazer a V. Exª Não conheço ainda o Regimento
dólares e, terceiro, por que essa negociação não foi da nossa CPf. Queria perguntar se é possível na CPI
adiante e se o senhor, em algum momento, sabe da a figura da acareação. É possível?
existência de algum inquérito policial sobre essa ma- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
téria. - É plenamente possível.

O SR. ORLEIR CAMELI- O negócio da empre- O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA -
sa, Deputada, quem me informou que existia essa Então, eu ouvi o depoimento da Deputada Naluh, Sr.
empresa na época foi o Senador Bianco, hoje Gover- Orleir, e confesso que me senti impressionado, pri-
nador de Rondônia, porque essa empresa estava em meiro, com a quantidade de fatos que eu, na época,
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fjz esse (ininteligível) a senhora está transformando O SR. ORLEIR CAMELJ - Com certeza, Depu-
indícios - ela dizia - parece, falo, mas ela assumiu es- tado.
sas denúncias aqui nessa Comissão. E eu vejo o se- O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Que-
nhor também me parece muito tranqüilo e muito direto ro ser muito justo e se tiver que ser duro, o senhor
nas respostas. Eu queria, sem mais delongas, per- pode ter certeza que o serei, mas eu acho que nesse
guntar ao senhor se, convidado, e a Deputada tam- momento o que interessaria, salvo melhor juízo, era,
bém, eu acho que seria muito importante e oportuna sim, uma acareação entre a Deputada Estadual, que
uma acareação entre a Deputada Naluh e o senhor, assumiu as denúncias aqui, trouxe aqui um calhama-
até porque os fatos que ela coloca o senhor está, pelo ço, e o senhor, para que a ~Iente pudesse.... Sr. Presi-
menos inquirido pelos Parlamentares, o senhor tem dente, eu não tenho pergunta. Tenho apenas essa
argumentos e razões para dizer que apenas conhe- sugestão, se o senhor achar, e o Relator e os mem-
ceu, mas não, momento algum, a gente pode real- bros dessa Comissão aprovarem, eu gostaria de ver o
mente ter uma definição. E, como o senhor mesmo, depoimento ou essa acareação entre o
no seu início, invoca a condição de estar sendo enxo- ex-Governador e a Deputada Naluh.
valhado, estar sendo, na verdade, quase que uma O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
perseguição, acho que seria oportuno que essa Co- - Acho que é de bom tom e gostaria de pedir a V. Exª
missão pudesse então uma acareação entre a Depu- que oficiasse isso à Mesa. Como, certamente, nós
tada Naluh e o senhor, porque aí, sim, acho que essa iremos ao Acre depois de um relatório da Polícia Fe-
Comissão poderia, a partir daí, com a argumentação dera!, seria de bom tom que nós fizéssemos essa
que ela faria e o senhor respondendo, acho que seria acareação, essa oitiva lá no Acre. Concedo a palavra
oportuno. ao eminente Deputado Antonio Carlos Biscaia.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Um O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
aparte. BISCAIA - Sr. Presidente, eminente Relator, Sras.. e

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Tem Srs. Deputados, Sr. Orleir Cameli, o senhor não es-
o aparte, Deputada. clareceu inicialmente quais são as suas atividades

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ Eu empresariais. Eu gostaria ele saber, porque a Deputa-
da Naluh Gouveia disse que no Estado do Acre quem

queria que a gente pudesse pensar isso. Quer dizer, faz fortuna ou é no tráfico de drogas ou na corrupção,
não sei se o ideal seria uma acareação com a Deputa- com recursos públicos.
da Naluh, que nos foi convocada através de um outro '
depoimento, ou se chegar ao depoimento principal, O SR. ORLEIR CAMELI- E, posso responder?
que é o depoimento inicial, que é Guilherme Duque O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
Estrada. BISCAIA - Então, eu queria saber quais são as suas

atividades empresariais e se o senhor concorda ou
O SR. ORLEIR CAMELI - Ou o Procurador. não com essa afirmação da Deputada.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ou O SR. ORLEIR CAMELJ - Não, primeiro, não
o Procurador. Não sei se a gente vai politizar mais do concordo porque, me desculpe, Deputado, mas a De-
que chegar na questão principal. putada sempre foi uma agitadora. Nunca teve tempo

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Des- para trabalhar e, então, realmente ela nunca teve
culpe, Deputada, mas a minha proposta é que seja a como ganhar dinheiro. Nossas atividades são no
Deputada, até porque ela é, em princípio, e eu quero ramo de terraplanagem, de construção de estradas,
crer muito nisso, ela é uma pessoa que tem fé pública. transportes de navegação, pecuária e venda de gaso-
Ela tem um mandato, e ela foi muito categórica aqui. Iina. Agora, quero dizer mais uma coisa para o se-
E eu gostaria - até porque estou estranhando aqui, e nhor, e isso está provado na documentação das em-
vou dizer isso, a ausência da Senadora Marina e das presas da minha família: o nosso maior faturamento
pessoas que estiveram com ela, porque acho que sempre foi fora do Estado. Trabalhamos sete anos
esse é o momento de inquirir o ex-Governador. Acho para a Petrobras em prospecção de petróleo, em toda
que esse é o momento, porque se coloca aí e hoje a nossa vida. Se é fortuna o que nós adquirimos que a
nós não temos aqui essas presenças. Acho o seguin- Deputada fala, nós a conseguimos através de traba-
te: se o senhor deve, eu sou daqueles que o senhor lho. Tenha certeza disso.
tem que... E essa Comissão existe para isso. Agora, O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
se o senhor não deve, o senhor também tem que sair BISCAIA - O senhor tem conhecimento, como cida-
daqui com essa tranqüilidade. dão do Acre, se naquela Serra do Juruá, ali, o tráfico



O SR. ORLEIR CAMELI- Abrahão Cândido da
Silva.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Abrahão...?

O SR. ORLEIR CAMELI - Cândido da Silva,
que hoje é acusado também pela Deputada Naluh
Gouveia, pelo Sr. Duque Estrada, pelo procurador. E
esses aviões estavam à disposição do partido, que eu
acho que é até normal na época da campanha. Então,
se ele era traficante, por que aceitaram o avião dele
naquela época? Só vieram realmente falar que o ra
paz era traficante agora?

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Não, eu acho que tudo tem que ser inves
tigado. Sou partidário de investigação de tudo, atinja
a quem tiver que atingir. Defendo sempre esse ponto
de vista. Eu não concordo com nenhuma...

O SR. ORLEIR CAMELI- O Sr. Abrahão Cân
dido da Silva...

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Não.

O SR. ORLEIR CAMELI- ...com certeza, está
disposto a vir depor e vai comprovar isso.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Mas ele é traficante?
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de drogas efetiv. lente é intenso naquela região, na- Polícia Militar e da Polícia Federal é que a maior parte
queles rios todos ') senhor tem conhecimento ou foi passa por fora do Estado.
tudo fantasia da Deputada? Ela botou um mapa do O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
Acre, colocou a Serra do Juruá, fronteira com o Peru. BISCAIA - Quer dizer, diante disso, os depoimentos
Diz que o tráfico é intenso, a pasta passa por ali, por aqui do procurador, da Deputada Naluh e de Duque
rios, chega a Rio Branco, Cruzeiro do Sul é um centro Estrada são todos depoimentos mentirosos e que lhe
grande de tráfico e assim por diante. Isso é verdade acusam injustamente de participação nisso?
ou é fantasia, Sr. Orleir? O SR. ORLEIR CAMELI - Com certeza, Depu-

O SR. ORLEIR CAMELI - Que o tráfico passa tado. Eu não sei se tenho o direito de lhe fazer uma
por dentro de Cruzeiro do Sul é mentira da Deputada. pergunta. O senhor acha que quem está mais infor-
Agora, informações que tenho do próprio superinten- mado no Acre para saber se há tráfico de drogas é a
dente da Polícia Federal, Dr. ... - me fugiu à memória Polícia Federal ou a Deputada Naluh Gouveia? Aqui,
agora o nome do Superintendente de Acre - de que Deputado. Eu acabei de informar isso agora, há pou-
há uma grande parte da droga saída do Peru que vai cos minutos. Eu só virei traficante para o procurador
para a Colômbia passa por essa fronteira mesmo. É depois que saí do Governo, porque, enquanto eu era
Serra do Morro o nome da serra. Rio Moa. Na maioria Governador, ele nunca me processou por conta dis-
dos casos, ela não passa no Acre não, Deputado. Ela so, e está aí meus processos no STJ. Então, eu não
sai do Peru, corta uma pontinha do Amazonas e vai sei o que é que tem por trás, eu gostaria de saber re-
para a Colômbia, atravessando por dentro, por trás, almente o que é que tem por trás de tudo isso, para
pela floresta, com as pessoas que carregam droga quererem me incriminar, uma coisa que eu jamais
nas costas, que eles dão o nome de mulas. E isso in- pensei em fazer, lhe dou minha palavra.
formações do próprio superintendente da Polícia Fe- O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
dera!. Não passa por Cruzeiro do Sul, não. A Deputa- BISCAIA - O senhor podia esclarecer? O senhor fez
da não teve a vergonha, teve coragem de chegar aqui uma afirmação aí que a campanha do PT foi realizada
nesta Comissão e dizer que até o pão em Cruzeiro do em aviões de um empresário que é acusado de tráfi-
Sul tem droga dentro. Cruzeiro do Sul é um Município co. O senhor pode declinar o nome desse empresá-
de 60,70 mil habitantes, Deputado, constituído de al- rio?
gumas famílias ainda. Então, ninguém pratica. Não
vou dizer que lá em Cruzeiro do Sul todo o mundo
seja santinho, não. Não posso afirmar isso. Mas dizer
que o povo de Cruzeiro do Sul são bandidos, também
lhe garanto que não são. São muito trabalhadores.
São vencedores.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Mas as suas informações que o senhor
está transmitindo o senhor tomou conhecimento dis
so pela Polícia Federal?

O SR. ORLEIR CAMELI - Claro.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS

BISCAIA - O senhor foi Governador do Estado do
Acre?

O SR. ORLEIR CAMELI - Sim, senhor.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS

BISCAIA - O tráfico de drogas é intenso no Estado
do Acre ou não é? Ou isso é uma fantasia...

O SR. ORLEIR CAMELI - O consumo, sim. O
consumo lhe garanto que é, porque até nos colégios
existe, e sempre procurei fazer o melhor, dentro da
Polícia Civil, equipando a Polícia Civil, dentro da Polí
cia Militar, para ver se conseguíamos ajudar a Polícia
Federal. Agora, de tráfico de drogas, as informações
que temos da Secretaria de Segurança,' da própria
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o SR. ORLEIR CAMELI- Não. Do meu conhe
cimento, não. Ele é um grande comerciante.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Ah, mas o senhor disse que a campanha
do PT utilizou aviões de uma pessoa conhecida como
traficante.

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, não. Acho que
o senhor entendeu mal.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Não?

O SR. ORLEIR CAMELI - É uma pessoa que
hoje é acusada de traficante.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Ah, que hoje é acusada de traficante.

O SR. ORLEIR CAMELI - Pela Deputada Na
luh Gouveia, do Partido dos Trabalhadores.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - O senhor conhece, como políticos do
Acre, os Deputados Hildebrando Pascoal e IIdefonço
também?

O SR. ORLEIR CAMELI - Conheço.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS

BISCAIA - As acusações que foram feitas a eles
aqui a respeito de participação no tráfico são também
mentirosas, na sua...

O SR. ORLEIR CAMELI - Do meu conheci
mento, com certeza. Nunca tinha visto falar nisso, de
nenhum dos dois, Deputado. Nenhum dos dois. Nem
do Sr. IIdefonço, nem do Sr. Hildebrando. Conheci o
Sr. Hildebrando antes ainda quando coronel da Polí
cia Militar. Depois o conheci bem melhor como Depu
tado Estadual, eleito pelo Estado do Acre. Fazia parte
do bloco de sustentação do meu Governo.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - É isso, Sr. Presidente, muito obrigado.
Também acho, Sr. Presidente, só concluindo, que as
diligências da CPI devem ser realizadas no próprio
Estado do Acre - não tenho dúvidas - para esclarecer
todos esses fatos. Acho que a diligência externa...
Acho que ainda que a Câmara não tenha disponibili
dade, cada um dos Deputados que se dispusesse a ir
devia pagar a própria passagem, porque é indispen
sável que se vá ao Estado do Acre para averiguar
isso de perto, porque, senão, vamos ficar como um
retrato aí diverso da real situação.

O SR. ORLEIR CAMELI - Sr. Presidente, só
mais uma palavrinha. O senhor me permite? Essa
conversa, Deputado, essa história, concordo plena
mente de que realmente seja posto todos frente a
frente. Agora, com testemunhas, Deputado, porque,
senão, vai ficar a palavra dela contra a minha ou a mi
nha contra a dela, está certo? Com testemunhas con-

Terça-feira 24 36427

cretas, porque, senão, ela vai dizer que eu sou trafi
cante e eu vou dizer que ela é mentirosa. Vai ficar a
mesma coisa. Ela que coloque as testemunhas dela,
as provas, e eu levo as minhas próprias testemunhas.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Não, eu também acho. Em 28 anos na
Justiça, nunca vi um acareação... Porque acareação
o que é? É um depoimento conjunto. A pessoa pres
tou um depoimento, o outro prestou um depoimento,
são conflitantes, os dois colocam um depoimento em
conjunto, um olhando para o outro. Eu não vi, em 28
anos, ninguém dizer: "Não, eu estava errado, eu men
ti". Até hoje eu não vi. Mas, de qualquer maneira, a
acareação é um meio de prova, é um depoimento em
conjunto.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- É uma questão de ordem, Deputado?

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Sr.
Presidente, quero sustentar o meu pedido, até por
que, Sr. Presidente, a Deputada aqui se colocou qua
se como uma especialista. Ela, já de há algum tempo,
estuda, investiga essa questão. Então, penso... Eu
não estou colocando, estou colocando que a Deputa
da faria essas perguntas ao ex-Governador e, assim,
como ele está respondendo, ele responderia, porque
ela teria muito mais argumento, no caso, para colo
car. Porque, na verdade, o ex-Governador coloca
aqui que ele não tem nenhum envolvimento e tenho
certeza que nessa acareação a Comissão, ouvindo
os dois, as perguntas e as respostas, seria para nós,
nós teríamos, a partir daí, um juízo melhor dessa
questão, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Não tenha dúvida. Um caso dessa extensão e des
sa gravidade a gente só pode chegar a um lugar exa
tamente com a acareação. E a gente não pode so
nhar que ninguém que é acusado venha aqui dizer re
almente que falou a meu respeito, e falou a verdade,
está certo? Ou quem vem acusar venha dizer: "Olha,
me propus, mas vim dizer que não quero falar mais
porque descobri que não é verdade." Então, só a aca
reação é que pode exatamente fazer isso, e faríamos
essas oitivas no Acre, quando recebermos da Polícia
Federal a conclusão de um relatório e lá, no Acre,
convocaremos outras pessoas também. Vamos ouvir
o desembargador do Acre que fez aquele aval para o
traficante. Vamos ouvir lá, né? Eu gostaria de pergun
tar ao Governador, antes de passar a palavra ao De
putado Regina/do, ao ex-Governador: o senhor fica
tranqüilo quando sabe, quando toma conhecimento



O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO-
Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Governador, é praxe

do Governo do Estado, vou falar assim, Estado até
pequeno como o Acre, conhecer os empresários que
atuam no Estado? É de praxe ter esse conhecimen
to?

o SR. ORLEIR CAMELI - Deputado, eu não
conhecia muito bem o Rio Branco, Capital do Estado,
porque vivíamos em Cruzeiro do Sul, e o senhor não
conhece o Acre geograficamente; mas nós depende
mos muito mais de Manaus do que de Rio Branco. Os
empresários de Cruzeiro do Sul conheço porque te
nho convivido com eles durante trinta anos, mais ou
menos.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
O senhor chegou a conhecer esse Sr. Antônio da

Mota Graça?
O SR. ORLEIR CAMELI - Não, esse não. Não

é de Cruzeiro...
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO

Porque antes de estar aqui ele envolvido com o tráfi
co de drogas, ele informou a esta Comissão que ele
era empresário.

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, mas na nossa
região, não; ele podia ser empresário aqui no Amazo
nas, em Manaus, em Cruzeiro do Sul, não. Não co
nheço.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
O senhor não o conheceu fazendo negócios entre

Manaus e o Acre?
O SR. ORLEIR CAMELI - Não.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO

O senhor nunca teve contato com ele?
O SR. ORLEIR CAMELI - Eu garanto para o

senhor, eu nunca, nunca vi.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO-

Estou perguntando porque aqui há diversas afirmati
vas aqui não só da Deputada Analu, como do procu
rador, como de outro que passou por aqui, todos afir
maram alguma coisa nesse sentido. Então, estou
querendo esclarecer com o senhor.
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de que esta Comissão pediu a quebra do sigilo ban- dos? Ou com essas empresas acusadas? E pessoas
cário dos traficantes presos no Acre para os últimos também?
dez anos, e uma quebra de sigilo telefônico, bancá- O SR. ORLEIR CAMELI - Com certeza. Com
rio, fiscal do senhor, numa quebra dessa natureza en- certeza absoluta, até porque deixei claro aqui que
volvendo todo esse conjunto de pessoas denuncia- todo o nosso trabalho, o nosso faturamento foi com
das, o senhor não seria encontrado? órgãos públicos e isso comprova com a nossa conta-

o SR. ORLEIR CAMELI - Não entendi. Se eu bilidade. Mas já que não serve, pode quebrar o meu
não seria encontrado? sigilo durante dez anos, não tem problema.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Numa quebra de sigilo bancário dessas pessoas in- - Concedo a palavra ao eminente Deputado Reginal-
dicadas aqui, denunciadas nesta Comissão e que do.
esta Comissão autorizou e pediu quebra de sigilo
bancário, telefônico e fiscal, a quebra de sigilo bancá
rio, telefônico e fiscal também do senhor, nessas que
bras todas, o senhor se sente tranqüilo de que nesse
cruzamento de dados, de informações, senhor não
será encontrado?

O SR. ORLEIR CAMELI - Com certeza, até
porque tenho certeza de que isso já foi feito, Deputa
do. Tenho minha consciência tranqüila. Ainda peço
mais, não quebre de cinco anos, não, quebre de dez.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O pedido foi de dez.

O SR. ORLEIR CAMELI - Quebre de dez, não
tem problema, tenho minha consciência...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Já foi feito? Dessas pessoas que foram denuncia
das aqui o sigilo delas foi quebrado também e cruza
dos com o seu?

O SR. ORLEIR CAMELI - Ah, não sei, eu ima
gino, mas não tenho certeza, ninguém me falou isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O senhor disse que já foi feito.

O SR. ORLEIR CAMELI- Não, disse que ima
gino que já foi feito, porque quando a Receita Federal
ficou oito meses, seis meses, dentro da minha empre
sa, o que é que o senhor acha? Acho que, no mínimo,
o que fizeram foi isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Então, o senhor acha que ela quebrou do senhor?

O SR. ORLEIR CAMELI- Da minha, dos meus
irmãos, pai, mãe, com certeza.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Mas o que estou dizendo é que essas pessoas que
foram denunciadas aqui e que a CPI pediu a quebra
do sigilo bancário, telefônico e fiscal delas...

O SR. ORLEIR CAMELI- Acho que ficou regis
trado aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- No momento, num cruzamento desses dados é que
estou perguntando, o senhor fica tranqüilo que o se
nhor não será encontrado no cruzamento desses da-
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o SR. ORLEIR CAMELI - Está certo.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO

É como a Deputada disse aqui, isso aqui vai ser uma
acareação por escrito, porque vamos pegar depois
esse depoimento aqui também, que o senhor está fa
zendo agora e vamos lê-lo, vamos cruzar com esses
que já estão aqui e vamos chegar a uma conclusão,
pelo menos perto da verdade.

O SR. ORLEIR CAMELI - Está certo.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO

A verdade acredito que chega numa acareação pes
soal. Essas empresas que o senhor possui, terrapla
nagem, transporte de...

O SR. ORLEIR CAMELI - Navegação fluvial e
transporte de combustível. A empresa de transporte
de combustível é do meu irmão mais velho.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Essas empresas...

O SR. ORLEIR CAMELI - A empresa de terra
planagem e outras empresas que eu fazia parte, saí
delas em 1995, pelo fato de ser Governador, mas eu
fazia parte delas, sim.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
E depois de sair do Governo, voltou?

O SR. ORLEIR CAMELI- Não, ainda não, mas
vou voltar.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Vai voltar?

O SR. ORLEIR CAMELI - Vou voltar.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO

Essas empresas, elas fazem esse trabalho cruzando
a fronteira do Brasil com a Colômbia, com outros paí
ses? Esse serviço prestado por essas empresas eles
incluem os outros países, no caso a Colômbia, ou só
dentro...

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, nunca fizemos
isso, Deputado. Trabalhamos no Acre, Rondônia,
Amazonas e Pará, foi onde trabalhamos.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Esse empresário que a Deputada Naluh, agora o se
nhor disse que ela acusa hoje de ser traficante...

O SR. ORLEIR CAMELI- Pelo menos eu ouvi,
saiu da imprensa isso, o nome dele.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Isso, isso, vamos por aí. Então, esse senhor Abrahão
Cândido da Silva, não é isso?

O SR. ORLEIR CAMELI - Isso.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO

O senhor o conhecia?
O SR. ORLEIR CAMELI - Muito.
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O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Na época que o senhor o conheceu, o senhor tinha

conhecimento ou o senhor teve amizade com ele?

O SR. ORLEIR CAMELI - Muita, bastante.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO

Bastante.

O SR. ORLEIR CAMELI - Cruzeiro do Sul, só
para o senhor ... é uma cidade pequena que todo
mundo conhece todo mundo. Então, tínhamos, inclu
sive comprava muito dele isso, toda a vida, porque ele
tem casa de ferragem, tem uma espécie de super
mercado que vende tudo. Fora disso, é representante
de distribuidor de gás e cerveja.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Certo. E nesse tempo o senhor não teve conheci

mento nenhum de que ele fosse, tivesse envolvimen
to com tráfico, com drogas, com traficantes?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, nunca.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO

E ao que o senhor acredita ser hoje a acusação da
Deputada Naluh Gouveia contra esse Abrahão Cân
dido, por que razão?

O SR. ORLEIR CAMELI - Deputado, ela me
acusa, eu também não sei por que razão, a mesma
razão por que não sei porque ela acusa o Sr. Abrahão
Cândido. Talvez para não ficar só com a minha pes
soa.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Ele foi preso alguma vez por tráfico de drogas, por

envolvimento?

O SR. ORLEIR CAMELI - Do meu conheci
mento, nunca.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Não há nada na Justiça contra ele em relação ao trá
fico de drogas?

O SR. ORLEIR CAMELI - Deputado, isso não
posso lhe afirmar, porque realmente nunca pedi uma
certidão na Justiça para comprovar isso. Agora, do
meu conhecimento, não.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Há algum processo lá em andamento contra ele na

Justiça em relação (ininteligível).
O SR. ORLEIR CAMELI - Que eu saiba, não.

Que eu saiba, não.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO-

Uma outra declaração que foi deixada aqui, foi de
que o senhor teria uma fazenda e nessa fazenda teria
plantado parece que 50 mil pés de ipadu. O senhor
tem a fazenda?

O SR. ORLEIR CAMELI - Tenho.



tro.

O SR. ORLEIR CAMELI- É Mauro, o sobreno
me eu não sei, não lembro.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Mauro Sales, parece.

(Não identificado) - Mauro Oliveira(?) de Cas-

O SR. ORLEIR CAMELI - Perto, lá, não posso
lhe garantir, não sei, mas que já prenderam bastante
gente, já. Só sei que dentro da nossa fazenda nunca
prenderam.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
O piloto Mauro, cadê o nome dele, é Mauro, cadê,

meu Deus. O senhor falou o nome dele aqui, é Mau
ro...

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Isso. Esse rapaz ele comprou alguma aeronave?

O SR. ORLEIR CAMELI - Ele fez um contrato
de leasing para alugar uma aeronave.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Para alugar?

O SR. ORLEIR CAMELI - Isso.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO

Era um boeing?
O SR. ORLEIR CAMELI - 727.
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O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO - (Apartes paralelos. Ininteligíveis.)
E onde ela é situada? O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO-

O SR. ORLEIR CAMELI- Tenho uma perto de Pois sim, pode falar no microfone agora porque...
Cruzeiro, há dezoito quilômetros de Cruzeiro, no O SR. ORLEIR CAMELI - Do meu conheci-
Estado do Amazonas, e tenho três ou quatro fazen- mento, nunca.
das pequenas. O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO-

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO - Nunca.
O senhor cultiva o que nessas fazendas? O SR. ORLEIR CAMELI - Quem anda lá é a

O SR. ORLEIR CAMELI- Pecuária, só criação Polícia Federal, é o Exército, esse pessoal, porque é
de gado. fronteira.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO - O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO-
Só criação de gado? Então, ali haveria uma facilidade, assim, de passa-

o SR. ORLEIR CAMELI - Está à disposição gem de droga por dentro da sua fazenda, se fosse o
para quem quiser ir lá, porque inclusive pedi ao Exér- caso?
cito há duas ou três semanas atrás, tem fazenda des- O SR. ORLEIR CAMELI - Por dentro não sei,
sa aí que, por exemplo, eu faz dez anos que não mas que tem caminhos próximos da fazenda para o
ando, mas mesmo assim fui pedir ao Comandante do Peru tem, e tem muitos.
Exército, como eles têm facilidade de helicóptero, O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO-
que... Pode mandar vasculhar, Deputado. Acontece, o senhor já ouviu dizer que porventura tem

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO - esse transporte de... por ali?
Quem administra essas terras do senhor? O SR. ORLEIR CAMELI- Já ouvi dizer, não, a

O SR. ORLEIR CAMELI - Meus irmãos. Polícia Federal já prendeu várias pessoas que vêm
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO - do Peru nesses caminhos varadores com droga, pe-

Seus irmãos. Então, o senhor não sabe, o senhor ruanos...
tem dez anos que não anda lá, o senhor não sabe o O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO-
que (in inteligível)? Inclusive ali por perto da fazenda que o senhor tem

O SR. ORLEIR CAMELI - Numa dessas fazen- ali?
das, por exemplo, da Flora, que é essa que falei para
o Presidente sobre a questão da madeira, que foi de
sapropriada, há dez anos que não ando lá, porque ela
fica mais distante.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Mas o senhor tem conhecimento do que acontece lá,
o senhor sabe de tudo o que acontece lá?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, só sei do que
acontece, por exemplo, dos bois que levam para lá
para engorda e de quando traz, porque lá nunca fui.
Deputado, no dia em que aparecer um pé de cocaína,
seja de quem for, numa propriedade nossa, foi al
guém que mandou fazer e que esse alguém vai apa
recer.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Já aconteceu isso?

O SR. ORLEIR CAMELI - Nunca. Nunca, por
que não serei homem para isso. Lhe garanto: nunca
fui e nunca serei.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
A pergunta é a seguinte: já aconteceu de alguém ter
mandado plantar?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, nunca. Até
hoje, nunca, pelo menos...
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o SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
O senhor teve alguma influência nisso?

O SR. ORLEIR CAMELI- Não, eu mesmo não,
meu irmão realmente deu o aval para ele trazer. E o
problema desse boeing não é que tenha tido nada, tá
certo?, a empresa que alugou o boeing pra ele, se
gundo informações, deu um avião com tarifa, com al
guma coisa vencida de DAC, chegou aqui e foi preso.
Quando foi preso, foi divulgado que esse boeing es
tava carregado com contrabando, uma hora era com
cocaína, que vinha de Miami, outra hora era com ar
mas. Na verdade...

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Tinha?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, que a Receita
Federal... Eu, um dia, em uma reunião com o Presi
dente da República, quando saiu essas informações,
eu pedi ao Presidente da República para que pedisse
ao Dr. Everardo Maciel, que o Dr. Everardo determi
nasse à Receita Federal a publicar o que tinha preso
dentro do tal do avião, tá certo? O que tinha preso era
alguns kits de comissários no valor de 18 mil dólares
ou 18 mil reais na época, não posso lhe afirmar. Isso
foi publicado.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
O senhor, porventura, tem outros CPF?

O SR. ORLEIR CAMELI- Eu fui acusado de ter
39, Deputado.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Mas tem?

O SR. ORLEIR CAMELI- Não, só tenho um. E
vou até lhe contar uma história que não é piada, mas
um dia eu estou entrando no gabinete do Deputado
Eduardo, Presidente da Câmara, Eduardo Maga
lhães, e quando saí tinha alguém da imprensa lá e eu
até brinquei: espero que amanhã não tenha quarenta
CPF, porque hoje eu tenho 39. No outro dia saiu uma
matéria no jornal, que eu não vou dizer quem, o Go
vernador confessa que tem 40 CPF. Então, foram tra
tadas dessa forma. Eu tenho uma certidão da Receita
Federal onde comprova que eu só tive um CPF. Tive
dois, está certo? O primeiro e, depois, o segundo,
porque houve um recadastramento.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
O senhor tem essa certidão?

O SR. ORLEIR CAMELI - Tenho.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO 
É possível fazer chegar até nós?

O SR. ORLEIR CAMELI - Com certeza.
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O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Sr. Presidente, eu me reservo também o direito de ou
vir mais.

O SR. ORLEIR CAMELI - Certidão ou uma de
claração, acho. Declaração.

O SR. PRESIDENTE: (Deputado Magno Malta)
- Concedo a palavra ao eminente Deputado Eber Sil
va.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Sr. Presi
dente, nobre relator, colegas Deputados, Sr. Orleir
Messias Cameli, Sr. ex-Governador, tenho entendido
que o senhor está atribuindo essas questões todas
que incidem sobre o senhor à questão política. Toda
via, queria, nessas perguntas, muito poucas, que vou
lhe fazer, que o senhor não as associasse, porque
este Deputado não acredita que haja nenhuma rela
ção entre a questão das acusações e a política. O se
nhor conhece o Sr. Océlio?

O SR. ORLEIR CAMELI - Conheço, já declarei
aqui. Conheço.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA- E o Sr. Mel-
fO?I.

O SR. ORLEIR CAMELI - Melfi?
O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Melfi.
O SR. ORLEIR CAMELI - Não, Me/fi não co

nheço. Melfi não, nunca ouvi falar.
O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Não? Há um

inquérito de 87, nQ 75/87, onde o senhor, o Sr. Océlio
e o Sr. Melfi...

O SR. ORLEIR CAMELI - Deputado, só para
não nos perder, é Océlio de quê?

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Não, aqui
nesses depoimentos não constam sobrenomes, só
Sr. Océlio e Sr. Melfi.

O SR. ORLEIR CAMELI- Eu conheço um Océ
Iio que mora na Vila Thaumaturgo, lá.. que foi real
mente soldado do Exército. Esse é o Océlio que eu
conheço.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Certo, eu
perguntaria ao senhor: esses três nomes estão nesse
inquérito, o seu, o do Sr. Océlio e do Sr. Melfi, sendo
que o Océlio e o Melfi. ..

O SR. ORLEIR CAMELI - Mas inquérito?
O SR. DEPUTADO EBER SILVA - É. Estão

presos por tráfico de drogas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Deixe o Deputado concluir.
O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Sendo que

só o senhor se encontra em liberdade. O que o se
nhor diz sobre isso?

O SR. ORLEIR CAMELI - Primeiro, eu quero
lhe dizer que eu nunca ouvi falar em Sr. Melfi.
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O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Página 46. eles... Eu sou uma ameaça política, continuo sendo,
O SR. ORLEIR CAMELI - Eu nunca tinha visto deve ser isso. Eu não tenho outra justificativa, Depu-

falar que tivesse o meu nome em inquérito policial ou tado.
de qualquer forma com tráfico de droga, por hipótese O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Porque,
alguma. E isso, desconheço. Por isso que lhe pergun- veja bem, dizer que o senhor é um grande empresário
to desse Océlio, porque a pessoa aqui me perguntou tem fundamento, porque o senhor de fato o é.
Océlio de sobrenome que deu desse Océlio lá de Vila O SR. ORLEIR CAMELI- E eu me honro disso,
Thaumaturgo, um rapaz que foi soldado do Exército e me orgulho.
que até hoje mora lá, mas dos outros eu desconheço. O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Agora, mui-

O SR. DEPUTADO EBER SILVA- Eu vou dizer ta coisa, muita referência, muita relação com muita
ao senhor do que trata esse inquérito. Vou voltar à gente comprometida com narcotráfico. Quer dizer...
questão do ipadu, não fazendo referência às suas ter- O SR. ORLEIR CAMELI - Na verdade, nunca
ras, mas à aldeia dos índios kampa, em Pucalpa. se tinha visto isso em outras ocasiões, de uma pes-
Nessa aldeia foram descobertos 65 mil pés de ipadu. soa ser realmente acusado da forma que eu fui, e até
E é sobre esse assunto esse inquérito. hoje não posso lhe explicar por quê. Eu me pergunto

O SR. ORLEIR CAMELI - Desconheço total- a mim mesmo: meu Deus, por quê? Eu me pergunto a
mente, Deputado, inclusive eu vi realmente na im- mim mesmo, porque nesta Casa aqui, Deputado, têm
prensa, ouvi e vi pela imprensa acusações de que eu muitos Deputados que me conhecem, que são do
fornecia semente de ipadu para os índios. meu Estado, que são do Estado do Amazonas, que

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Exatamente convivemos juntos. Convide-os para depor. Será que
isso que está cifrado aqui, seria a pergunta seguinte. todos esses Deputados vão mentir? Será que a Polí-
Dos índios kampa existem declarações de que quem cia Federal, meu Deus do céu, inteira vai mentir?
fornecia as sementes para a plantação do ipadu era o Será que a própria Receita Federal, que fiscalizou a
Sr. Orleir Messias Cameli. minha vida durante oito meses, vai mentir?

O SR. ORLEIR CAMELI-Isso vão ter que pro- O SR. DEPUTADO EBER SILVA - O senhor
var, Deputado. Sinceramente, não tenho argumentos sabe me dizer, Sr. ex-Governador, se esses Deputa-
para dizer para o senhor que isso é mentira, tá certo? dos que representam esses Estados, o seu, o Acre, o
Porque os meus argumentos já foram todos aqui, até Amazonas, ali no Estado periférico, sabiam que o se-
porque o que nós sabemos, através de informações nhor viria hoje aqui à CPI depor?
da Polícia Federal, que quem produz semente de ipa- O SR. ORLEIR CAMELI- Deputado, eu partici-
du são os próprios kampas, como é que eu vou forne- pei para o Deputado Melo, do Amazonas. Não é que
cer sementes para os kampas? Eles que sobrevivem eu participei dizendo que vinha não, pedi para o De-
disso, que usam isso para sua sobrevivência natural. putado, porque no dia que eu falei com ele eu ainda
Como é que eu ia, Deputado, fornecer semente para não teria recebido a intimação.
os kampas? São brincadeiras, isso são brincadeiras O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Algum De-
de mau gosto, Deputado, brincadeira de mau gosto, putado seu, conhecido, amigo lá, amigo, desculpe a
eu nunca ouvi falar em nome das pessoas que o se- expressão, algum Deputado seu, conhecido, lá da
nhor está realmente mencionando aí, nunca. Por que sua região, veio hoje aqui, está aqui, sem ser da CPf?
eu ia fornecer semente de ipadu? Se eu quisesse O SR. ORLEIR CAMELI - Está, mas não meu.
plantar cocaína, eu não estava criando gado, Deputa- Eles, inclusive, se elegeram sem o meu apoio, que
do, eu plantaria cocaína mesmo. Nunca fiz isso na nunca apoiei. Aqui tem. Eu estou vendo hoje aqui, ti-
minha vida. E, na verdade, isso só vai se esclarecer nha três aqui. Elegeram com o prestígio pessoal de-
no dia que se colocar todo mundo frente a frente, por- les, não com o meu apoio. Estão aqui. Tem três aqui.
que isso até aqui aonde chegou é totalmente uma
brincadeira de mau gosto. É alguém, o senhor não O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO-
acredita na parte política, mas, com certeza é, não di- Deputado, um aparte.
ria nem partidária, Deputado, mas pessoal, mas pes- O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Pois não.
soaI. Eu não sei ainda se o pessoal do meu Estado, O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO-
alguns políticos do meu Estado ainda não se conscl- Sr. Orleir, porque o que está nos incomodando aqui,
entizaram de que eu saí da política para sempre. Nin- como é que uma - uma, não -, como várias pesso-
guém acredita que eu realmente saí para sempre, as têm a coragem, sabendo do perigo que estão cor-
que eu não quero mais voltar, porque eu acho que rendo de sofrer um processo na Justiça, como é que
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essas pessoas elas têm a coragem de vir aqui e tiram CPI primeiro ter-se preocupado em saber da vida
do nada uma história dessa. desse cidadão.

O SR. ORLEIR CAMELJ - Isso eu não sei lhe O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
responder, Deputado. - Eu gostaria de intervir na sua fala e dizer que o se-

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO - nhor está sendo tratado aqui com decência. Nós esta-
É difícil. mos num Estado democrático. Mas o senhor não tem

O SR. ORLEIR CAMELJ - Porque essa pergun- direito de dizer o que a CPI tem que fazer ou não. O
ta nós fazemos entre nós, a nossa família, não sei. E senhor não tem direito de tocar na CPI. As pessoas
aí, só mais um minutinho. que foram aqui convocadas a CPI sabe por que con-

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO - vocou essas pessoas; a índole delas não tem nada a
Certo. ver conosco. Nós não tratamos a índole delas, não foi

O SR. ORLEIR CAMELI - Aí onde eu sempre composta, não foi feita por nós. Isso é um problema
digo que eu acredito na Justiça, porque um dia tem delas lá fora. A CPI está checando informações. Eu
que se esclarecer. E acabei de deixar provado aqui, entendo o seu estado de espírito, o seu estado emoci-
Deputado. Se acontecer alguma coisa que me prove onal, mas o senhor se detenha tão-somente a res-
que eu estou mentindo aqui, de que eu já tive algum pondero
dia qualquer coisa com tráfico de droga ou com negó- O SR. ORLEIR CAMELJ - Tudo bem, Deputa-
cios, qualquer negócio indecente, eu dou um tiro na do. Agora, realmente gostaria de que algum dos se-
cabeça, Sr. Deputado, porque a vida perdeu a razão nhores se sentisse na minha posição, no meu lugar.
para este homem que está falando aqui, pelo amor de Se algum dos senhores se sentisse no meu lugar, ve-
Deus. Perdeu a razão. ria o que causaram para a minha vida. Eu tenho 50

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO - anos de idade. Tenho uma vida inteira ainda pela
Sr. Orleir, é o seguinte: existem vinte e sete, parece, frente. Tenho uma família e tenho responsabilidade
Governadores no Brasil. Como é que pode, eu estou para isso. Agora, já me cansei de falar aqui que sou
tentando aqui raciocinar, o senhor está falando com inocente, que nunca participei disso e que estou lu-
muita firmeza, mas o que foi falado aqui também con- tando, meu Deus do Céu, que estou pedindo que o
tra o senhor foi falado com muita firmeza, com muita único órgão competente para saber dizer se eu sou
propriedade. As pessoas que vieram aqui falar elas realmente isso ou não é a Polícia Federal, senhores.
não titubearam. Elas falaram verdadeiramente. E até agora eu ainda não vi nenhuma reação para di-
Então, eu estou tentando saber como é que vem do zer que vão convocar a Polícia Federal ou não para
nada essa história, porque teria que ter outros Gover- vir depor aqui sobre isso. Deputado, quem sabe mais
nadores naquela região que também, sei lá... A gente se eu sou traficante ou se as pessoas que foram acu-
ia entender que é disputa política, que se levantaria sadas de traficantes, quem sabe mais, a Polícia Fe-
até uma calúnia, uma história para poder manchar o deral ou o Sr. Guilherme Duque Estrada? Ou a Depu-
nome político, mas está difícil da gente, está difícil de tada Naluh Gouveia ou o Procurador Luiz Francisco?
nós aqui na CPI pensarmos: como é que pode? Isso Quem é que faz as investigações, meu Deus do Céu?
vem do nada? Mas do nada, não tem nada, não hou- Vamos, Deputado, Presidente, eu lhe peço desculpa,
ve uma briga? A Deputada Naluh Gouveia, será que peço desculpa à CPI pela minha exaltação. Peço des-
ela é tão irresponsável para levantar uma calúnia des- culpa. Mas vamos colocar tudo numa mesa.
sa natureza contra uma pessoa? O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

O SR. ORLEIR CAMELJ - Me desculpe, Depu- - Eu queria dizer ao senhor que entendo o seu estado
tado. Só acho um defeito. E me perdoe ter que falar. de espírito, seu momento, o momento emocional que

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO - o senhor está vivendo, porque sua situação não é fá-
Certo. cil. Estar no seu lugar também não é muito fácil. Aliás,

O SR. ORLEIR CAMELI-... que foi da CPI. Qu- não é fácil de jeito nenhum. Mas só queria dizer ao se-
ebraram o meu sigilo bancário, quebraram o meu sigi- nhor o seguinte: que a CPI não criou esta situação.
lo fiscal, quebraram o meu sigilo telefônico. Acaba- Não foi a CPI que fez denúncia. Não foi a CPI que in-
ram minha vida, sem antes me dar o direito de vir aqui ventou esse monte de denúncias. Não foi a CPI que
depor. Primeiro fizeram isso. Agora, malandros da indicou a sua família no inquérito. Não foi a CPI que
marca da Deputada, que vou provar isso, da marca envolveu o nome do senhor em coisa de CPF. Não fo-
do Sr. Duque Estrada, que vou provar isso, vêm aqui mos nós. A CPI foi instalada para investigar uma situ-
com direito de enxovalhar uma família inteira, sem a ação do Brasil, e, à medida que o sujeito se propõe a



co?
O SR. ORLEIR CAMELI - É Vereador.
O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Sr. Orleir, o

senhor tem ciência de quantos inquéritos ou quantos
processos ou quantas ações do senhor estão no Su
premo?

O SR. ORLEIR CAMELI - Eu tenho conheci
mento de um processo da construção de um hospital
e um pronto - socorro, no Estado do Acre, por não ter
feito licitação, dos CPFs e um processo dessa ques
tão de madeira tirada do Rio Amônia. Mas tem outros
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fazer um depoimento nesta CPI como testemunha, processos, eu sinceramente me falha agora, mas tem
nós vamos ouvir. Nós vamos ouvir. Agora, vamos outros. Se não me engano, são quatro ou cinco.
checar informações. E é por isso que o senhor foi cha- O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Sr. Rai-
mado aqui, exatamente para ter o foro competente. O mundo, o Afir, o Ney e o José Alex, são todos citados
senhor está diante da imprensa nacional para falar a como lavadores de dinheiro do narcotráfico.
sua verdade, para dizer da sua verdade, e o nosso O SR. ORLEIR CAMELI - O Neye o Vereador
dever é checar dados, é checar informações. Nós não Alex eu conheço, mas não como lavador de dinheiro
estamos aqui exatamente para poder caluniar, para de narcotráfico.
difamar as pessoas, para poder expor as pessoas. As O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Sr. Presi-
denúncias não foram feitas por nós. dente, eu não quero extrapolar o tempo e vou me re-

O Deputado Eber Silva pode continuar. servar a ouvir um pouco mais, se preciso e necessá-
O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Agradeço, rio for, voltar a inquerir, mas eu quero, à luz do reque-

Sr. Presidente, inclusive o aparte do Deputado. E la- rimento que foi feito, endossar verbal ou por escrito,
mento também, mais uma vez, ser na minha interven- de acordo com determinação de V. Exa., que nessa
ção que, pela terceira vez, o depoente se exalta. Mas, confrontação eu até dispenso a presença do Sr. Du-
Sr. ex-Governador, o senhor conhece o Sr. Raimundo que Estrada, porque toda palavra dele foi corrobora-
Damasceno? da pelo Procurador da República. Então, além da De-

O SR. ORLEIR CAMELI- Raimundo Damasce- putada Naluh, o Procurador da República, Sr. Luiz
no, não. Só se tiver algum apelido, Deputado. Não é Fernandes.
do meu conhecimento. Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Ele foi apre- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
sentado nesta CPI como lavador de dinheiro do nar- - Concedo a palavra ao Deputado Lino Rossi. Solici-
cotráfico. E a Ney Veículos? to aos Srs. Deputados que saiam, mas voltem. Se en-

O SR. ORLEIR CAMELI - Ney Veículos? Co- contrarem algum colega, tragam para cá, porque nós
nheço. É uma empresa de Rio Branco. Acho que não precisamos votar ao final.
é Ney. É Ney, sim. Conheço. O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Sr. Presi-

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - De quem é dente, Sr. relator, nobres Pares, quero fazer coro ao
a Ney Veículos? O senhor sabe dizer? Deputado Eber Silva nessa questão da acareação.

O SR. ORLEIR CAMELI _ O proprietário é... Eu ia começar falando justamente sobre isso, a ne-
Acho que o nome dele é Ney também. Só não lembro cessidade de trazermos, então, a Deputada e o Pro-

curador. Como o Deputado deve fazer a redação do
o sobrenome, mas eu o conheço.

requerimento...
O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Afir Men- Bom, Sr. Orleir Cameli, percebo que desde o iní-

des Cunha? cio o senhor faz questão de falar que o mundo é con-
O SR. ORLEIR CAMELI - Não, não conheço. tra o senhor. Todos esses processos que existem no

Não é do meu conhecimento. É empresa ou é pessoa Supremo, tudo, tudo deságua contra o senhor. O se-
física? nhor conhece o Governador Amazonino Mendes, do

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Afir é pes- Amazonas?
soa física. E José Alex? O SR. ORLEIR CAMELI - Conheço.

O SR. ORLEIR CAMELI - Conheço. O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Desde
O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Ele é políti- quando o senhor o conhece?

O SR. ORLEIR CAMELI - Desde mais ou me
nos 1973.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - O senhor já
teve algum tipo de negócios com o Governo dele?

O SR. ORLEIR CAMELI - O Governador Ama
zonino Mendes era construtor, e na época nós tínha
mos serraria em Cruzeiro do Sul. Então, nós chega
mos a vender madeira para o Governador, para as
obras que ele fazia, umas duas ou três vezes.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Sim. Por
que então que naquele momento, retrocedendo a his-



nas.
O SR. ORLEIR CAMELI - Em 91. Nós traba

lhamos em 90 no Governo do Sr. Vivaldo Frota, e daí
para cá temos trabalhado lá.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - E por que
ele nega isso?

O SR. ORLEIR CAMELI - Deputado, me per
mita eu ter que... Eu desconheço. Eu assisti ao depoi
mento do Governador Amazonino Mendes e nunca o
vi falar sobre isso.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Pois eu te
nho aqui. No dia 23 de junho de 1977, às 19h20min e
uma série de coisas, num determinado momento ele
negou ter vínculos pessoais com os envolvidos episó
dio, bem como com o Governador do Acre, o Sr. Orleir
Cameli. Negou a existência de relações especiais en
tre o seu Governo e a empresa Marmud Cameli. Afir
mou que todas as obras de seu Governo foram licita
das, etc. Consta dos Anais.

O SR. ORLEIR CAMELI - Exatamente, víncu
los pessoais nós nunca tivemos. Vínculos comerciais
tivemos, como estou falando, quando ele era constru
tor. As obras que nós fizemos no Governo dele foram
todas por licitação. Acho que ele diz isso aí, todas
com concorrência pública. O Governador, realmente,
nem nunca eu vim para cá dizer que ele tinha me
dado obras. Nós todos participamos através de con
corrência pública.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Já pergun
taram ao senhor sobre o Mauro Olivier de Castro.
Qual a relação que o senhor tem com ele?

O SR. ORLEIR CAMELI - Hoje, nenhuma.
O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Desde 1994

ou 1995?
O SR. ORLEIR CAMELI - Não, acho que co

meçou em 70.
O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Em 70. Mas

que relação o senhor tinha com ele em 1995, por
exemplo?

O SR. ORLEIR CAMELI - Em 1995, nenhuma.
Apenas ele procurou minha família, meu irmão, pe
dindo, solicitando um aval para trazer um avião aluga-
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tória, na CPI da compra dos votos, o senhor foi inquiri- do dos Estados Unidos. Como minha família o conhe-
do, ele também foi inquirido, e em determinado mo- cia, se propôs a fazer, mas relação comercial nunca.
mento ele dizia que não conhecia o senhor, não tinha O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI - O aval?
nenhuma relação de amizade com o senhor e disse O SR. ORLEIR CAMELI - O aval.
não haver nenhuma relação especial entre o seu Go- O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI - Quer dizer
verno e as empresas do senhor? E o senhor havia que se eu lhe pedi para me avaliar um Boeing o se-
dito no mesmo depoimento que o senhor já fez muitas nhor está disposto a isso?
obras, que trabalhou lá. Em que ano? O SR. ORLEIR CAMELI - Não, porque eu não

O SR. ORLEIR CAMELI - No Amazonas? lhe conheço.
O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - No Amazo- O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI - Então, vo-

cês se conhecem desde 1970, e além da amizade ti
nha outro tipo de relação?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, nenhuma, só
amizade e o comportamento dele.

O SR. DEPUTADO L.INO ROSSI - Por que
uma empresa da família do senhor dá uma declara
ção para o Departamento de Aviação Civil do Ministé
rio da Aeronáutica dizendo o seguinte: "Conforme de
claração anteriormente feita ao cônsul americano,
através da presente, vimos complementar que o Sr.
Mauro Olivier de Castro é contratado desta empresa
desde de dezembro de 1994/1.

O SR. ORLEIR CAMELI - Não. Isso realmente
foi para facilitar a compra do avião, Deputado. Inclusi
ve no inquérito, que está no STJ, está tudo isso. Nun
ca negamos nada sobre essas coisas. Agora, quem
pode lhe dá informações melhor sobre isso não sou
eu. Eu era Governador na época. É o meu irmão. Elá
dia Messias Cameli é o nome dele.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Eu só gos
taria que o senhor pudesse explicar, para a gente po
der entender, como é que um avalista se expõe desta
maneira, e vocês chegam a dizer num momento: "O
Ministério da Aeronáutica, objetivando a viabilidade
da importação e operação de uma aeronave no Bra
sil, a qual está sendo negociada por outra empresa e
cuja operação encontra-se em fase final, pelo que ne
cessitamos enviar o Sr. Mauro Olivier de Castro aos
Estados Unidos da América, para que possa inspeci
onar e nos fornecer um laudo técnico da mencionada
aeronave e" - não deu para entender - "sendo isso
positivo, o referido aeronauta efetuará treinamento
grounding e simulador, para em seguida efetuar o
translado da aeronave para o Brasil. Declaramos
também que a empresa Marmud Cameli e Cia. Ltda.
dará suporte financeiro para cobrir todas as despesas
da referida viagem".

O SR. ORLEIR CAMELI - Deputado, quem as
sinou isso aí?

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - Olha, é um
documento assinado pela empresa, pela Marmud Ca
meli Ltda., no dia 7 de março de 1995.



dor.
O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Então, eu

tenho aqui um documento enviado ao Ministério das
Relações Exteriores dizendo o seguinte: "O Ministério
das Relações Exteriores cumprimenta a Embaixada
dos Estados Unidos da América e muito agradecida
visa o passaporte comum nJ1 CG 468870, em nome de
Mauro Olivier de Castro, integrante da comitiva do
Governador do Estado do Acre que viajará a este
País no período de 30 de abrila 10 de maio do corren
te ano".

O SR. ORLEIR CAMELI - Verdade.
O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Em que

condição ele foi?
O SR. ORLEIR CAMELI - Simplesmente, De

putado - não sei se o senhor estava aqui desde o iní
cio, eu já declarei sobre isso-, ele estava numa lista,
realmente, para receber o visto no passaporte, e nós
fizemos isso como Governador. Eu declaro isso. Falo
isso desde aquela época em que vim depor na Co
missão de Constituição e Justiça. Nós fizemos isso aí
para ajudar a sair. Agora, é aquilo que acabei de falar.
A Embaixada americana é autônoma. Ela deu o visto
porque realmente eu acho que podia dar, porque, se
não pudesse, ela não daria.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Então, o se
nhor está afirmando que contou uma mentira para ele
receber o visto?

O SR. ORLEIR CAMELI - Deputado, não é
contar mentira. Eu sempre disse isso, sempre. Isso é
uma praxe em todos os Governos.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Mentir em
todos?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, mentir não.
O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI - Isso é afir

mação em todos os Governos?
O SR. ORLEIR CAMELI - Pedir, Deputado,

não é mentir. Pedi para ajudar, para a Embaixada in
tervir junto a suas representações em Brasília, para
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O SR. ORLEIR CAMELI - Hélio, Eládio? que a Embaixada realmente facilite os vistos de po.:::
O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI - Não sei, é saporte.

uma assinatura que não consigo decifrar. O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI - Porque ;-"
O SR. ORLEIR CAMELI - Eu gostaria que o primeiro texto o senhor disse que era um ~oo-~cc'-

senhor visse quem assinou, porque pelo me- para ele adquirir aeronave.
nos...com certeza, eu não fui. Quem poderia? Com O SR. ORLEIR CAMELI - Com certeza.
todo o respeito pelo senhor, me dê melhor essas in- O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Mas o ~,.:,,,:.

formações e a pessoa que assinou. Não sou eu. Não da empresa de seu irmão diz que a aeronave era :=,~,_

fazia parte da empresa desde 1992, eu acho. a empresa.

O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI - Mas em O SR. ORLEIR CAMELI- Esse documento Aí
1995 o senhor fazia parte do Governo? o senhor pode convocar meu irmão que ele vai lhe ex

O SR. ORLEIR CAMELI - Aí eu era Governa- plicar. O que estou sabendo é que o leasing foi f-:-;~.=

no nome da empresa, e eles solicitaram do meu ;~;;-;~.:

um aval. Isso realmente é o que está no STJ.
O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI- Esta üi~S'--

que o Mauro fez, junto com a comitiva do Governo ·jc
Estado, era para buscar o avião? Aproveitaria?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, o Governo de
Estado não viajou nesta época.

O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI- Não Gflt:QÚ"

a viajar?
O SR. ORLEIR CAMELI - Não, nós cancela

mos a viagem. Nós fizemos uma viagem para os
Estados Unidos, acompanhados de três Deputados,
em junho, se não me engano. Fomos até Washing
ton, para uma reunião com o BID.

O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI- As relações
que o senhor tem com Amazonino Mendes são só co
merciais, não é?

O SR. ORLEIR CAMELI - Na época, sim. Hoje,
não temos relação nenhuma.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - O senhor
tem algum parente que trabalhou no Governo Amazo
nino Mendes?

O SR. ORLEIR CAMELI - Nunca.
O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - O senhor

não tem um irmão que foi diretor do Porto de Mana-
us? -

O SR. ORLEIR CAMELI - Nunca. Só somos
três irmãos, Deputado.

O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI - Nenhuma
relação?

O SR. ORLEIR CAMELI- Nunca nenhum irmão
meu participou de órgão público.

O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI- Parente?
O SR. ORLEIR CAMELI -Parente, do meu co

nhecimento, nunca. Manaus?
O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI- Com o mes

mo sobrenome não tem ligação nenhuma, não tem
vínculo nenhum.
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o SR. ORLEIR CAMELI - Posso lhe afirmar
=i:_:'; nao.

O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI- Desde que

o SR. ORLEIR CAMELI - Só um minutinho,
O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Pois não.
O SR. ORLEIR CAMELI -para o senhor real

:'1to3 não ficar em dúvida. Tem uma família Messias
:m Manaus que não é a minha.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Mas Came-
li?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, Cameli não.
O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Cameli é a

única. Eu, a menos que eu esteja redondamente en
ganado, se eu estiver, quero que me perdoe, mas eu
teni-Io fé que nós temos uma informação que eu vou
buscar e devo apresentar ao senhor de que alguém
da fam ília Cameli foi diretor do Porto de Manaus.

O SR. ORLEIR CAMELI - Com certeza, a infor
mação é errada, Deputado.

O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI - Desde que
ano o senhor tem noção de que há acusações ligando
o senhor ao tráfico de drogas?

O SR. ORLEIR CAMELI - Primeira, agora.
O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Neste mes

mo depoimento, Sr. Orleir, na CPI da compra dos vo
tos, num determinado momento o senhor diz o se
guinte: "No final do seu depoimento o Governador
Cameli fez uma explanação de sua vida política, de
clarando-se o Governador mais perseguido, massa
crado e acusado, inclusive de tráfico de drogas".

O SR. ORLEIR CAMELI - A imprensa divulgou
isso.

O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI- Não, o se
nhor disse isso.

O SR. ORLEIR CAMELI - Claro.
O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI - O senhor

~;",s~ que tinha conhecimento de que estava sendo
acusado. O senhor acabou de dizer que tem conheci
mento de que só agora o senhor está sendo acusado
de drogas.

O SR. ORLEIR CAMELI- Não, Deputado, acho
que entendi mal.

O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI- Eu pergun
tei: a partir de que ano?

O SR. ORLEIR CAMELI- O senhor me descul-
pe.

O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI- Então, o se
nhor me perdoe. Eu disse para o senhor o seguinte:
'~ partir de que ano o senhor tem conhecimento de
que está envolvido, relacionado com o tráfico de dro-
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gas?"O senhor disse: '~partir deste". Eu falei: "Des
te?". O senhor falou: "Deste".

O SR. ORLEIR CAMELI- Conhecimento de de
núncias eu tive através da imprensa desde a época
que fui Governador. Mas conhecimento perante a
qualquer órgão publico, esta é a primeira vez.

O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI - Mas foi isso
que eu perguntei, o conhecimento que o senhor tem.

O SR. ORLEIR CAMELI - O senhor me descul
pe. Eu entendi mal.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- A troco do
que o senhor acha que um Procurador da Justiça,
convocado por esta CPI, senta e faz todas essas acu
sações que foram feitas contra o senhor? O senhor
diz até que nós deveremos ouvir a Polícia Federal. Eu
fiz tantos requerimentos, de tanta sede de informação
que nós temos. O Procurador insistiu muito em que
chamássemos um delegado da Polícia Federal, e
acho que existe um requerimento aí convocando
esse delegado da Polícia Federal, que, segundo o
Procurador, pode responder a todos os nossos ques
tionamentos. O senhor já disse ser uma ameaça polí
tica, então querem destruir o senhor para que o se
nhor não continue ameaçando. Mas um Procurador
que passou lá um tempo, um Procurador que sentou
aqui, nós oferecemos a ele todo tipo de garantia, e ele
disse que não precisava disso em nenhum momento,
que ele estava cumprindo com o dever dele; alguém
que denunciou, inclusive, o Procurador-mor, o Sr.
Brindeiro, de estar sentado em cima desses proces
sos e não dar andamento a nada disso. Quer dizer, a
troco do que um Procurador, um homem preparado,
senta diante dos Deputados desta Comissão e faz es
sas acusações? O senhor já disse, por exemplo, que
aquele primeiro que esteve aqui - me foge o nome
dele...

O SR. ORLEIR CAMELI - Duque Estrada.
O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI - Duque

Estrada, que é um estelionatário e tal, que a Deputa
da é uma desequilibrada que está atrás do senhor,
que briga com o senhor, é uma adversária política
que tenta por todos os meios inviabilizá-Io. Mas um
Procurador?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não sei, Deputado,
não posso lhe explicar.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Pelo
bel-prazer, o senhor acha?

O SR. ORLEIR CAMELI - É. Isso eu acabei de
dizer aqui: nunca conversei com o Procurador, nunca
o vi. Essas denúncias, Deputado, vêm desde 1995,
quando nós começamos a licitação das obras das es
tradas no Acre, a BR-364 e a BR-317.
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O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI- Mas, Sr. Ca- ídas para três pessoas, porque as informações são
meli, eles poderiam acusar o senhor de tudo, de cor- as mesmas.
rupto, de desonesto, que o senhor não faz licitação, O SR. DEPUTADO JOSÉ MELO - Está certo.
que o senhor apadrinha amigos, parentes, compa- Então, nesse caso, na sua avaliação, essas pessoas,
dres, improbidade administrativa, mas antes de virem aqui depor nesta Comissão, teriam,

O SR. ORLEIR CAMELI- Tudo bem. E por que então, entre si, conversado, acertado a forma, a ma-
o Procurador ia se... O Procurador, por exemplo, não neira, etc., para que pudessem passar para a Comis-
me acusou de tráfico de drogas naquela época? Será são que seriam informações de origens diversas,
que eu comecei agora, de janeiro para cá? Não é pos- quando, na verdade, eram de uma origem só.
sível. Porque ele não me acusou ... não tem um pro- O SR. ORLEIR CAMELI - Não posso lhe jurar
cesso da Procuradoria. isso, Deputado, mas tenho praticamente certeza que

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Não tem um sim. Com certeza.
processo porque o Dr. Brindeiro sentou em cima. O SR. DEPUTADO JOSÉ MELO - O senhor já

O SR. ORLEIR CAMELI - Não. respondeu isso três vezes, mas eu gostaria de fazer a
O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI- Usou como pergunta novamente para ficar assim bem esclareci-

do. O senhor disse que o Procurador, ao chegar aoalmofada esse processo. Desculpe-me interrompê-lo,
Acre, produziu uma série de processos que chega-

mas eu, infelizmente, por compromisso já assumido ram à Procuradoria-Geral da República a respeito do
anteriormente no meu Estado, não pude estar aqui no senhor, da sua administração, mas que nenhum des-
depoimento do Dr. Brindeiro, mas espero que o Rela- ses trata de narcotráfico.
tor possa, na sua vez, esclarecer o que disse o Dr. O SR. ORLEIR CAMELI- Não. Com certeza.
Brindeiro sobre isso. Mas o Procurador reclamou que O SR. DEPUTADO JOSÉ MELO _ Está certo.
não existia nenhum processo porque estava tudo na
Procuradoria. Mas também é de seu conhecimento de que, antes

desses fatos agora gerados, a que agora o colega
O SR. ORLEIR CAMELI - Realmente, Deputa- Deputado inclusive fez referência, o senhor teria dito

do, eu lhe garanto que do meu conhecimento não que "Já me acusaram de muitas coisas, inclusive de
existe nenhum processo contra a minha pessoa por questões de drogas, etc. ", mesmo àquela altura,
narcotráfico. Garanto-lhe. Se existe algum, não tomei quando a imprensa veiculou, esse Procurador não
conhecimento, posso-lhe afirmar isso. teve o zelo, o cuidado de produzir nenhum processo

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Bom, Sr. contra si, verdade?
Presidente, eu, como os demais companheiros, O SR. ORLEIR CAMELI - Verdade.
vou-me reservar para um segundo momento. O SR. DEPUTADO JOSÉ MELO - Só o fez

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilton Baiano) agora, quando surgiu ...
- Concedo a palavra ao Deputado José Melo. O SR. ORLEIR CAMELI - A Deputada Naluh

O SR. DEPUTADO JOSÉ MELO - Sr. Presi- Gouveia - não lhe atrapalhando, com a sua permis-
dente, colegas Deputados, ao que entendi aqui da são - fazia isso diariamente, fazendo manifesta-
manifestação de todos os colegas, a origem das infor- ções, e nunca tentou me processar.
mações é a mesma. Ao que entendi, o Sr. Duque O SR. DEPUTADO JOSÉ MELO - Certo. Ele só
Estrada e a Deputada estavam de posse de algumas o fez agora quando surgiu a CPI do Narcotráfico. É
informações e levaram ao Procurador, que as formali- isso?
zou, e daí então chegaram até aqui à Comissão. O SR. ORLEIR CAMELI - Com certeza.

----Entendi também que, ao virem depor aqui todas as O SR. DEPUTADO JOSÉ MELO - Estou satis-
pessoas citadas, elas trouxeram essas informações feito. Muito obrigado.
que tiveram a mesma origem. A pergunta que faço ao O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilton Baiano)
ex-Governador Orleir Cameli é se essa assertiva é _ Com a palavra o Deputado Moroni Torgan.
verdadeira, pelo seu conhecimento. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr.

O SR. ORLEIR CAMELI - Não entendi. Orleir Cameli, eu quero saber, primeiro, o que o Ban-
O SR. DEPUTADO JOSÉ MELO - Essas infor- co Central falou da Mobil Ami?

mações que chegaram aqui tiveram a mesma ori- O SR. ORLEIR CAMELI- Deputado, eu não sei
gem? muito bem de cor, mas, mais ou menos, no grosso,

O SR. ORLEIR CAMELI- Eu acho que sim. Sa- ele apenas informou como teria que ser feito o pro-
íram todas - me desculpe - de um saco só, distribu- cesso. Não falou nada sobre a empresa.
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o SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ele
não avaliou a empresa, então?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, nos informou
como teria que ser feito o processo. Mas nos docu
mentos que vamos mandar para a Câmara - nós nos
comprometemos aqui - o senhor vai ter uma..

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por
que a informação que nós temos é que a Mobil Ami é
uma empresa que tinha um patrimônio de 55 mil dóla
res e uma casa. E ela faria um empréstimo para o
Estado, para o Governo do Estado, de um bilhão de
dólares. De onde ela ia tirar esse dinheiro?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, a proposta do
Estado, Deputado, era de 160 milhões de dólares.
Mas tudo bem, o senhor tem toda razão. Eu, sincera
mente, não sei, porque até alguém me provar o con
trário ou me dizer quem era, acompanhamos isso
pela imprensa, nós tínhamos certeza de que a Mobil
era uma empresa americana que eles... a conversa
deles foi essa, empresa americana sediada na Co
lômbia, com filiais na Colômbia. Isso foi o que chegou
para nós e, com certeza, para o Governo de Rondô
nia também.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Jun
tando tudo, ela ia emprestar para vários governos ali
da Amazônia, não?

O SR. ORLEIR CAMELI - Para o Estado do
Acre eram 165 milhões de dólares.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E di
zem que, as informações que nos chegam são de que
essa empresa seria uma empresa de fachada do Car
tel de Medellín.

O SR. ORLEIR CAMELI - Não posso lhe afir
mar, Deputado.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quer
dizer, é interessante. Se fosse...

O SR. ORLEIR CAMELI- O que posso lhe afir
mar é que depois que saíram as notícias ela realmen
te desapareceu.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ela
desapareceu a partir do momento que saiu a notícia.

O SR. ORLEIR CAMELI - Desapareceu.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E a

Marmud começou quando?
O SR. ORLEIR CAMELI - A empresa?
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É.
O SR. ORLEIR CAMELI- Em 1969, se não es

tou enganado.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quem

foram os donos dela?

O SR. ORLEIR CAMELI- Eu, meu pai e os dois
irmãos, Francisco Messias Cameli e Eládio Messias
Cameli. Tínhamos cotas iguais.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Em
1993, como era a distribuição de cotas?

O SR. ORLEIR CAMELI- Eu não posso lhe afir
mar o ano, mas deve ter sielo em 87, mais ou menos,
que o meu irmão Francisco Cameli saiu. Então, ficou'
o pai e três irmãos, distribuídos em partes iguais, 33%
para cada.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E isso
continuou?

O SR. ORLEIR CAMELI - Até 1995, quando eu
me afastei. Minhas cotas estão na empresa ainda.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Suas
cotas continuaram na empresa?

O SR. ORLEIR CAMELI - Continuaram.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - De.

sua propriedade?
O SR. ORLEIR CAMELI - Sim.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Me

diga uma coisa: a Conave e a Solimar tiveram algu
mas outras transações?

O SR. ORLEIR CAMELI - Deputado, eu já dis
se aqui que meu irmão vendeu uma balsa.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É,
isso eu ouvi. Eu digo outras.

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, não sei.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Foi só

essa balsa?
O SR. ORLEIR CAMELI- Do meu conhecimen

to, eu não sei, só sei de urna balsa.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A Co

nave, qual era a sua participação nela?
O SR. ORLEIR CAMELI - Nunca fui sócio da

Conave.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Nun-;

ca foi sócio da Conave.
O SR. ORLEIR CAMELI- Não, a Conave é uma

empresa do meu irmão, em sociedade com o filho
dele.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A
Marmud tinha uma sede também lá em Manaus. Fica
va perto da Conave?

O SR. ORLEIR CAMELI- Não, a Marmud, acho
que ela veio ter sede em 95.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Em
Manaus?

O SR. ORLEIR CAMIELI - Em Manaus. Eu não
posso lhe afirmar bem esses números, porque eu es
tou fora desde 92, eu não posso lhe afirmar.
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o SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E fica
va perto da Conave?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, não ficava per
to. A Conave trabalha num porto, e a Marmud, hoje,
funciona, não sei se é... , porque hoje tem uma outra
empresa construtora de nome Etam. E funciona num
escritório no centro da cidade.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Certo.
O Carlinhos da Tafetal, qual o problema que ele teve
assim que o senhor tomou conhecimento?

O SR. ORLEIR CAMELI - Tomamos conheci
mento no Acre, na época em que ele e o avião foram
presos numa fazenda, não sei, não me lembro bem
se no Estado de São Paulo, não lembro bem, portráfi
co e por transporte de droga.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Em
que ano foi isso?

O SR. ORLEIR CAMELI - Ah, Deputado, me
desculpe, mas não posso lembrar. Deve ter sido na
década de ao ainda.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Na
década de ao.

O SR. ORLEIR CAMELI - Não vou lhe afirmar,
não sei.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Isso é
que eu quero entender um pouco. Ou falta opção, e a
gente tem que usar mesmo avião de traficante, ou al
gum negócio assim, porque, se na década de ao o
Carlinhos da Tafetal foi preso com droga no seu
avião, por que no seu Governo ele foi um dos princi
pais credores de táxi aéreo?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, não, o senhor
entendeu mal. Quando eu assumi o Governo, ele era
um dos maiores credores de trabalho para o Governo,
mas não para o meu. No meu ele nunca fez um. Ele
queria receber uma dívida e 1 milhão e 200 ou 1 mi
lhão e 300 mil reais, e nós chegamos a pagar, eu
acho, uns 200 mil, porque o que nós achamos...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quem
era o Governador anterior ao senhor?

O SR. ORLEIR CAMELI- Primeiro, o Edmundo
Pinto, que foi assassinado em São Paulo, e depois
assumiu o Sr. Romildo Magalhães, que era o Vice.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por
que o Sr. Romildo Magalhães contratou a empresa de
táxi aéreo de um traficante?

O SR. ORLEIR CAMELI- Ah, não sei, Deputado,
não posso lhe afirmar.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se
nhor não sabe o que aconteceu?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, por hipótese,
não sei mesmo, por hipótese, não tenho idéia.

Agosto de 1999

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se
nhor não pagou à empresa do Carlinhos?

O SR. ORLEIR CAMELI- Pagamos, eu não es
tou certo se 200 ou 300 mil reais, mas pagamos. Era 1
milhão e 200 ou 1 milhão e 300, inclusive com a deter
minação da Justiça.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Para
pagar?

O SR. ORLEIR CAMELI - Para pagar.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E as

sim mesmo o senhor não pagou por quê?
O SR. ORLEIR CAMELI - Não paguei, porque

eu achei que era demais.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 

Achou que era demais?
O SR. ORLEIR CAMELI - E sei que não tínha

mos dinheiro para pagar também. Mas não pagamos
tudo, não.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se
nhor achou que era demais por quê?

O SR. ORLEIR CAMELI - Porque era. Se o se
nhor quiser, solicite do Gabinete Civil do Governo do
Estado do Acre, que tinha vôos, por exemplo, que
custam hoje dois ou três mil reais por quinze, por dez.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
Então, o seu antecessor estava superfaturando? O
senhor denunciou isso na Procuradoria da Repúbli
ca?

O SR. ORLEIR CAMELI - Deputado, isso aí já
tinha um mandado judicial para pagar.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sim,
mas o senhor acaba de afirmar que o seu antecessor,
Romildo Magalhães, ele era de que partido e o senhor
é de que partido?

O SR. ORLEIR CAMELI- Eu me elegi pelo par
tido dele.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pelo
partido dele?

O SR. ORLEIR CAMELI - Foi, mas, quando, na
campanha, eu rompi publicamente com ele; não tí
nhamos ligações políticas, não.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quer
dizer, na sua idéia o senhor não pagou porque ele su
perfaturou a essa empresa do traficante, é isso?

O SR. ORLEIR CAMELI- Tinha muitos vôos lá
superfaturados, isso eu posso lhe afirmar. Não paga
mos.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sim,
dessa empresa do Carlinhos?

O SR. ORLEIR CAMELI - Quando teve a deci
são da Justiça de pagar, inclusive eu mandei pagar,
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algumas coisas eu mandei pagar, duas ou três parce
las, eu não posso lhe garantir quanto e quantas par
celas foram.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas
eu quero entrar num ponto.

O SR. ORLEIR CAMELI - Mas aí, quando o
meu chefe de gabinete trouxe para mim e mostrou os
absurdos, eu mandei suspender, não paguei.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por
que o Governador anterior estaria superfaturando du
plicatas para um conhecido traficante?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não posso lhe res
ponder, Deputado, não posso falar por ele.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não,
o senhor pode falar pelo senhor; o senhor é que pe
gou o Governo logo em seguida.

O SR. ORLEIR CAMELI- É, mas não posso di
zer...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E o
senhor está afirmando que o Governador que lhe an
tecedeu superfaturou duplicatas para um traficante
que foi preso por tráfico de drogas.

O SR. ORLEIR CAMELI - Os vôos eram real
mente, com certeza absoluta, superfaturados. Solici
te a documentação que o senhor vai ter certeza disso.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qual
era a relação do Governador anterior com o Carlinhos
da Tafetal?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não tenho conheci
mento. Não tenho conhecimento algum.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O
Carlinhos da Tafetal foi preso por tráfico de drogas.

O SR. ORLEIR CAMELI - Esse conhecimento
nós temos.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Esse
conhecimento temos?

O SR. ORLEIR CAMELI- Temos.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E o

senhor se constrangeu. E teve mais alguma coisa do
Governador anterior com respeito à ligação com o trá
fico de drogas?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, que eu saiba,
não, nunca.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Só
com esse Carlinhos da Tafetal.

O SR. ORLEIR CAMELI - Do Sr. Romildo Ma
galhães, ex-Governador?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É.
O SR. ORLEIR CAMELI - Não, nunca soube,

nunca ouvi falar nada.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sim, o
senhor sabe que ele superfaturou para empresa e
não foi pouco.

O SR. ORLEIR CAMELI- Era 1 milhão e 200 o
valor das contas.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Um
milhão e 200 o valor das contas, que, na sua opinião,
seriam uns 300 mil, era isso?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não posso lhe dizer,
mas que tinha vôo superfaturado, duas, três vezes o
valor, tinha.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se
nhor citou um exemplo aí de um vôo que saía tanto e
tanto. Como era isso?

O SR. ORLEIR CAMELI-Isso. De dois, três mil
reais por doze, por quinze mil. Isso aí eu cheguei a
ver, que o chefe de gabinete me mostrou.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - De
dois, três mi/ reais, por doze, quinze?

O SR. ORLEIR CAMIELI - Com certeza.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Teve

mais coisa superfaturada pelo Governador anterior
ao seu com relação a outras pessoas?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, nesse nível eu
não sei, não vi. Porém, Deputado, tudo isso quero de
ixar claro que não estou fazendo uma denúncia do
ex-Governador Romi/do Magalhães.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ah,
não, o senhor está fazendo uma denúncia do
ex-Governador.

O SR. ORLEIR CAMELI - Não.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se

nhor não pode dizer que tinha um pagamento super
faturado e ao mesmo tempo dizer que não está de
nunciando.

O SR. ORLEIR CAMELI - Concordo com o se
nhor, concordo, mas não dizendo que estou fazendo
uma denúncia porque ele estava fazendo negócio
com traficante.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não,
o senhor disse que ele estava fazendo negócio com o
Carlinhos da Tafetal, que foi preso por tráfico de dro
ga.

O SR. ORLEIR CAMELI - Isso porque me per
guntaram: "Carlinhos foi preso por quê?" Por tráfico
de droga, porque a imprensa toda anunciou isso.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pois
é. Então isso eu quero deixar bem claro. Mas a de
núncia do superfaturamento o senhor está fazendo
publicamente, aqui.
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O SR. ORLEIR CAMELI - Estou, sim. Isso aí O SR. ORLEIR CAMELI - Do Peru. Minha mu-
estou. Mas que o Governador tem envolvimento com Iher é peruana.
o tráfico de droga, não sei, não posso lhe falar isso. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A sua

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não, esposa é peruana. Eles têm uma fazenda no Peru,
só superfaturou para a empresa de uma pessoa que perto da fronteira também?
foi presa por tráfico de drogas. O SR. ORLEIR CAMELI - A família da minha

O SR. ORLEIR CAMELI - Com certeza. mulher?
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É. OU

Então, está bom. Veja que é interessante: os pilotos o senhor comprou alguma coisa lá?
daquela região, todos, todos eu estaria generalizan- O SR. ORLEIR CAMELI - Desculpe. Só se fos-
do, mas a grande maioria está se envolvendo com o se alguma fazenda de carrapato que eles podiam ter
problema de droga. O Antônio Mota Graça era piloto porque... um irmão dela que trabalhava conosco,
lá na região, é considerado um dos chefes de cone- agora que vim embora para Cruzeiro, ele vai voltar
xões de cocaína. A Sâmia, mulher dele, era piloto na para o Peru. Ele tinha um salário de 1.000 reais para
região, também é considerada desse jeito. O Mauro sobreviver. Inclusive eu sei, e aí eu posso entender a
Olivier também tem várias informações o ligando a maldade da Deputada Naluh Gouveia, sei que foi ela
esse problema. Quero até saber, falando em Mauro que falou isso, que disse que a família de minha mu-
Olivier, o senhor disse que a sua empresa trabalha Iher também tinha um laboratório de cocaína.
Acre, Rondônia, Amazonas e Pará. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não,

O SR. ORLEIR CAMELI- No Pará trabalhamos ela não disse isso. Ela disse que duas pessoas perua-
muito até 1986 para a Petrobras, na região do Pará. nas foram presas ali perto da fronteira e que teriam aI-

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O que gum parentesco com a sua esposa.
faziam lá? O SR. ORLEIR CAMELI - Conversa. Que eu

O SR. ORLEIR CAMELI - Nós fazíamos todo saiba, é mentira.
tipo de trabalho no sentido de apoiar a perfuração de O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
petróleo, Deputado, aquelas locações éramos nós existe isso?
que abríamos, transportávamos, fornecíamos alimen- O SR. ORLEIR CAMELI - Não. Que eu saiba
tação; o que eles precisavam, realmente, e estava lhe garanto que é mentira, porque a minha esposa, os
dentro do nosso alcance, nós atendíamos. parentes que ela tem estão em Cruzeiro do Sul, que é

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ Há o pai, a mãe e esse irmão.
um senhor da sua confiança de nome Vando? O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O pai,

O SR. ORLEIR CAMELI - Vando? Não, da mi- a mãe e o irmão.
nha confiança, não. O SR. ORLEIR CAMELI- O pai dela inclusive é

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se- brasileiro.
nhor não conhece? O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu vi

O SR. ORLEIR CAMELI _ Nunca nem vi. o senhor falando aqui que Cruzeiro do Sul não estava
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ Um em rota de tráfico. Isso é verdade? O senhor pensa

isso?
homem de nome Vando? O SR. ORLEIR CAMELI - Eu acredito.

O SR. ORLEIR CAMELI- A não ser que tenha O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se-
outro nome, outro apelido, não sei, mas Vando... nhor falou que a Polícia Federal lhe tinha dito que

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É, de Cruzeiro do Sul não era rota de tráfico.
repente pode ter. O SR. ORLEIR CAMELI- A Polícia Federal deu

O SR. ORLEIR CAMELI - Não sei. várias informações sobre isso.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A sua O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quem

fazenda fica perto da fronteira, o senhor acabou de di- na Polícia Federal lhe deu essas informações?
zer, com o Peru? O SR. ORLEIR CAMELI - Dr. Mauro Spósito,

O SR. ORLEIR CAMELI - Fica. Uma fazenda ex-Superintendente de Manaus, Dr. Paixão, Superin-
fica mais ou menos a uns oitenta, cem quilômetros da tendente de Cruzeiro do Sul. Inclusive vou lhe contar
fronteira. É a mais perto. uma história que o Dr. Paixão me contou. Que uma

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A fa- ocasião mandou cinco homens da Polícia Federal pra
mília da sua esposa é do Peru? averiguar umas informações que tinham e, quando
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ele teve uma informação de um traficante que foi pre- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ago-
so em Cruzeiro do Sul com um quilo, dois quilos de ra, me diga uma coisa: por que o senhor se preocupa
cocaína, que essas informações que o pessoal ia com a idéia do Acre ser uma rota de narcotráfico?
atrás, iam 120 homens carregando droga e armados. O SR. ORLEIR CAMELI- Eu me preocupo mui-
E o Dr. Paixão teve inclusive problemas e dificuldades to mais, Deputado, com as crianças que estão lá fu-
para avisar os cinco policiais federais que estavam mando, usando droga, está certo? Muito mais com as
indo para voltar, porque eles não tinham capacidade crianças que estão usando droga, porque...
em nada de enfrentar o grupo que estava indo, que O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se-
estava saindo do Peru para a Colômbia. nhor sabe que elas estão usando droga porque os

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E isso grandes cartéis atuam no Acre?
não contrapõe um pouco o fato que o senhor disse O SR. ORLEIR CAMELI- Com certeza. Não sei
que não era rota? se atuam no Acre ou se atuam em outros cantos e

O SR. ORLEIR CAMELI - Deputado, esse local mandam para o Acre. Isso eu sei.
não passa no Acre. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É o

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ah, resquício. É o pagamento dos cartéis pelo apoio que
não passa? eles recebem. Se o senhor se preocupa com o proble-

O SR. ORLEIR CAMELI - Não passa no Acre. ma das crianças do Acre que estão sendo viciadas, o
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas senhor tinha que se preocupar com os grandes trafi-

eu tenho um relatório aqui... cantes que atuam lá.
O SR. ORLEIR CAMELI - Se tivesse um mapa O SR. ORLEIR CAMELI - Com certeza, e nós

aqui, eu ia lhe mostrar. nos preocupamos também. Só que eu acho que isso
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Deixe é papel da Polícia Federal, Deputado.

eu ler para o senhor um relatório aqui da Polícia Fede- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não.
ral que diz assim: "Esses dois fatos alertaram que os O senhor, como Governador, tinha esse papel.
traficantes - narcotraficantes - haviam escolhido a O SR. ORLEIR CAMELI- Mas eu, como Gover-
região de Cruzeiro do Sul para estabelecerem bases nador, fiz de tudo, já acabei de lhe explicar aqui, De-
para traslados de entorpecentes". putado. Tudo. Eu só não poderia chegar e mandar

O SR. ORLEIR CAMELI - É. Não sei. A infor- prender ninguém. Como, sem ter certeza? Eu ajudei a
mação que tenho é que o grande tráfico, o grande Polícia Federal, vim aqui com o Ministro para fazer
transporte realmente ia saindo do Peru indo para a convênios.
Colômbia. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sin-

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Se o ceramente, o que eu vi, não foi feita grande coisa no
senhor notar geograficamente, o Acre fica no meio do Acre. E eu vou ler agora ele um traficante aqui, trafi-
caminho entre Peru e Colômbia. cante que diz assim: Inicíalmente o declarante era

O SR. ORLEIR CAMELI- Verdade. Verdade. procurado para fazer contatos com pilotos de barcos
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - e aviões para realizações de embarques de cocaína.

Então, se o grande tráfico é indo do Peru para a Co- Aí veja o que ele diz: Os indivíduos conhecidos por
lômbia e Peru tem aquele problema que abate aviões, Valberto e Henrique contrataram o declarante para
onde seria o melhor lugar para se botar uma pista? que os conduzisse até à localidade denominada Foz

O SR. ORLEIR CAMELI- Deputado, nesse trá- do Breu, no Município de Thaumaturgo, no Acre; que
fico feito de que a Polícia Federal me falou, esse pes- os referidos elementos queriam conhecer a pista de
soai não passava no Acre, eles passavam no Amazo- pouso da Foz do Breu para grande embarque de dro-
nas. O Amazonas corta por trás do Estado do Acre, ga. Ele continua: Na Foz do Breu mantiveram contato
faz fronteira com o Peru e com a Colômbia também; o com elemento de nome José Daída. O senhor o
Estado do Amazonas. conhece?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Os O SR. ORLEIR CAMELI - Não.
caras tinham que ser burros, porque eles saem daqui, O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Inclu-
vão dar uma volta, vêm pra cá para ir para lá. sive a pessoa que construiu a pista da Foz do Breu

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, não dá volta. estava aqui há pouco tempo. Foi o ex-Prefeito Depu-
O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI- Isso é uma tado João Tota de Figueiredo, que saiu daqui agora,

afirmação ou uma suposição? que é um tipo de subprefeito da Foz do Breu.
O SR. ORLEIR CAMELI - Não, suposição. O SR. ORLEIR CAMELI - Como é o nome?
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o SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - José
Daída.

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, não conheço,
Deputado.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Re
tornaram a Cruzeiro do Sul; que depois mandou seu
irmão para fazer contato, que levou o rádio, levou es
trutura para o campo de pouso da Foz do Breu". E o
senhor sabe para onde ia essa droga?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, eu não sei des
sa Foz do Breu. Eu sei de uma que pegaram em Tha
umaturgo. Numa pista de Thaumaturgo, eles desce
ram com avião em Cruzeiro do Sul para abastecer, se
não me engano, acho que não deu certo, a polícia
chegou, e voaram em direção do Município de Thau
maturgo e desceram lá praticamente forçados porque
não tinha mais gasolina. Essa história eu ouvi falar há
uns dez anos atrás.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qu
ando foi isso? Dez anos atrás?

O SR. ORLEIR CAMELI - Eu acho que dez
anos atrás.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não.
Esta aconteceu agora, 1998.

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, não sei. Eu sa
bia a de Thaumaturgo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Fim
do ano de 98.

O SR. ORLEIR CAMELI - Não sei.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Então

veja como é interessante, que o narcotráfico passa
pelo Acre eu não tenho mais dúvida como Relator
desta CPI. E o mais interessante disso aqui sabe o
que é? É que esse aqui ia para Suriname, não ia para
a Colômbia. Esse aqui foi um traficante preso, são ter
mos de declarações dele, e que confessa esse fato
todo, e que ia para o Suriname com essa droga. Algu
ma vez o ex-Presidente do Suriname, Desi Bouterse,
andou pelo Acre?

O SR. ORLEIR CAMELI- Do meu conhecimen
to, não, Deputado.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Nem
o senhor no Suriname?

O SR. ORLEIR CAMELI - Também não.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Vou

ler as declarações de outra pessoa que foi presa. E
tem uma parte da declaração que diz aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pois
não.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Gostaria de comunicar a V. Exa. e aos demais De
putados que já foi iniciada a Ordem do Dia. Muito obri
gado.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Nós já
vamos encerrar daqui a pouco. Aqui diz: Uma sema
na depois Paulo retornou à empresa na companhia
de um sujeito chamado Vando e disse ao depoente
que não comparecera na ocasião citada porque não
dera tempo, que Paulo apresentou Vando ao depoen
te, ocasião em que Vando, sabendo através de Paulo
que o depoente era piloto de avião, ofereceu ao depo
ente emprego de piloto, onde ele ganharia casa, co
mida e 500 reais por viagem. Que, segundo Vando,
as viagens realizar-se-iam três vezes por semana.
Que o trajeto a ser cumprido em um avião bimotor iria
de uma fazenda da mulher do então Governador
Orleir Cameli, situada no Peru, até a fazenda do Go
vernador, situada em Cruzeiro do Sul. Que não sabe
o nome da mulher do Governador, somente que ela
era nacional do Peru. Que Vando deixou claro ao de
poente que as viagens seriam para transporte de dro
gas. Somente não utilizou a palavra. Que, quando o
depoente perguntou a Vando do que se tratava nas
viagens a serem executadas, este lhe respondeu
que, "pela pessoa que me apresentou a você, você já
sabe do que se trata". Que inclusive, antes de sair,
Vando presenteou o depoente com quatro "vidrex de
brilho", ou seja, quatro vidros contendo cocaína. Esta
é uma declaração tomada agora no mês de junho de
1999. O que o senhor tem a dizer sobre isso?

O SR. ORLEIR CAMELI - Desconheço total
mente essa pessoa por nome Vando e afirmo. Se ti
ver um outro nome ou sobrenome que eu possa reco
nhecer, lhe falarei com o maior prazer de quem é. E
sobre a questão de fazenda da minha família, isso é,
me desculpe, mas mais uma vez eu posso dizer: isso
é ridículo. É simplesmente ridículo, Deputado.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Onde
é que fica o Badejo do Meio?

O SR. ORLEIR CAMELI - Badejo?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É, o
Badejo do Meio.

O SR. ORLEIR CAMELI - Badejo é uma locali
dade que fica atrás de Cruzeiro do Sul.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Atrás
de Cruzeiro do Sul?

O SR. ORLEIR CAMELI - Isso. Badejo é um
igarapé. É um rio...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É per
to de uma fazenda sua?
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O SR. ORLEIR CAMELI - É, na margem. Nós O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI- Os bens que
temos uma fazenda que fica na margem. o senhor estava dando de garantia para esta empre-

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É na sa eram terras?
margem? O SR. ORLEIR CAMELI- Deputado, eles solici-

O SR. ORLEIR CAMELI- É. Chama-se Igarapé tavam que fossem terras, usando o seguinte argu-
Badejo. mento: que para emprestar dinheiro dos Estados Uni-

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ago- dos para regiões da Amazônia, para construção de
ra, o senhor vê, tem já alguém informando que uma estradas, eles tinham que demonstrar que estavam
pessoa procurou ela para fazer transporte. Está aqui. preservando áreas. Então, no documento fala que era
Está identificado tudo. Eu não estou dizendo o nome para preservação.
até... O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI - As acusa-

o SR. ORLEIR CAMELI- Sim, não estou desa- ções são de que o senhor estava dando em garantia
creditando o senhor. Eu acredito no que o senhor está áreas da União.
dizendo. Agora o que não posso é responder uns ab- O SR. ORLEIR CAMELI - Não, primeiro, se eu
surdos desses. Não tenho palavras para responder tivesse que fazer isso, Deputado, na verdade, o se-
isso, Deputado. O que eu posso lhe garantir e estou nhor tem razão, se eu tivesse que fazer isso, tinha
lhe dizendo e afirmando para todos os senhores é que vir depois. A primeira coisa que fizemos foi con-
que tudo isso é mentira. Não tenho nada a declarar sultar o Banco Central; depois seria vir com a União
sobre isso. realmente, porque o Estado do Acre não tem um paI-

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por mo de terra.
que uma pessoa assim, alheia, estaria...? O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quem

O SR. ORLEIR CAMELI - Não posso lhe dizer é que lhe indicou essa...
por quê. O SR. ORLEIR CAMELI - O Senador Bianco,

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É Governador de Rondônia hoje. Na época ele era se-
uma coisa interessante, porque, de repente,... nador.

O SR. ORLEIR CAMELI - De forma alguma. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ele
Primeiro, eu não conheço nenhum Vando. Quem eu era senador e ele que lhe indicou essa empresa?
conheço eu disse para o senhor que conheço. Quem O SR. ORLEIR CAMIELI - Ele não indicou, ele
não conheço lhe digo que não conheço. Não tenho falou, perguntou se nós... é, na verdade, indicou, per-
por que mentir. guntou se nós tínhamos interesse. Claro que tínha-

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Oh, mos. E fui lá em Porto Velho, conversei com ele. De-
interessante. Mas o senhor vê que até o Suriname pois eles foram a Rio Branco, quando nós firmamos a
está interessado no Acre, não é? Por que razão o se- carta-consulta.
nhor acha que essa empresa se propôs a fazer em- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se-
préstimo para os governos da Amazônia? nhor conhece Pedro Negreiros?

O SR. ORLEIR CAMELI - Olha, Deputado, pri- O SR. ORLEIR CAMELI - Conheço, foi
meiro a conversa que chegou para nós, eu conversei ex-Prefeito de Cruzeiro do Sul.
com esse pessoal primeiro lá em Rondônia. É que O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O que
eles tinham interesse realmente de investir na Ama- houve com o irmão dele?
zônia. E não só interesse em financiar, porque eles O SR. ORLEIR CAMELI- Foi preso. Está preso
também tinham interesse em construir casas, estra- em Cruzeiro do Sul por tráfico de drogas, por venda
das... de drogas dentro da cidade.

OSR.DEPUTADOMORONITORGAN-Quem O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por
eram essas pessoas? venda de drogas dentro da cidade, e o irmão dele era

O SR. ORLEIR CAMELI - De cabeça, eu não o ex-Prefeito.
sei os nomes. Mas nos documentos que vamos man- O SR. ORLEIR CAMELI- Quando ele foi preso,
dar para o senhor, que eu acho que consta a car- o irmão acho que não era mais prefeito. Não posso
ta-consulta com a Mobil, deve ter o nome das pesso- lhe afirmar, mas acho que ele foi preso depois, por-
as. Não posso lembrar. que o Sr. Pedro Negreiros foi prefeito, depois eu fui

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Deve prefeito durante quinze meses.
haver esses nomes aí. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ele foi

O SR. ORLEIR CAMELI- Sim, senhor. preso na sua gestão?
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o SR. ORLEIR CAMELI- Não posso lhe garan
tir, Deputado, se foi na minha gestão de prefeito ou na
minha gestão de governador. Não tenho esses núme
ros na cabeça. Mas o Sr. Pedro Negreiros eu conhe
ço. É, por sinal, uma pessoa honrada.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN-Quem
é Razeni de Melo Cameli?

O SR. ORLEIR CAMELI - Razeni? Não conhe-
ço.

o SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tem
algum nome parecido com esse?

O SR. ORLEIR CAMELI - Pode ter. Eu tenho
trezentos primos. Pode ter, sim. Inclusive Cameli é
meu sobrenome, e Melo tem família também de Melo
com a minha família. Não sei se o nome está errado.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ele
tem um apelido.

O SR. ORLEIR CAMELI - Razeni? Não conhe
ço. Eu tenho um tio por nome Rasseni.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
Manu. O apelido é Manu.

O SR. ORLEIR CAMELI - Ah, esse é meu pri-
mo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E
como é o nome dele?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, é Hessen. Eu
acho que é Hessen Cameli, não?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Hes- .
sen?

O SR. ORLEIR CAMELI- É, deve ser Hessen.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não é

Razeni, não?
O SR. ORLEIR CAMELI - Não.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qual

o problema que teve com ele?
O SR. ORLEIR CAMELI - Não sei, eu vi agora

também pelo jornal, ele é acusado de tráfico de dro
gas. Ele é comerciante em Cruzeiro do Sul.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E é
acusado também de tráfico de drogas?

O SR. ORLEIR CAMELI - Também.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O que

o Sr. Antônio da Mota Graça é considerado lá?
O SR. ORLEIR CAMELI- Veja bem, no Acre

praticamente ninguém conhece o Sr. Antônio da Mota
Graça. No Amazonas, sim, conhece muito mais por
que ele era de lá. Mas era considerado, pelo que a te
levisão mostrava, traficante.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- E o Curica?
O SR. ORLEIR CAMELI - É o mesmo.
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O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É o
mesmo.

O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI - Eu queria
saber porque, de repente, pode ser conhecido como
Curica no Acre, não é?

O SR. ORLEIR CAMELI- Não, inclusive a mai
oria das pessoas em Manaus não o conhece como
Antônio da Mota Graça, o conhece como Curica.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se
nhor conhece uma distribuidora Chuí, lá, baseada em
Rondônia?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, não conheço.
Chuí, não conheço.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Se
gundo informações seria da Sâmia e atuaria também
nessa área de combustíveis aí.

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, Deputado, não
conheço. A distribuidora não conheço.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quais
foram os maiores traficantes presos no Acre?

O SR. ORLEIR CAMELI - No Acre?
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É. OU

do Acre?
O SR. ORLEIR CAMELI- Do meu conhecimen

to, tem um rapaz da companhia de avião Tafetal, e
tem um outro rapaz com o apelido de Cai-Cai, que eu
também, na época, não sei com quanto de droga ele
foi preso, não posso lhe afirmar.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Va
mos falar um pouquinho desse Cai-Cai. Como é esse
Cai-Cai?

O SR. ORLEIR CAMELI - Deputado, eu vim co
nhecer mais, saber mais sobre a vida desse rapaz de
pois que vim para ser governador. Me disseram que
ele tinha o apelido de Cai-Cai porque já tinha caído
várias vezes de avião. E que tinha sido preso, não sei
se em Rondônia, Porto Velho ou Rio Branco, e que
continua preso, por caso de drogas. Isso eu sabia.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ele ti-
nha ligação com quem lá?

O SR. ORLEIR CAMELI - Em Rio Branco?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É.
O SR. ORLEIR CAMELI - Não posso lhe afir

mar. Eu, sinceramente, antes de 95...
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por

que colocam esse desembargador ligado a ele?

O SR. ORLEIR CAMELI - Qual o desembarga
dor?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Um
desembargador aí, ligam ele ao Cai-Cai, não é?
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O SR. ORLEIR CAMELI - Não sei, Deputado, O SR. DEPUTADO I.INO ROSSI- Ok! Esse pi-
não conheço essa história, não. loto, o Mauro, o senhor sabe que ele assinou o con-

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se- trato de leasing da empresa de vocês, não é?
nhor não conhece? Essa história saiu na imprensa aí. O SR. ORLEIR CAMELI - Não sei, Deputado.

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, não vi. Essas informações realmente eu não tenho.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se- O SR. DEPUTADO l.INO ROSSI- No art. 26 do

nhor não viu na imprensa? contrato de leasing, assinado no dia 25 de julho, ele
assinou em nome da Marmud Cameli.

_ ~ ~R. ORLEIR CAMELI - Do desembargador O SR. ORLEIR CAMELI- Realmente não tenho
nao VI, nao. , essas informações.

O SR. DEPUT~DO MORONI TORGAN - E, do O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - E foi reco-
desembargador. FOI o Desembargador Jersey Pa- nhecida por um tabelião, na Flórida. Aliás, ele já fez
checo Nunes. essa operação, Sr. Relator, para o Carlinhos da Tafe-

O SR. ORLEIR CAMEU - Não posso lhe afir- tal. Ele já fez esta mesma operação e nesse mesmo
mar por quê. O envolvimento, se ele tinha, eu não cartório foi reconhecido a assinatura desse piloto.
posso. Estou sabendo agora. Nunca ouvi falar. Esse Boeing, ele foi preso por que mesmo, Sr. Orleir?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se- O SR. ORLEIR CAMELI - Porque estava irre-
nhor nunca ouviu falar em um desembargador do seu guiar perante o DAC.
estado? O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- E onde está

O SR. ORLEIR CAMEU - Não, ele foi presiden- esse Boeing hoje?
te do Tribunal de Justiça no meu Governo. Eu nunca O SR. ORLEIR CAMELI- A empresa veio aqui,
ouvi falar no envolvimento dele com o Sr. Cai-Cai. entrou com um mandado de segurança e levou para
Isso eu não vi. os Estados Unidos. Essa é a informação que tenho.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Veja O SR. DEPUTADO IMORONI TORGAN - Sobre
que é interessante o fato, não é? a Sâmia Haddock Lobo, o que o senhor tem a falar so-

O SR. ORLEIR CAMELI- Quando eu assumi o bre ela?
Governo, o Presidente do Tribunal de Justiça do Esta- O SR. ORLEIR CAMELI-Isso aí, Deputado, eu
do era o Dr. Jersey. inclusive já expliquei aqui. Eu conheci a Sâmia como

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Sr. Relator pilota, e as informações que tenho dela é como pilota.
sobre o Desembargador, eu sei que são tantas as in~ V~ei com ela, ~o trecho Rio Branco - Cruzeiro do_Su!.
formações que não dá tempo de a gente ordenar. Nao for~m mUitas vezes, ~or~ue realm~nte ela nao f~-
Mas tem um caso de um Desembargador que é ava- cou mUito tempo, mas voei, Sim, como pilota da TavaJ.
lista de um empréstimo feito no banco estatal do Acre. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quem

O SR. ORLEIR CAMELI - Esse? é Rubens Branquinho?
O SR DEPUTADO LINO ROSSI _ S· O SR. ORLEIR CAIMEU - Rubens Branquinho

. _ .Im, esse. . é um ex-Deputado Federal do Estado do Acre,
O SR. ORLEIR CAMELI - Nao sei se ele fOI ex-Secretário de Transporte do Governo do Sr. Nabor

avalista ou como foi, mas que tinha um processo dele Teles da Rocha Júnior, e hoje reside em Brasília.
contra o banco e que hoje gerou uma CPI dentro do O SR DEPUTADO MORONI TORGAN - Qual
b~nco,. que praticamente está extinto mais por conta a relação d~le com a empresa Tavaj?
diSSO, ISSO e verdade. O SR. ORLEIR CAMELI- O que eu sei, ele me

O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI- Foi no seu falou na ocasião que estava comprando ou que tinha
Governo o empréstimo? comprado a empresa Tavaj e tinha vendido para um

O SR. ORLEIR CAMELI- Não, não, isso faz vá- pessoal de Brasília, eu acho.
rios anos. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ele

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - Enquanto o comprou a empresa Tavaj?
senhor busca, Relator, preciso esclarecer duas coi- O SR. ORLEIR CAMELI - Isso, e vendeu para
sas aqui para montar o meu quebra-cabeça. A TCA - umas pessoas daqui de Brasília. Isso ele falou para
Tropical Airlines - o senhor conhece? mim.

O SR. ORLEIR CAMELI - É a empresa que O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ven-
meu irmão ia avalizar para eles. deu para um pessoal de Brasília. Nessa época que
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ele comprou a Empresa Tavaj, a Sâmia e o Mauro tra
balhavam lá?

O SR. ORLEIR CAMELI - Deputado, eu não
sei. A Sâmia acho que não, porque isso já foi agora
em 80, se não me engano. O Mauro é possível que
trabalhava ainda. Não posso lhe afirmar, mas acho
que trabalhava, sim.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por
que essas denúncias de ligação do Mauro com o nar
cotráfico?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não sei. Garanto
que, do nosso conhecimento lá da época em que ele
era piloto, não só eu, como todo mundo que voava
com ele tinha ele no mais alto conceito perante a soci
edade. Não era só eu que achava isso, todo mundo.
Inclusive era um piloto que a gente sempre procurava
voar, não era só eu como todo mundo, pelas informa
ções de que ele era um ótimo piloto. É o que sei.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Estou
intrigado com uma coisa. Quanto ganha um piloto por
mês no Acre?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não sei. Não tenho a
mínima idéia.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qu
anto sai um Boeing?

O SR. ORLEIR CAMELI - Também não sei.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Como

é que um piloto pode ter dinheiro para comprar um
Boeing?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não era comprado,
Deputado. Eles estavam fazendo um leasing de alu
guei de um Boeing velho, usado. Isso custava, se não
me engano, uns 60, 70, 80 mil dólares/mês o aluguel.
Não era comprado. Não estava comprando.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ses
senta, setenta mil dólares/mês o aluguel.

O SR. ORLEIR CAMELI - Inclusive não posso
lhe afirmar, porque não tenho as informações, mas se
não me engano era um contrato de dois anos.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Era
um contrato de dois anos.

O SR. ORLEIR CAMELI- De dois anos. E isso
para fazer vôo charter aqui no Brasil, fretamentos.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E por
que na volta ele foi pego com contrabando?

O SR ORLEIR CAMELI - Não, Deputado, não
havia contrabando. Aquilo foi publicado, mas não ha
via. A Receita Federal deu aqui uma declaração de
que tinha apreendido kits de tripulação, com valor de
18 mil reais; era o que tinha dentro.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Kits
de tripulação.

O SR. ORLEIR CAMELI - Tripulação, pelo me
nos disso saiu uma relação. Eu pedi que o Presidente
da República pedisse informações ao Secretário da
Receita Federal, porque estavam dizendo que o
avião era meu, que o contrabando era meu e que fos
se realmente esclarecido, inclusive divulgado o que ti
nha dentro do avião. Isso foi divulgado pela imprensa.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas o
avião não era seu?

O SR. ORLEIR CAMELI - Nunca foi.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E não
era só dizer que não era seu?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não entendi.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Se o

avião não era seu, por que a preocupação de divulgar
na imprensa o que tinha ou o que não tinha. Se o
avião não é meu, quero que se dane.

O SR. ORLEIR CAMELI - Sim, mas acontece
que o meu nome já tinha saído, o nome da minha fa
mília.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sim,
mas outra coisa era dizer: "O avião não é meu'~

O SR. ORLEIR CAMELI - Diziam que o contra
bando era meu. Primeiro vamos provar o que era o
contrabando; segundo, dizer que não é meu. Não era
meu, nem tinha contrabando.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A par
tir da premissa de que não é seu, o resto vai por água
abaixo.

O SR. DEPUTADO LlNO ROSSI- Mas há esse
contrato, repito, assinado no dia 25 de julho, que o
Castro assinou em nome da Marmud Cameli, reco
nhecido por um Tabelião, lá da Flórida.

O SR. ORLEIR CAMELI - Essa informação,
Deputado, é que lhe falei agora que não posso dar. É
saber quem deu autorização para essas pessoas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O senhor pago por quem, para inviabilizar essas
provas aqui? Já pagou tudo.

O SR. DEPUTADO LlNO ROSSI- Sr. Relator,
eu recebi uma informação de que dizia o Sr. Orleir
que não existe nenhum processo, e por que o Procu
rador não fez isso? A informação que recebo é que
não é de competência do Dr. Luiz Fernandes, o Pro
curador. Quer dizer, ele montou o inquérito, mas a
competência de seguir adiante seria do Dr. Brindeiro
e da Subprocuradora D. Delza. Aliás, até confundi.
Foi no depoimento da Subprocuradora, que o Brindei
ro não veio ainda. E, nesse depoimento, ela dizia que
a um ela já deu prosseguimento, e os outros ela conti
nua analisando.
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O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - De todas as

informações passadas pelo Procurador, dos inquéri
tos montados, um já está fluindo naturalmente na
Justiça.

O SR. ORLEIR CAMELI- De outros processos,
Deputado, com certeza absoluta, mas narcotráfico
não tem. E o Procurador, tudo bem que não fosse da
competência dele, mas devia ter denunciado naquela
época, não deixar para denunciar agora.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A ex
plicação dada por D. Delza foi inclusive que muitos
dos procedimentos não andaram naquela época por
que o senhor era Governador e a Assembléia não au
torizava processar o Governador. Então, talvez seja a
mesma razão que ele não o fez naquela época.

O SR. ORLEIR CAMELI - Acho que eles che
garam a pedir, Deputado, duas vezes a autorização,
e a Assembléia negou.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Então
acho que fica bem explicado por que não pediu na
quela época. Porque a Assembléia não deixava.

O SR. ORLEIR CAMELI - Acho que não, por
que eles pediam para as outras coisas. Então teriam
pedido para o narcotráfico também.

O SR. DEPUTADO MORONJ TORGAN - Qual
era a ligação do Governador anterior ao senhor com
esse Carlinhos da Tafetal?

O SR. ORLEIR CAMELI- O Sr. Romildo Maga
lhães?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É.
O SR. ORLEIR CAMELI - Ligação comigo ou

com o Carlinhos?
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Com

o Carlinhos.
O SR. ORLEIR CAMELI - Não sei. Sincera

mente não sei. O que eu encontrei no Governo foram
as contas.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Veja
que interessante. O senhor encontrou as contas, isso
em um ano e meio que ele ficou. Foi um ano e meio?

O SR. ORLEIR CAMELI- Acho que dois anos.
O SR. DEPUTADO MORONJ TORGAN - O se

nhor encontrou as contas de um milhão e pouco, um
milhão e duzentos, um milhão e trezentos. Isso ele já
deve, durante esse tempo, ter pago mais também
para essa pessoa, não é?

O SR. ORLEIR CAMELI - Eu? Ah, o Governa
dor?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O an
terior.
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O SR. ORLEIR CAMEU- Mas sobre narcotráfi- O SR. ORLEIR CAMELI - Não sei, Deputado.
Não posso lhe afirmar.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se
nhor não teve curiosidade de saber quanto ele pagou
para o Carlinhos da Tafetal?

O SR. ORLEIR CAMEU- Não tive. Na verdade
hão tive. Não sei.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu
achei interessante esse detalhe. É um cara que todo
mundo conhece, sabe que foi preso como traficante,
e a principal empresa de táxii aéreo do Estado usada
pelo Governo...

O SR. ORLEIR CAME;LI - Não, ela não era a
principal empresa da época.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN -Isso
foi o que o senhor disse. Desse jeito o senhor vai refa
zer um bocado de coisas.

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, Deputado, a
principal empresa era uma empresa por nome Tavaj,
e que o Sr. Carlinhos foi piloto dela. A empresa que ti
nha crédito no Estado por nome Tafetal não era a
principal empresa do Estado. Isso aí não. Acho que
houve um equívoco. Se foi meu, o senhor me descul
pe, mas deve ter havido um equívoco.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu
anotei aqui que era o principal credor.

O SR. ORLEIR CAMELI - Ele era um grande
credor, era o maior credor do Estado, em termos de
passagem aérea.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
Então?

O SR. ORLEIR CAMELI- Mas isso não quer di
zer que era a maior empresa.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sim,
mas é o maior credor, é isso que eu estou dizendo.

O SR. ORLEIR CAMEU- Ah, sim, a maior em
presa que tem lá até hoje ainda se chama Tavaj.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Que
era a empresa da Sâmia, do Mauro...

O SR. ORLEIR CAMELI - Que era a empresa
do Sr. Walter, irmão do Carlinhos, e que hoje é de um
pessoal de Brasília.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ah, o
Walter é irmão do Carlinhos?

O SR. ORLEIR CAMELI- É irmão do Carlinhos.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E o

Carlinhos foi preso por droga?
O SR. ORLEIR CAMEU - Eles começaram

essa empresa, no Acre, voando única e exclusiva
mente com avião para o sétimo batalhão de engenha
ria, e depois foi aumentando.
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O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - cavalo. O fato de que, num determinado momento,
Então, veja como fica complicado o negócio, porque, um empregado de uma determinada empresa possa
a partir do momento em que os irmãos têm empresa mais para frente da sua vida se transformar num trafi-
de táxi aéreo, um deles é pego com 100 quilos de co- cante necessariamente não quer dizer que o dono da-
caína - acho que foi isso, não me lembro bem, 100 quela empresa seja também traficante, ou seja coni-
quilos de cocaína em São Paulo -, e o senhor ainda vente com tal. Digo isso porque a Amazônia é muito
não se convenceu de que o Acre é uma rota danada grande. O Estado do Acre é grande, e o Estado do
de tráfico de drogas? Amazonas também. Nós temos lá naquela região 4

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, Deputado, eu quilômetros e meio, 4 mil e 500 metros de fronteiras.
não tenho dúvida, me perdoe dizer, não tenho dúvida Nenhum brasileiro em sã consciência, a não ser que
de saber que realmente passa droga no Acre. Mas o tivesse um convênio com um desses adivinhos aí, po-
que querem falar e querem jogar é que toda droga deria dizer que existe ou não tráfico nessa imensidão,
deste País passa no Acre. Isso não é verdade. até porque, de toda essa região, apenas 2% dela está

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não, à vista do olho humano; o resto ninguém sabe. Ape-
eu vou lhe tranqüilizar. Tabatinga é outra rota. nas para tentar colaborar e também porque foi citada

O SR. ORLEIR CAMELI- Não é verdade. Con- Tabatinga, no meu Estado, também quero dizer que
cordo com o senhor. este é um pecado de todos nós, estados, o Brasil

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ Agora como um todo, e não simplesmente o Acre ou o Ama-
pelo Suriname é outra rota. zonas. Desculpem-me essa forma como falei, mas eu

O SR. ORLEIR CAMELI - E garanto mais uma queria citar essas coisas, no sentido de que, se va-
pergunta. mos procurar pecadores para tráfico de drogas, va-

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ Pelo mos ter que envolver os estados como um todo, até
Paraguai é outra rota, pela Bolívia ali é outra rota. Até inclusive alguns que eram e acreditam que ainda são
pela Argentina entra alguma coisa também. Então, hoje produtores, sobretudo de ipadu em determina-
não se preocupe que o Acre não é a única rota, infeliz- das regiões.
mente. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN -Infe-

O SR. ORLEIR CAMELI- Sei, sei, mas em mui- lizmente, o senhor não esteve aqui ontem quando o
tas ocasiões. Brigadeiro do DAC esteve aqui e eu disse que tinha

O SR. DEPUTADO JOSÉ MELO _ Deputado, que ser muito mais agilizada a repressão ao tráfico na
V. Exa. me permite um aparte? parte sul do País, que é a parte consumidora, princi-

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ Pois palmente. Sobre o ipadu, deixe eu dizer algumas coi-
sas para o senhor. O clima do Nordeste não é bom
para o ipadu. O ipadu precisa de um clima tropical
úmido, e o clima amazônico é o clima do ipadu. Só
que o ipadu já foi descaracterizado como produtor de
coca, porque ele dá só 30% do que dá a cocaína.
Então é antieconômico, não tem vantagem.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MELO - Deputado, e
aquelas centenas de milhares de pés que foram quei
mados, sobretudo em Pernambuco, era o que mes
mo?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É ma
conha.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MELO - Ah, entendi.
O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- É o polígono

da maconha.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E lá

tem muito. Infelizmente, é uma das coisas que vamos
investigar.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MELO - Desculpe a
minha ignorância, mas este é um assunto do qual não
tenho nenhuma informação, desculpe.

não.
O SR. DEPUTADO JOSÉ MELO - V. Exa. está

falando em rota de drogas e tráfico de drogas etc. Eu
sou amazonense. E houve uma época em que o meu
Estado foi acusado de ser grande produtor de ipadu,
pela vastidão da Amazônia etc. Depois com uma cer
ta tranqüilidade verifiquei que a imprensa nacional,
nos últimos dez anos, tem divulgado apreensões de
drogas de quantidades imensas feitas em Estados
que não o meu, São Paulo, Mato Grosso, e também
tem noticiado que os maiores produtores nacionais
de ipadu ficavam no Agreste, sobretudo em Pernam
buco etc. e tal. De maneira que, não para socorrer a
testemunha, que não é o caso, mas eu acho que, se
nós formos por esta linha, vamos ter que discutir tam
bém o sexo dos anjos, porque o tráfico de droga em
nível de Brasil, em nível de Bolívia, em nível do Para
guai, em nível da Europa, como um todo, é um fato
que todos nós sabemos que existe. Não é isso? E,
eventualmente, se a gente encontrar um cavalo num
galinheiro, ele não deixa de ter a natureza de ser um
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o SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
tem problema. Por isso estou, em homenagem a V.
Exa., prestando essas informações, justamente no
sentido de que realmente, no começo, falava-se mui
to de ípadu, mas o ipadu seria a cocaína tropical. Mas
é inviável. Se for pegar o ipadu, vai precisar dez vezes
mais de folha do que se precisa para a outra. E a ou
tra está indo muito bem, obrigado. Lá nos Andes, prin
cipalmente, a produção da Bolívia, que era de 12 mil
toneladas, aumentou para 80 mil toneladas. Então,
não está havendo muito problema de abastecimento.
Infelizmente, no Brasil não temos grandes altitudes,
que seriam próprias para o cultivo da planta de coca.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MELO - Obrigado. V.
Exa. foi muito gentil.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Muito
obrigado. Eu quero saber uma coisa: aquele avião
preso tinha escrito Marmud Cameli na fuselagem?

O SR. ORLEIR CAMELI - Tinha.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ah,

bom, então tinha mais coisa não é?
O SR. ORLEIR CAMELI - Não, não tinha, De

putado.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 

Escreveu na lataria Marmud Cameli.
O SR. ORLEIR CAMELI - Tinha, tinha, sim.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Foi

avalizado pela Marmud Cameli. O senhor tem que ex
plicar mais isso.

O SR. ORLEIR CAMELI - O senhor poderia in
clusive convidar as pessoas que fizeram parte da
equipe para vir depor aqui. Inclusive, o meu irmão fa
lou, comentou sobre aquilo e disse: "Não, era uma ho
menagem que queríamos fazer a teu pai". Essa foi a
declaração do Sr. Mauro.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
era a empresa Marmud Cameli?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas

coincidentemente a empresa deu aval?
O SR. ORLEIR CAMELI- O nome do meu pai é

Marmud Ferreira Cameli.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Então

era Marmud F. Cameli, no avião?
O SR. ORLEIR CAMELI - É. Devia ser, não

cheguei a ver. Mas, Deputado, só um pouquinho, o
senhor me dá licença. Assisti ontem ao depoimento
do Brigadeiro, falando inclusive sobre as pistas clan
destinas que tem no Amazonas. E por que não aca
ba? Eu lembro da questão quando quiseram acabar
com as pistas dos garimpos lá em Roraima. O Dr. Ro
meu Tuma foi lá e em dois, três dias, acabou com
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tudo. E agora, me desculpe, não se toma providência,
as autoridades não tomam providências para acabar,
porquê?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quais
as providências que o senhor tomou quando era Go
vernador para acabar com essas pistas clandestinas?

O SR. ORLEIR CAMELI- Não tinha nem avião,
Deputado. Não tinha nenhum avião, quanto mais heli
cóptero, quanto mais condições para chegar lá. As
Forças Armadas têm ...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se
nhor me desculpe, mas eu não estou dizendo aqui se
o Acre tem força aérea ou não. Eu perguntei quais as
providências que o senhor'tomou como Governador
para acabar com as pistas clandestinas do Acre.

O SR. ORLEIR CAMELI - Mas também nunca
chegou para mim como Governador, Deputado, um
relatório de quem quer que fosse dizendo quantas
pistas clandestinas havia. Hoje, se me perguntarem
se tem pista clandestina no Acre, nãõ conheço, por
que tem pista na Foz do Breu construída por órgão
público, tem pista no Município de Thaumaturgo
construída por órgão público, Marechal Portovaldo,
tudo construído por órgão público, e essas pistas não
sei se são clandestinas.

O SR. DEPUTADO IMORONI TORGAN - Onde
tem mais pista lá no Acre?

O SR. ORLEIR CAMELI - Ah, nos Municípios
todos tem, Tarauacá, Feijó, Foz do Envira, Jordão,
Santa Rosa.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Suas
fazendas têm pista?

O SR. ORLEIR CAMELI - Nunca tiveram.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A fa-

zenda de quem tem pista?
O SR. ORLEIR CAMELI - No Acre?
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É.
O SR. ORLEIR CAMELI- Não conheço. Eu co

nheço poucas fazendas no Acre.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se

nhor foi o Governador e não conhece lá.
O SR. ORLEIR CAMELI - Eu fui Governador

para governar o Estado, Deputado, e não para reco
nhecer as fazendas que tinham pistas. O que podia
fazer?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sim,
mas, voando por lá, o senhor vê o que está aconte
cendo.

O SR. ORLEIR CAMELI- Não vê. O senhor voa
de Cruzeiro do Sul a Rio Branco, de Rio Branco a Cru
zeiro do Sul, Deputado?
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o SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas
veja que é interessante. O senhor está cobrando
ação das autoridades contra as pistas, e o senhor foi
autoridade e esta não era preocupação sua.

O SR. ORLEIR CAMELI- Mas ele não veio aqui
dizer que existem 1.200 pistas clandestinas?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Veio,
disse.

O SR. ORLEIR CAMELI - Então, por que ele
não manda acabar?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pela
mesma razão que o senhor também não mandou,
porque faltou vontade pessoal para mandar acabar.

O SR. ORLEIR CAMELI - Eu não mandei por
que não sei onde tem uma, Deputado. Nunca fui infor
mado de pista clandestina.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O DAC não tem poder de polícia.

O SR. ORLEIR CAMELI- Nunca fui informado.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr.

Presidente, eu gostaria de pedir aqui que o
ex-Governador do Acre fosse chamado a depor.
Como é que é o nome dele?

O SR. ORLEIR CAMELI- Romildo Magalhães.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ro

mildo Magalhães. Para explicar o porquê dessa liga
ção tão íntima entre os irmãos da Tafetal e a sua ad
ministração, já que eu considero uma denúncia serís
sima essa que foi feita aqui, neste momento, de pas
sagens que custam de 2 a 3 mil reais serem cobradas
a120ua15mil.

O SR. ORLEIR CAMELI- Não, passagens não,
fretamentos.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Osenhor
usou o termo "passagem".

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, para fretamen
tos, desculpe.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
Então, está renovando. Fretamentos pelos quais foi
pago tão caro. Qual a razão que teria isso? Eu consi
dero uma denúncia gravíssima essa, e especialmente
de um dono de empresa que foi preso como trafican
te!

O SR. ORLEIR CAMELI - Só para lhe ajudar,
Deputado. Eu acho que seria ótimo também solicitar
do Gabinete Civil do Estado esse débito, para que o
Sr. Romildo chegue aqui e não diga: "Não, isso não é
verdade". Eu acho que os débitos estão lá, para que o
senhor veja e tenha mais certeza.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sim, o
senhor disse que só na sua gestão tinha uma dívida,
não sei se pagou tudo.
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O SR. ORLEIR CAMELI - Não.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas

tinha uma dívida de 1 milhão e 300.
O SR. ORLEIR CAMELI- Um milhão e 200 ou 1

milhão e 300. Não sei.
O SR. DEPUTADO MOBONI TORGAN - Era o

maior credor de passagem aérea do Estado.
O SR. ORLEIR CAMELI - Com certeza.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E, co

incidentemente, um traficante, dono da empresa, foi
preso por tráfico de drogas. Eu considerei seriíssimo
isso. Nós vamos ainda investigar sobre esse proble
ma dos dois peruanos que foram presos, teoricamen
te, donos de laboratórios, lá no Badejo do Meio, perto
da sua fazenda. Vamos investigar essa declaração
de que seria contratado para fazer vôos do Peru para
sua fazenda, uma declaração aqui. Vamos investigar
essa relação entre Solimar e Conave e como foi essa
venda deste barco, também nesse sentido, uma bal
sa. Vamos receber esses papéis do Banco Central,
para termos mais certeza do que está acontecendo.
Vamos investigar o Manu, para ver qual é a relação
dele. E vamos investigar essa empresa Tavaj tam
bém. Qual foi o táxi aéreo mais usado no seu Gover
no?

O SR. ORLEIR CAMELI- Com certeza absolu
ta, não foi a Tavaj. A gente sempre voava muito num
avião que a Polícia Federal tinha apreendido de trafi
cante lá, para distribuição de medicamentos, para
distribuição de tudo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ah,
sim, só para terminar. O senhor disse que três Depu
tados...

O SR. ORLEIR CAMELI - Mas voei, só um mi
nutinho, Deputado, voei também bastante no avião
do Sr. Abrahão Cândido, um avião que ele tinha.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Do Sr.
Abrahão Cândido, também.

O SR. ORLEIR CAMELI- Também. No final do
Governo voei bastante com ele.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Voou
bastante, e pagava por isso ou era cortesia dele?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, pagava.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Paga

va ao Sr. Abrahão Cândido.
O SR. ORLEIR CAMELI- Pagava e estão lá os

empenhos: vôos de Rio Branco para Cruzeiro do Sul,
etc.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Aqui é
só curiosidade: o senhor que voou, o senhor que o
contratou, por que ele apoiou o candidato do PT?
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o SR. ORLEIR CAMELI - Porque eu também
não apoiei nenhum e nem disse para o Sr. Abrahão
apoiar Fulano ou Sicrano. Eu não levantei uma palha
para nenhum candidato, Deputado.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O senhor,
simplesmente, não...

O SR. ORLEIR CAMELI - Saí, não quis saber.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Certo.

O SR. ORLEIR CAMELI- Os próprios candida-
tos Parlamentares e Governador do PT são testemunha
disso. Nunca levantei uma palha contra.

O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - Sr. Re
lator, permite-me V. EXª fazer uma indagação ao Sr.
Orleir? As contas do ex-Governador foram aprovadas
pelo Tribunal de Contas?

O SR. ORLEIR CAMELI - Deputado, uma par
te, sim. Parece que teve um ano, o último ano, não
posso lhe garantir. O último ano parece que não tinha
sido aprovado. Não posso lhe afirmar se o último ano
foi. As outras foram.

O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - Talvez,
Sr. Relator, fosse importante também pedir ao Tribu
nal de Contas informação se as contas dele foram
aprovadas e, se não foram, por quê?

O SR. ORLEIR CAMELI - Mas, Deputado, fica
mais fácil ainda para o senhor. Essa questão da em
presa aérea tem uma determinação judicial para pa
gar. Tem uma determinação judicial.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O senhor
não vê um problema grave esse no Acre, de pilotos li
gados ao narcotráfico?

O SR. ORLEIR CAMELI - Com certeza, Depu
tado. Nós vimos, sabemos dos problemas, mas eu
posso lhe afirmar que 90% também não são verda
des. Não são. É impossível que todo esse pessoal,
que todas essas pessoas estivessem, no Acre, liga
das ao narcotráfico.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sim,
quando o senhor foi para os Estados Unidos, o senhor foi
com três Deputados. Quem eram os três Deputados?

O SR. ORLEIR CAMELI - Deputado César
Messias, meu primo, Deputado Armando Salvaterra e
Deputado Elson Bezerra.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qual
foi o motivo da viagem?

O SR. ORLEIR CAMELI - Uma reunião no...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Só fo
ram direto a Washington. O senhor tinha falado, ante
riormente. Só foram direto a Washington, não fizeram
escala em...

O SR. ORLEIR CAMELI - Miami, Washington,
fui para Nova Iorque e voltei para Miami, para vir para
cá. E os Deputados foram até Orlando.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mia
mi, Orlando. Onde foi comprado o avião?

O SR. ORLEIR CAMELI- Alugado o avião pela
empresa? Miami.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ah,
em Miami. E o senhor deu uma olhadinha no avião,
I '?a.

O SR. ORLEIR CAMELI - Demos, os Deputados
também viram.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ah, os
Deputados também viram o avião. Aí é que me intri
go. O avião não era seu, mas o senhor foi lá ver o
avião, foi com os Deputado ver o avião, aí o senhor...
O senhor há de convir que é intrigante, não é?

O SR. ORLEIR CAMELI - Nós fomos convida
dos pela pessoa de seu Mauro, que estava lá, para
ver o avião, no dia em que chegamos a Miami, no ou
tro dia de manhã, o nosso vôo ia ser só à tarde, nós
fomos convidados e fomos.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas
veja que é interessante. O senhor disse até agora que
só de bonzinho deu aquele documento para o Mauro,
só de bonzinho o senhor avalizou também com a Mar
mud?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não é só de bonzinho,
não. Nós fizemos porque achávamos que ele merecia
isso.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sim, é
de bonzinho, então?

O SR. ORLEIR CAMELI - Que bonzinho!

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É de
bonzinho. Se eu acho que alguém merece e estou fa
zendo favor para ele, é porque eu sou uma boa pes
soa e estou...

O SR. ORLEIR CAMELI - Deputado, essa
questão de avião, se nós quiséssemos possuir avião,
nós temos cadastro que garante isso, nós temos con
dições de fazer leasing, que garante comprar avião
para nós, sem botar terceiros no meio.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sim,
mas era melhor ter outra pessoa.

O SR. ORLEIR CAMELI - Não é melhor, não,
porque tudo que é nosso é declarado no Imposto de
Renda, Deputado.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sim,
mas aí não é declarado. Se tem outra pessoa no
meio, não é declarado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- O senhor tem documento da reunião, lá em Was
hington?

O SR. ORLEIR CAMELI - Se eu tenho docu
mento, eu não sei se ainda tenho, mas o próprio ban
co deve ter. Nós estivemos reunidos com o banco,
com o Diretor, que era aqui do Brasil, acho que Diretor
Financeiro, não sei.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quanto
tempo o senhor ficou em Miami e quanto tempo em
Washington?

O SR. ORLEIR CAMELI - A viagem toda eu
acho que demorou sete dias, sete ou oito dias, não
posso lhe afirmar, mas deve ter sido isso.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E
quanto tempo o senhor ficou em Miami e quanto tem
po em Washington?

O SR. ORLEIR CAMELI - Em Miami eu fiquei
um dia, na ida, ou dois. E, na volta, só pernoitamos.
Em Washington ficamos dois dias, em Nova Iorque
um dia ou dois. Por aí.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E
para que o senhor queria um avião?

O SR. ORLEIR CAMELI - Meu Deus do céu!
Acho que o Deputado, me desculpe, mas o senhor
quer me comprometer.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu
não estou querendo, estou-lhe fazendo a pergunta.

O SR. ORLEIR CAMELI - Eu não vou lhe dar
resposta aqui que possa me comprometer sem
nenhuma necessidade. Eu não posso ser compro
metido com coisa nenhuma. Eu gostaria de lhe pedir
desculpa por isso, está certo? lhe respeito e tenho
respeitado todos...
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O SR. ORLEIR CAMELI - Mas nós não temos no do Estado do Acre. Uma reunião em Washington
nada que não seja declarado. Nosso dinheiro é lícito. com o BID.
Pelo amor de Deus! O SR. DEPUTADO ALDIR CABRAL - Sr. Rela-

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Isso tor, um aparte.
nós vamos ver na análise, mas o senhor há de convir O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pois
que é estranho. O senhor não tem o menor interesse não.
no avião... O SR. DEPUTADO ALDIR CABRAL - Poderia

O SR. ORLEIR CAMELI - Só um minutinho. O ser informada a Comissão do motivo da viagem, por-
senhor não está guardando. que, se foi paga pelos cofres do Estado, teria que ser

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E no uma viagem oficial.
avião tem lá escrito Marmud Cameli. O senhor não O SR. ORLEIR CAMELI- Foi oficial, Deputado.
tem o menor interesse no avião, aí o senhor dá um O SR. DEPUTADO ALDIR CABRAL - Sim,
aval para a compra do avião. mas qual a finalidade da viagem?

O SR. ORLEIR CAMELI - Não, eu não dei o O SR. ORLEIR CAMELI - Uma reunião com o
aval. BID em Washington, atrás, inclusive, de recursos

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Aí o para financiamento para as próprias estradas.
senhor não tem o menor interesse no avião. Primeira O SR. DEPUTADO ALDIR CABRAL - Entendi-
ida de uma comitiva do Acre: o Governador e três De
putados vão ver o avião.

O SR. ORLEIR CAMELI- O senhor está falan
do de pessoa física e pessoa jurídica, Deputado.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas o
senhor não foi como Governador para os Estados
Unidos?

O SR. ORLEIR CAMELI - Sim, mas o senhor
também está dizendo que eu dei aval. Eu não dei
aval. Quem deu aval foi a firma.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Foi a
firma, que é sua até hoje, em que o senhor tem ações
até hoje.

O SR. ORLEIR CAMELI - Eu procurei dizer,
aqui, tudo, sem uma mentira, do que vocês estão me
perguntando.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas é
isso.

O SR. ORLEIR CAMELI - Eu fui ver o avião?
Fui ver, Deputado. Não vou nunca lhe negar isso. Eu
fui convidado para ir ver o avião? Fui ver, fui convida
do para ver o avião. Mas eu quero que alguém me
prove até o quanto isso é proibido. Pelo amor de
Deus! É proibido por quê?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quem
pagou a viagem para os Estados Unidos?

O SR. ORLEIR CAMELI - O Governo do Esta
do do Acre, Deputado.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E o
Governo do Estado do Acre lhe pagaria a viagem
para ver um avião de um particular?

O SR. ORLEIR CAMELI - Eu não fui ver avião.
Eu estava passando em Miami e peguei um carro
para ir lá. Ninguém pagou a viagem para ir. Quem pa
gou a viagem para ir aos Estados Unidos foi o Gover-



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOSAgosto de 1999

o SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Olha,
se alguém me perguntasse para que eu quero um
avião, se eu tivesse dinheiro, eu diria que era para
passear...

O SR. ORLEIR CAMELI - Mas faz uma hora
que eu falo aqui que eu nunca comprei avião, Deputa
do. E se nós quiséssemos um avião

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
Então, bastava o senhor dizer: eu não quero avião.

O SR. ORLEIR CAMELI - Mas nós dissemos
isso, só que...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por
que o senhor ficou tão indignado com uma pergunta
inocente?

O SR. ORLEIR CAMELI - Eu não fico indigna
do. É que acho que o senhor quer me comprometer
com essas perguntas. Não vão prosseguir.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu
quero comprometer quem tiver o que ser comprometi
do. Aí eu quero comprometer sim.

O SR. ORLEIR CAMELI- Olha, Deputado, seja
qual for o resultado...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ago
ra, o senhor me ouve.

O SR. ORLEIR CAMELI - Eu vou lhe ouvir.
Agora, eu também não vim para cá para ser acusado.
Não vim para ser acusado.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E eu
vim para falar, e o senhor me ouça agora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O Relator tem a palavra.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu
vou comprometer todas as pessoas que tiverem com
prometimento com o narcotráfico, e não vou abrir mão
de ninguém. E tenho certeza de que toda esta CPI
pensa da mesma forma. E não vamos ser intimados,
não vamos ser. .. de forma nenhuma nós vamos ter
qualquer tipo de intimidação. E se a pessoa for ino
cente, ótimo. Nós vamos dar atestado de inocência
aqui, porque as investigações vão fazer isso. Agora,
se for culpado, nós vamos fazer questão de fazer
pressão junto ao Ministério Público e Justiça para ir
parar dentro da cadeia. Então, quero deixar bem claro
isso. E não tem negócio de intimidação. Agora, que
tem rotas passando pelo Acre, tem coincidência de
vários pilotos que atuaram no Acre e hoje são conde
nados por centenas de quilos de cocaína, isso é evi
dência. Isso é evidência. Isso não é nenhuma suposi
ção, não é coisa nenhuma. Então, que rotas eram fei
tas e até hoje são feitas por balsas, por barcos, por
aviões, na Amazônia, isso é evidência, pelas prisões
que foram feitas agora. Nesses últimos dez anos ser-
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vindo, nós vimos as prisões. Foram aviões, foram bal
sas, foram barcos, foram navios,_que foram presos e
com grande quantidade de droga, não foi pequena
não. E nós estamos decididos que dá para botar um
dedo nessa ferida sim. Não dá é para a gente ficar
olhando essas crianças que o senhor falou e esses jo
vens morrerem com essa epidemia e todo mundo ba
tendo palma e coisa aparecida. Então, eu queria dei
xar isso bem claro. Nós vamos trazer o
ex-Governador do Acre aqui, que foi acusado, pelo
senhor, de superfaturamento e que foi acusado de ter
superfaturado a empresa de um traficante. Vamos
trazer, vamos ouvi-lo e, se preciso for, vamos fazer to
das as acareações e, depois, talvez lá para outubro,
quando todas as pesquisas de contas e tudo mais ti
verem sido feitas, talvez voltemos até a conversar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. ORLEIR CAMELI - Doutor, eu não vim
aqui para amedrontar ninguém, nem para ser ame
drontado. Eu acabei de dizer, Presidente, hoje, para
mim, ir preso, para mim não interessa. Querem me
prender? É isso que querem fazer? Estou às ordens,
senhores. Estou aqui, doutor. Não estou aqui para
abaixar a cabeça e nem para me acovardar de nada
não, pelo amor de Deus. Pode mandar prender, Pre
sidente. Respeito seu mandato de prisão e vou para a
cadeia. Agora, não vim aqui me acovardar, Sr. Rela
tor, não vim não. Eu não sou homem covarde não. Eu
vim aqui para depor aquilo que eu sei. Agora, não
posso é ficar sendo pressionado para falar de uma
coisa que eu nunca vi, que eu nunca fiz, meu Deus do
céu. Perdoe-me, Presidente, perdoem-me, Srs. De
putados, mas isso aqui nã.o se faz com cidadão. Até
que me provem o contrário, eu sou um cidadão, eu tenho
meus direitos respeitados, desde a Constituinte de
1988, feita por este Congresso. É isso que não está
tendo, Deputados. Querem que eu saia daqui qualifi
cado como bandido. Não, vou para a cadeia, mas vou
como homem honrado, decente e digno, porque isso
quem vai provar é a Justiça, Deputado. Não vão me
amedrontar não. Não vão. Vou falar tudo aquilo que
eu sei.

Puxou-se o assunto do Sr. Romildo Magalhães,
porque eu quis dar um exemplo qual era a minha liga
ção com o Sr. Carlinhos, da Tafetal. Nunca tive liga
ções comerciais com esse cidadão, e a prova é essa,
que não paguei nem dívida que ele era credor do
Estado, Deputado. O senhor me pergunta por quê.
Porque tinha vôos, alguns vôos superfaturados. O senhor
diz que eu realmente fiz uma denúncia. Eu contei a
história. Agora, se é denLlncia ou se não é, não sei.
Requeira, Deputado, faça o favor, do gabinete civil do
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Palácio Rio Branco, qué as pessoas vão lhe mandar Estado. Isso é o costume. Essa não é novidade do
os desempenhos e a determinação da Justiça que Acre. Nunca fiz.
tinha para pagar. Faça isso. Não estou aqui, não vim O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
para cá para mentir. Agora, pelo amor de Deus, eu - Quando o senhor veio ao Ministro, preocupado com
não tenho... Muito obrigado. a questão do narcotráfico no Acre - o senhor disse

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) que veio ao Ministro Jobim, depois veio ao Iris Rezen-
- Eu gostaria de saber do senhor, depois de tudo o de -, o que o senhor veio tratar exatamente? Veio fa-
que ouvi, qual foi o erro que o senhor cometeu na sua lar o que exatamente? Quais eram as suas preocupa-
vida empresarial ou na sua vida política, o que o ções?
senhor avalia hoje - na minha trajetória, errei aqui, O SR. ORLEIR CAMELI - Com o Ministro Iris
errei ali - que ensejou toda essa avalanche dessas Rezende, exatamente o narcotráfico. Ele mandou, in-
denúncias e ensejou todo esse clima, essa coisa toda clusive, na mesma hora, que eu fosse recebido pelo
que vem sobrecarregando o senhor e a sua família. O diretor da Polícia Federal, que saiu.
que o senhor avalia da sua trajetória, desde o seu co- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
meço como empresário, depois, como Prefeito de - Mas por quê? Quais as informações que o senhor ti-
Cruzeiro do Sul e, depois, como Governador do Acre? nha que o senhor trouxe para o Ministro?
Onde foi que o senhor deixou uma brecha, onde foi O SR. ORLEIR CAMELI - Informações de im-
que o senhor errou, na sua avaliação, para que isso prensa, Deputado, informações de venda de droga
tudo começasse, porque ninguém é perfeito? dentro do próprio Estado, de vinte gramas para um...

O SR. ORLEIR CAMELI - Na vida empresarial, venda nos colégios, venda até dentro de hospital. A
eu lhe garanto que nenhuma. Tudo o que fiz acho que nossa polícia prendeu gente vendendo droga até
foi correto, decente, na minha vida. Na vida política, dentro do hospital. Agora, eu não tenho culpa, Depu-
eu talvez tenha cometido erros de não fazer o jogo tado, é do consumidor de droga não ser preso. Não
político, porque eu não era político, nunca fui político. tenho culpa, porque até dentro dos hospitais, dentro
Então, eu acho que eu cometi esses erros. Por isso das escolas de aula, fumam droga. Não tenho culpa
que eu saí da política. disso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Mas se o senhor não fez o jogo, o senhor era... - O Deputado Hildebrando Pascoal foi comandante

O SR. ORLEIR CAMELI- Temos hoje, no Esta- da Polícia Militar no seu mandato?
do do Acre, Deputado... O SR. ORLEIR CAMELI - Não, o Deputado HiI-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) debrando Pascoal era Deputado Estadual. Ele se ele-
_ Deixa eu explicar para o senhor. Se o senhor não geu em 1994 e eu me elegi em 1994.
fez o jogo, o senhor era político. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- O senhor tomou conhecimento, foi pela imprensa,
O SR. ORLEIR CAMELI- Não fiz o jogo. também, das acusações que se faz ao Deputado de
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) crimes?

- Porque quem faz o jogo é politiqueiro, que faz politi- O SR. ORLEIR CAMELI - Tomei.
cagem. Então, político é uma coisa bonita que, infeliz- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
mente, tem ido para a vala comum, porque nós so- _ Pela imprensa ou o senhor já tinha informações
mos filhos de uma geração que não aprendeu a ver dentro do próprio Estado?
político de fato, só a ver politiqueiro e politicagem. O SR. ORLEIR CAMELI _ Pela imprensa e,
Mas se o senhor não fez jogo, então, se o senhor não dentro do próprio Estado, existia comentário, só que o
fez, o senhor era político de fato. Deputado Hildebrando nunca... Ninguém nunca pro-

O SR. ORLEIR CAMELI - Não fiz o jogo, com vou isso. Para o senhor ter idéia, na época que acu-
certeza absoluta, e preferi sair de cabeça erguida, savam o Deputado Hildebrando, o primo dele era co-
porque, senão, teria disputado a eleição. Não dispu- mandante da Polícia Militar - o primo dele. Exonerei
tei. do cargo e chamei o Deputado: ia exonerar do cargo

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qual por isso. A única coisa e o único pedido que o Deputa-
era o jogo? do Hildebrando me fez é que a Polícia Militar tinha fei-

O SR. ORLEIR CAMELI - O jogo que muitos to algumas barreiras saindo da cidade, em algumas
deputados e muitas pessoas querem que façam, de estradas, para ver se conseguia pegar as pessoas
entregar o Estado para eles, Deputado, de entregar o que ele dizia que tinham assassinado o filho dele.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) compra. Eu ouvi dizer que o beltrano compra." Nunca,
- O irmão. realmente, teve uma informação concreta. Que as

O SR. ORLEIR CAMELI - O irmão, desculpe. que teve, foram presos.
Esse foi o único pedido que o Deputado Hildebrando O SR. PRESIDENTE: (Deputado Magno Malta)
me fez, como Governador. - Agora, de espírito desarmado, vê se o senhor con-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) corda comigo. O senhor foi Governador. Não é uma
- Pegaram? informação muito vazia para um Secretário de Segu-

O SR. ORLEIR CAMELI - Não sei. Na polícia, rança de um Estado - toda Secretaria de Segurança,
não. Não pegou ninguém. a Polícia Militar tem a P2, a Polícia Civil, o chefe de

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) polícia tem as informações da polícia, o Governador
_ Quem pegou? está sempre inteirado -, não é muito vazio um Secre-

O SR. ORLEIR CAMELI - Não pegou. Esse foi tário de Segurança reunir com o Governador e dizer
o único pedido. Mudamos o comandante da Polícia assim: "É, eu ouvi dizer que um compra uma grama.
Militar, e ele fez o pedido: só queria que você permitis- Eu ouvi dizer, ouvi dizer" E o Governador fica passivo
se ao novo comandante que mantivesse as barreiras diante disso?
da polícia nas estradas saindo de Rio Branco. O SR. ORLEIR CAMELI - Deputado, se fizer

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) um levantamento, a Polícia Militar e a Polícia Civil do
_ O senhor mudou o comandante por quê? Estado prendeu muito mais droga no Estado do que a

O SR. ORLEIR CAMELI _ Exato, por causa Polícia Federal. Muito mais. Pode mandar fazer esse
desses comentários. levantamento, porque eu tenho consciência disso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
_ Denúncia de narcotráfico? - Então, as informações que o senhor tinha não eram

O SR. ORLEIR CAMELI _ Não, por causa de de imprensa. É a isso que eu estou querendo chegar.
comentário de... de perseguições, de mortes. O SR. ORLEIR CAMELI - Não. A imprensa...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) Da questão do grande narcotráfico...
_ Então, as denúncias eram contra o comandante? O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

O SR. ORLEIR CAMELI _ Não, contra o coman- - Como o senhor era Governador e a imprensa sabia
dante e contra a família. Comandante e contra a famí- mais do que o senhor?
lia. É tanto que na hora que nós fomos trocar o co- O SR. ORLEIR CAMELI- Do grande narcotráfi-
mandante, o Coronel Hildebrando... chamamos ele co... Eu não sei se a imprensa falava a verdade ou se
lá, o Deputado Hildebrando, e participamos para ele inventava, Deputado. Não posso afirmar isso. Onde
também, porque ele era um Deputado... nós pudemos tomar providência, nós tomamos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
_ Da base do Governo. - O senhor disse no começo aqui que confia muito na

O SR. ORLEIR CAMELI- Da base do Governo. Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. ORLEIR CAMELI - Com certeza, muito.

- Quem era o seu Chefe de Polícia Civil, na época? O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
O SR. ORLEIR CAMELI - Secretário de Segu- - Querem acabar com a .Justiça, mas o senhor confia

rança? nela?
, O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. ORLEIR CAMELI- É o que nós vimos na

_ E. imprensa também.

O SR. ORLEIR CAMELI - Dr. Samuel Evange- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
lista, Procurador do Ministério Público. - O senhor está falando da Justiça de outros Estados

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) ou do seu?
_ Eles não tinham informação nenhuma sobre a O SR. ORLEIR CAMELI - Não, de toda a Justi-
questão do narcotráfico no Acre, a Polícia Militar e ça. Justiça do meu País.
Polícia Civil e o Secretário de Segurança? O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

O SR. ORLEIR CAMELI - Deputado, as infor- - Mas o senhor confia na Justiça de um Estado, por
mações existem daquelas que "eu ouvi dizer'. Por exemplo, que tem um desembargador que fez um
exemplo, prendiam uma pessoa com 300 gramas de aval com traficante?
cocaína e diziam: "Não, eu ouvi dizer que o fulano O SR. ORLEIR CAMELI- Não entendi.



do.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- É um trajeto, uma trajetória. Ninguém chega a um
outro Estado com um carregamento de cocaína por
acaso. Quer dizer, houve uma montagem. Isso é anos
de trabalho, é uma máquina azeitada e tal. Veja bem,
eu não estou querendo comprometer a sua pessoa
nas minhas perguntas não. Eu estou me detendo ao
fato do Governador e da sua afirmação: "Eu confio na
Justiça." Mas na sua Justiça tem um desembargador,
que, inclusive, vai depor aqui, que fez um aval para
um narcotraficante, que não se tornou narcotraficante
no momento da prisão dele. Ele já era antes, o tal do
Cai-Cai. Aliás, já tinha esse apelido, já era conhecido
pelo apelido. E agora o desembargador da Justiça
que o senhor tanto confia, entrou contra o Estado ~,

segundo informações, já tomou metade dos bens do
Estado, porque ele se sentiu desmoralizado.

O SR. ORLEIR CAMELI- Não quero dizer que
eu confio... Tanto eu confio. Eu disse que confio na
Justiça do Estado, porque a Justiça do Estado tam
bém não é só esse desembargador, Deputado. Não
sei realmente se o desembargador acusado tem cul
pa ou se não. Mas que tem muitos desembargadores
sérios no Acre, isso eu tenho certeza que tem, como
tem em todo o canto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Diga uma coisa para a gente encerrar: o senhor,
ainda na questão do avião, as informações que o se
nhor deu com a questão do leasing não batem exata
mente com aquele documento enviado para pedido
da liberação do visto do rapaz. Eu queria que o se
nhor confirmasse, mais uma vez, o que disse para
mim no começo.

O SR. ORLEIR CAMELI- Confirmo o que disse
tudinho no início.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Então, aquele texto foi feito exatamente porque era
uma praxe liberar, mas não é a tradução da verdade.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. ORLEIR CAMELI - Não, o trecho que...
- O senhor confia na Justiça de um Estado onde tem O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
um desembargador que fez um aval no Banco do - O texto da empresa que está nas mãos do Deputa-
Estado para um traficante? do Lino Rossi não é a tradução da verdade.

O SR. ORLEIR CAMELI - Confio. Na Justiça lá O SR. ORLEIR CAMELI- Não foi eu que escre-
do meu Estado eu confio muito. Agora, precisa saber vi, Deputado. Repeti isso aqui várias vezes. Não foi
se na época que o desembargador fez o aval a pes- eu que escrevi.
soa era traficante ou não. Eu também não sei se era. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) - Mas o senhor era o Governador.
- Mas traficante não se torna traficante no momento O SR. ORLEIR CAMELI - Mas quem deu auto-
em que foi preso, que caiu com a droga. Ele já era an- rização não foi eu. Quem deu autorização para a em-
teso presa comprar avião não foi eu.

O SR. ORLEIR CAMELI - Eu não sei, Deputa- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Mas essa empresa do seu irmão, esse avião que
depois vem com o nome do seu pai, e o senhor vai lá,
faz vistoria e tal, essa empresa só se prestou a fazer
um aval, mas o texto não fala em aval, o texto diz que
o avião era... ia comprar um avião para a empresa e
estava pedindo autorização para um sujeito que era
aviador, que tinha que ir para poder trazer, mas que
era da empresa. Eu quero que o'senhor só concorde
no seguinte: aquilo é uma mentira?

O SR. ORLEIR CAMELI - O que é mentira?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- O texto para poder adquirir o visto.
O SR. ORLEIR CAMELI - Do passaporte?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Exatamente.
O SR. ORLEIR CAMELI - Não. Se eu disser

que era mentira, estou me condenando, Deputado.
Eu disse que isso aqui...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Mas está no papel. Não tem jeito mais. Está escrito.

O SR. ORLEIR CAMELI - Mas o rapaz ia real
mente conosco. Ia fazer parte da viagem. Só que,
quando ele foi, nós não fomos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Mas disse que o boeing é para a empresa.

O SR. ORLEIR CAMELI - Não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Não disse que está fazendo um aval para eles não,
disse que o boeing é da empresa. Em nenhum mo
mento disse que é dele.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MELO - Sr. Presi
dente, V. Exª me permite um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Deputadc Magno Malta)
- Pois não. Embora o Regimento Interno diga que o
Presidente não pode ser interrompido, mas vou ser
gentil.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MELO - Mas V. Exll

tem sido tão generoso hoje, ao ponto de dar 75 minu-
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tos para o Relator, enquanto nós todos ficamos aqui O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
etc. - O senhor me responda a mim. O senhor é Deputado

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) do seu Estado, mas aqui fala o Presidente, e o senhor
- Mas o Regimento Interno dá o tempo do mundo fala na hora em que o Regimento Interno lhe permitir,
para ele também. e tem permitido, e tem permitido.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MELO - Não, mas O SR. DEPUTADO JOSÉ MELO - O senhor
não 75 minutos - desculpe-me, excelência. rasgou o Regimento hoje.

O SR PRESIDENTE (Deputado Carlos Magno) O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Dá até muito mais. Mas o senhor fale. Depois nós - O senhor não é nem membro desta Comissão.
discutimos o Regimento Interno. O SR. DEPUTADO JOSÉ MELO - Mas isso

O SR. DEPUTADO JOSÉ MELO - O que eu não me impede de estar aqui.
queria perguntar a V. Exª é o seguinte: em que um O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
contrato de leasing ou um documento para a expedi- - O senhor fique aí o tempo que quiser.
ção de passaporte, o que isso tem a ver com o narco- O SR. DEPUTADO JOSÉ MELO - É meu direi-
tráfico? Apenas gostaria de fazer essa pergunta. to. Nem V. Exª nem ninguém pode me impedir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Eu só quero saber se... Fazer a ele? - O senhor me responda. (Pausa.) Esse documento

O SR. DEPUTADO JOSÉ MELO - A V. Exª que o senhor conhece não diz exatamente o que é
não, porque V. Exª não está sendo julgado. V. Exª dito...
está sendo generoso comigo. O que isso poderia im- O SR. ORLEIR CAMELI - Quem assinou isso
plicar, o que isso poderia ajudar a questão do narco- não fui eu, Deputado.
tráfico no Brasil? O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

O SR. ORLEIR CAMELI- Eu não sei. Eu não - Sim, querido. Mas esse cidadão foi levado... Esse
posso entender. Eu não posso entender. documento, esse texto conta uma mentira para o (ta-

O SR. DEPUTADO JOSÉ MELO - Obrigado. maraty...
Era só isso. O SR. ORLEIR CAMELI - Mas qual o texto?

SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) - O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
Eu realmente não entendi a pergunta de V. Exª, quan- - Esse aqui. O senhor não conhece isso aqui não?
do cortou o meu raciocínio. Temos um documento O SR. ORLEIR CAMELI - Essa assinatura não
mentiroso, que foi feito para levar um traficante aos é minha. Essa não é minha.
Estados Unidos, um traficante de drogas neste País, O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
um narcotraficante. Um documento mentiroso que foi - O senhor conhece esse texto aqui?
mandado ao Itamaraty. É isso, Deputado. Nós não O SR. ORLEIR CAMELI - Não conheço.
estamos aqui brincando. Eu não estou brincando. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

O SR. DEPUTADO JOSÉ MELO - Excelência, - Então, o senhor diz o seguinte...
nem eu. O SR. ORLEIR CAMELI - A assinatura aqui é

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) do meu irmão. Por que então o senhor não chama ele
- O senhor me cortou no meio de um raciocínio... para depor, Sr. Deputado?

O SR. DEPUTADO JOSÉ MELO - Nem eu, O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
nem eu. - Vou explicar direito para o senhor. O senhor disse

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) que a empresa tão-somente entendia que o rapaz tinha
- Eu estou falando e eu não lhe permito me cortar a um bom passado, era amigo e resolveu, então, avali-
palavra. O senhor cortou meu raciocínio... zar o leasing para ele.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MELO - Nem eu, O SR. ORLEIR CAMELI - Verdade.
nem eu. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) - Não estou colocando o senhor sob pressão, não es-
- Eu sou o Presidente desta CPI. E não permito que o tou colocando nada. O senhor entenda que estou
senhor me corte a palavra. cumprindo o meu papel com o senhor. Mas esse texto

O SR. DEPUTADO JOSÉ MELO - Eu sei que o não diz exatamente isso. Esse texto que está aqui diz
senhor é. E eu sou um Deputado ... (microfone desli- que o avião é da empresa e que ele está sendo leva-
gado). do exatamente tão-somente para trazer. Não diz que
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é um leasing que ele seria o dono do boeing e que
ele ia buscar um boeing dele.

O SR. ORLEIR CAMELI - Mas se alguém men
tiu, não foi eu, Deputado. Isso é que quero lhe dizer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Tudo bem. Mas o senhor conhece esse texto? É
isso que estou perguntando.

O SR. ORLEIR CAMELI- Não conheço.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Se o senhor entender meu raciocínio, o senhor vai
responder.

O SR. ORLEIR CAMELI - Não conheço.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- O senhor não conhecia esse documento? O senhor
desconhece esse documento?

O SR. ORLEIR CAMELI- Não conheço. O senhor
me permite ler?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Claro. Dificilmente o senhor vai conseguir, por cau
sa desse xérox.

O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI - Sr. Presi
dente, enquanto o Sr. Cameli lê, acho que devería
mos inquirir, então, o irmão dele. Qual a relação do ir
mão dele com o narcotraficante.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Ele era o Governador, Deputado Uno, quando esse
traficante foi levado junto para os Estados Unidos.
(Pausa.) O senhor não conhecia, agora entrou em co
nhecimento com um documento que fala exatamente
o contrário da maneira como o senhor colocou.

O SR. ORLEIR CAMELI - A maneira correta é
como eu coloquei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Agora, se o senhor não tem esse documento, eu
vou ceder uma cópia pro senhor.

O SR. ORLEIR CAMELI - Eu aceito.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Eu quero dizer aos Srs. Deputados que amanhã, às
10h, nós teremos nesta Comissão o Véio Orlando, o
campeão do crack no País. O homem que põe uma
tonelada e mais meia tonelada em São Paulo por
mês. Está chegando aí e nós precisamos ouvir esse
homem amanhã. O homem que... O que a cocaína
faz com 22 anos, o crack faz com noventa dias. Nós
precisamos ouvir esse destruidor de vidas amanhã,
às 10h. Eu quero convocar os Srs. Deputados para
que estejamos aqui. Quero agradecer ao Sr. Orleir
Cameli a sua vinda a esta Comissão. E... , sim, queri
do?

O SR. DEPUTADO JOSÉ MELO - Eu queria
que o senhor me permitisse só um aparte.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
-À vontade.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MELO - Antes do senhor
encerrar, queria lhe pedir desculpas por não ter sido
tão gentil com V. Ex'!, que foi tão gentil comigo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Eu sou seu fã.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MELO - O senhor é
generoso, peço desculpas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Pode ficar tranqüilo que eu sou seu fã.

O SR. ERI VARELA - Sr. Presidente, Sr. Presi
dente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Pois não.

O SR. ERI VARELA - Sr. Presidente, eu...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- O senhor não pode se manifestar.
O SR. ERI VARELA - Eu estou como advoga

do, queria só pedir uma retificação para V. Ex''', em
nome do Direito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Acho que o senhor mal pode beber um café e uma
água.

O SR. ERI VARELA - Mas eu... Só uma retifica
ção de um fato, porque ele disse que já tinha...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Deixa eu falar com a assessoria. Deixa eu falar com
a assessoria e eu já dou a palavra.

O SR. ERI VARELA - Pois não. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Bem, a orientação é o seguinte: o senhor não pode
se manifestar de fato. Se for uma retificação breve,
quer dizer, não existe previsão, isso é do coração do
Presidente. Então, se for uma retificação breve, eu
lhe concedo a palavra.

O SR. ERI VARELA - A questão de fato é a se
guinte: o Governador Cameli, em. um certo momento,
ele disse que já tinha tomado providências e que es
tava processando o Procurador Luiz Francisco e ou
tros. Essa incumbência ele já me deu e eu ainda não
fiz, e eu quero deixar retificado essa posição para
amanhã não dizer que o meu ilustre cliente estaria por
mentir aqui. Houve uma representação, ainda quan
do Governador...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O senhor está retificando a fala dele.

O SR. ERI VARELA - Retificando porque ele
me autorizou a fazer isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Então, na emoção, ele falou que já tinha feito.



Eu quero comunicar aos Srs. Deputados que o
Banco Central insiste em não nos mandar os técni
cos.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Pela ordem,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Questão de ordem.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Na sessão
de ontem, na abertura dos trabalhos, o nosso Relator
falou sobre esse assunto, e nos espantou a todos
quando fomos informados desse comportamento do
Banco Central. Sugeri, então, fosse feita uma ostensi
va publicação na imprensa desse comportamento do
Banco Central. O Brasil precisa saber o que está
acontecendo. Que algumas pessoas trabalhariam
para obstruir os trabalhos da CPI, nós já sabíamos,
mas propriamente instituições governamentais é um
descalabro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- São servidores públicos.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Então, eu
gostaria, mais uma vez, de solicitar, como já fiz on
tem, que a imprensa fosse informada formalmente e
publicasse o que está acontecendo, porque isso é
uma obstrução ao trabalho da CPI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Eu não queira pautar a imprensa, porque quem sou
eu para pautar a imprensa? Quem sabe um dia, quan
do tiver poder. Mas eu gostaria de dizer à imprensa
que dissesse nos seus microfones, nas suas lentes,
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O SR. ERI VARELA - Já tinha feito, exatamen- Quer dizer, isso será na oitiva que nós vamos fa-
te. Para não haver amanhã dizer que houve um pos- zer no Acre.
sível crime de perjúrio. Em discussão. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) Não havendo quem queira discutir, em votação.
- Esse perdão eu posso lhe dar. Aqueles que forem favoráveis permaneçam

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Sr. Presi- como estão. (Pausa.)
dente, estou enviando a esta Mesa um requerimento. Aprovado.

SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) - Deputado Uno Rossi: "Requeiro, nos termos re-
Sim, Deputado Uno. gimentais, seja convidado a depor como testemunha,

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Estou envi- sob compromisso, o Sr. José Bianco, Governador do
ando a esta Mesa um requerimento no sentido de Estado de Rondônia, para prestar esclarecimentos
que, nos termos regimentais, seja convidado a depor acerca de possíveis contratos do Estado da Região
como testemunha, sob compromisso, o ExmQ Sr. Norte com a empresa Mobil Ami(?), ligada ao Narco-
José Bianco, Governador do Estado de Rondônia, tráfico".
para prestar esclarecimentos acerca dos possíveis Em discussão. Não há discussão.
contratos de Estados da Região Norte com a empre- Em votação.
sa Mobil Ami(?), ligada, segundo informações até Os que forem favoráveis permaneçam como es-
onde temos, ao narcotráfico. Mas eu gostaria que tão. (Pausa.)
esse convite viesse após o requerimento que nós te- Aprovado.
mos de ouvir o ex-Deputado Olavinho Pires, também Expediente, nós vamos colocar... Onde está o
do Estado de Rondônia. ofício ao Banco Central? Não precisa votar não, não

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) é?
- Vamos votar, vamos aproveitar esse quorum que
tem aqui. Vamos votar o requerimento do Sr. Deputa
do Uno Rossi, que requer, nos termos regimentais,
seja convidado o Sr. Sebastião Juliet, Juiz Federal,
Diretor do Fórum de Justiça Federal de Mato Grosso,
para prestar informações acerca do avanço da impu
nidade do narcotráfico, em audiência a realizar-se no
dia 18 de junho na Assembléia Legislativa do Estado
do Mato Grosso.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Os que forem favoráveis, permaneçam como

estão. (Pausa.)
Aprovado.
O Deputado Biscaia solicita expedição de ofício

à Infraero, solicitando cópia da Sindicância nQ

007-CNRJ/98 e nQ 005/99 para instruir o Relatório
parcial das diligências realizadas por membro da CPI
no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queria discutir, em votação.
Aqueles Parlamentares que forem favoráveis,

continuem sentados.
Obrigado. Aprovado.
"Sr. Presidente, requeiro à Mesa ouvir dos

membros da CPI que investiga o narcotráfico seja
convocada a Deputada Naluh Gouveia, o
ex-Governador Orleir Cameli e o Procurador Luiz
Francisco para um acareação nesta Comissão". Au
tor: Waldemir Moka.
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que a opinião pública não vai entender o Banco Cen- Execuções de São Paulo, informando que o Senhor
trai, que deu 8 bilhões para dois banquinho falidos, e Antônio da Motta Graça comparecerá novamente à
não tem três técnicos para mandar para uma Comis- CPI no dia 8-6-99; Of. 274/99-Pres., ao Diretor-Geral
são de extremo valor para a sociedade deste País. da Polícia Federal, solicitando providências para o

Obrigado, Sr. Orleir Cameli e seu advogado. comparecimento do Senhor Antônio da Motta Graça;
Está encerrada a reunião. Of. 275/99-Pres., à Senhora Silvana de Castro Follo-
Ata da vigésima oitava reunião, realizada em ne, convocando-a a comparecer à Comissão no dia

17 de junho de 1999 9-6-99; Ofs. 276 a 278/99-Pres., ao Juiz de Direito
Aos dezessete dias do mês de junho de mil no- Corregedor de São Paulo, ao Coordenador do Coesp

vecentos e noventa e nove, às doze horas, no Plená- e ao Diretor do Presídio do Carandiru - SP, informan-
rio do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se, do-lhes a dispensa do Senhor Antônio da Motta Gra-
ordinariamente, sob a presidência do Deputado Mag- ça, pela Presidência da Comissão; Of. 279/99-Pres.,
no Malta, a Comissão Parlamentar de Inquérito desti- ao Presidente da OAB-SP, solicitando informações;
nada a investigar o avanço e a impunidade do narco- Of. 280/99-Pres., ao Presidente do Senado Federal,
tráfico. Compareceram os Deputados Antonio Carlos solicitando urgência para a tramitação do PL n

Q

Biscaia, Laura Carneiro, Lino Rossi, Magno Malta, 61 O-A, de 1995; Of. 281/99-Pres., ao Diretor-Geral da
Moroni Torgan, Nilton Baiano, Paulo Baltazar, Walde- Polícia Federal, solicitando cópia do Inquérito 75/87,
mir Moka e Wanderley Martins, titulares; Celcita Pi- da Polícia Federal; Of. 282/99-Pres., ao Presidente
nheiro, Éber Silva, Renildo Leal, Sérgio Reis e Zulaiê da OAB-DF, solicitando a presença de um advogado
Cobra, suplentes. Não compareceram os Deputados para acompanhar o depoimento da testemunha; Of.
Aldir Cabral, Cabo Júlio, Celso Russomanno, Elcione 283/99-Pres., à Presidente do Coaf/DF, convidan-
Barbalho, Fernando Ferro, Nelo Rodolfo, Pedro Ca- do-a a comparecer à Comissão; Ofs. 284 e
nedo, Reginaldo Germano, Ricardo Noronha e Rob- 285/99-Pres., ao Presidente do Banco Central do
son Tuma. O Senhor Presidente declarou abertos os Brasil, solicitando informações; Of. 286/99., ao Dire-
trabalhos. Expediente _ Correspondência expedida: tor-Geral do Departamento de Aviação Civil, convi-
Of. 242/99-Pres., ao Chefe do Escritório Central do dando-o a comparecer à Comissão; Of. 287/99-Pres;.
DEA, no Brasil, convidando-o a comparecer a esta ao Diretor-Geral da Polícia Federal, solicitando infor-
Comissão no dia 9-6-99; Of. 243/99-Pres., ao Encar- mações; Of. 288/99-Pres., ao Presidente do Supremo
regado de Negócios da Embaixada dos Estados Uni- Tribunal Federal, solicitando informações; Of.
dos no Brasil, convidando-o a comparecer a esta Co- 289/99-Pres., ao Procurador-Geral da República, so-
missão no dia 9-6-99; Of. 244/99-Pres., à Deputada licitando informações; Of. 290/99-Pres., ao Diretor do
Naluh Gouveia, convidando-a a comparecer a esta Demed da Câmara dos Deputados solicitando apoio
Comissão no dia 10-6-99; Of. 245/99-Pres., da Sub- médico para acompanhar o depoimento da testemu-
procuradoria da República no Distrito Federal, convo- nha convocada pela CPI; Of. 291/99-Pres., ao Dire-
cando-a a comparecer a esta Comissão no dia tor-Geral da Polícia Federal, solicitando segurança e
8-6-99; Of. 246/99-Pres., ao Secretário da Receita proteção à Senhora Naluh Gouveia. Ordem do Dia -
Federal, solicitando informações; Of. 247/99-Pres., Depoimento do Senhor Orlando Marques dos Santos,
ao Diretor-Geral da Polícia Federal, solicitando provi- recluso na Casa de Custódia de Taubaté. O Senhor
dências para o reforço da segurança do Senhor Antô- Presidente determinou aos responsáveis pela segu-
nio da Motta Graça; Ofs. 248 a 258/99-Pres., aos Se- rança que o conduzissem ao recinto. Ao chegar ao
cretários de Segurança Pública dos Estados de MG, plenário, tomou assento à mesa. Encontrava-se pre-
MS, PA, TO, SE, SC, RO, RS, RN, RJ e PI, solicitando sente seu advogado, Hélio Miranda, OABIT0-360-A.
informações; Of. 259/99-Pres., ao Secretário de De- A Presidência facultou-lhes conversar reservada-
fesa Social de Pernambuco, solicitando informações; mente e, a seguir, procedeu à leitura do Of. 2934/99,
Ofs. 260 a 271/99-Pres., aos Secretários de Seguran- do Diretor da Casa de Custódia e Tratamento de Tau-
ça Pública dos Estados do PR, BA, AC, RR, AL, AP, baté, apresentando o Senhor Orlando Marques dos
MT, MA, GO, ES, CE e AM, solicitando informações; Santos ao Presidente da Comissão. O Relator da Co-
OF. 272/99-Pres., à Juíza da 7ª Circunscrição Judi- missão, Deputado Moroni Torgan, solicitou reforço da
ciária Militar de Recife/PE, informando-lhe a dispensa segurança, tendo em vista notícia de um plano de
do Major Luiz Antônio da (.jiva Greff, pela Presidência fuga. O Senhor Presidente informou-lhe que já se co·
da Comissão, e colocando-o à disposição da Polícia municou com o Delegado da Polícia Federal sobre o
da Aeronáutica; Of. 273/99-Pres., ao Juiz da Vara de assunto. A seguir, deu início à fase das inquirições.



O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- E tenho certeza de que nas mãos da Polícia Federal
ele está bem guardado. Pelo menos aqui a Polícia Fe
deral é elogiada.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Justo, para contrapor um pouco, não é, Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- É porque somos minoria aqui, não é, Deputada?
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Usaram da palavra para inquiri-lo os Deputados Mag- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A
no Malta, Moroni Torgan, Laura Carneiro, Nilton Baia- Maioria sempre vence e a Minoria tem que auxiliar a
no, Uno Rossi e Wanderley Martins, que fez comentá- Maioria.
rios sobre o narcotráfico e o indiciado. Foi colocada O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
em votação e aprovada a transformação da reunião - Peço aos responsáveis pela Segurança que condu-
pública em secreta. Às quatorze horas e vinte minu- za o Sr. Orlando Marques dos Santos ao recinto. (Pausa.)
tos, o Senhor Presidente suspendeu a reunião, antes
determinando fosse desligado o serviço de som e Casa de Custódia e Tratamento Dr.
evacuado o recinto para, em seguida, realizar-se a re- Arnaldo Ferreira, Taubaté. Apresento a V.
união secreta. A reunião, na parte pública, foi grava- Exã , sob escolta, o readaptando Orlando
da, e as notas taquigráficas, após decodificadas, se- Marques dos Santos, filho de Expedito Mar-
rão publicadas juntamente com esta ata, no Diário da ques dos Santos e Francisca Maria Moura,
Câmara dos Deputados. E, para constar, eu, Car- branco, casado, natural de Itaporanga, Pa-
mem Guimarães Amaral, Secretária, lavrei a presente raíba, nascido em 14-3-61, a fim de ser au-
ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor dienciado, às 1Oh, 'por esta Comissão Paria-
Presidente. mentar de Inquérito, destinada a investigar o

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) narcotráfico. Plenário 13, Câmara dos De-
_ Declaro aberto os trabalhos da Comissão Parla- putados. Venho na oportunidade prestar a
mentar de Inquérito destinada a investigar o avanço e V. Exã minha estima. José Ismael Pedrosa,
a impunidade do narcotráfico. Expediente. Peço à Se- Diretor da Casa ele Custódia, Taubaté, São
cretária que distribua aos membros da Comissão um Paulo.
resumo do expediente e faça constar esse resumo. O advogado do indiciado já está no recinto?
Ordem do Dia. Esta reunião foi convocada para ouvir (Pausa.) Por favor. Vou passar a palavra ao Sr. Orlan-
o Sr. Orlando Marques dos Santos. do Marques dos Santos. O senhor tem a palavra até

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr. por vinte minutos, para falar aquilo que bem lhe convi-
Presidente, pela ordem. Eu só gostaria de dizer que er, aquilo que o senhor acha necessário, se é de seu
fosse reforçada toda a segurança, porque a notícia interesse cooperar com esta Comissão, visto que o
que temos é de um plano de fuga; inclusive, aprovei- nosso trabalho é detectar o avanço do narcotráfico no
tando essa viagem anterior a essa, já foi feita uma País. Se o senhor ama este País e está disposto a co-
oferta de 1 milhão de dólares para ser relaxada a pri- laborar com ele e quiser nos ajudar na sua fala, será
são dele. Então, gostaria que fosse tomado o cuidado muito importante. E colocar as suas razões, para que
para ver a extensão do problema. Quer dizer, não é nós possamos ouvir e, a partir, desse momento, inqui-
um problema pequeno, não. Então, era só essa res- ri-lo. Vou passando-lhe a palavra, dizendo que esta
salva que gostaria de fazer a V. Ex!.\. Comissão tem uma informação de que há um plano

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) de fuga - e nós queremos colocar esse habeas cor-
_ Convoco... Aliás, a Mesa já tomou essa providência; pus, para que a imprensa coloque para o País - há
já chamei o responsável, Delegado da Polícia Federal um plano de fuga montado para o indiciado que vai
responsável, e a Polícia Federal já está em alerta má- depor neste momento. O senhor pode corroborar co-
ximo. Tempo quente... Daqui a pouco faremos propa- nosco na sua fala a respeito desse plan'o de fuga.
ganda dos quadros da Globo. Fontes, algumas fontes, têm trazido informações de

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ que existem pessoas procuradas, existem pessoas
procuradas para proceder no relaxamento da fuga do

Está fazendo propaganda é da Polícia Federal mes- Sr. Orlando Marques dos Santos sob a quantia vulto-
mo! sa de um milhão de dólares. O senhor tem a palavra

por vinte minutos.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Falar a respeito da fuga... Não existe nenhum plano
de fuga. Quero falar bem claro a todos, porque isso é
uma inverdade. Porque eu não pretendo fugir, nem fi
car fugindo da Justiça. Também não teria como pagar
um milhão de dólares. Estou aqui como convidado,
estou à disposição de toclos para responder com ver-
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dade sobre qualquer fato, qualquer pergunta que me eles que não tinha condições de pagar esse dinheiro.
fizerem. E não ia pagar. Na época, inclusive, a geme chegava

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) numa delegacia, pagava fiança e ia embora, por cau-
- Nós vamos obedecer à ordem. Antes de passar a sa de uma arma. Na época, eu trabalhava com veícu-
palavra ao Relator, gostaria de saber do senhor: te- lo, com compra e venda de veículo. E ele falou: "Se
nho uma informação de que o senhor foi policial mili- você não arrumar o dinheiro, eu vou arrumar um fla-
tar. Procede? grante pra você e você vai dar um jeito de arrumar o

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - dinheiro". Aconteceu que ele me levou do Parque do
Não, senhor. Negativo. Carmo para dentro de uma viatura, me mandou deitar

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) no fundo da viatura, me levou até a Cidade Udia. Ao
- Nunca foi polícia militar? chegar lá...

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
Nunca fui polícia. - Qual cidade?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS-
- Em nenhuma circunstância? Cidade Udia. Ao chegar lá, esses militares bateram

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - numa porta, correu um pessoal pelos fundos, e eles
Em nenhuma circunstância. prenderam uma moça. Lá dentro tinha umas armas,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) três armas, dentro da casa e tinha também, segundo
_ O senhor estudou até que série? o processo, sete quilos e meio de entorpecente. Fala-

o SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS _ ram que era cocaína. Daí pra cá eu fui preso; prende-
Nem estudei porque nasci no interior, no Nordeste. ram junto com meu irmão também .essa moça. Foram
Vivia trabalhando na roça. Então não estudei. Lá não na casa do meu irmão, pegaram meu irmão, me leva-
tinha condições de estudar. ram junto e colocaram essa droga em mim. Fiquei

três meses, e consegui provar a minha inocência. Fui
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) absolvido nesse processo. De lá pra cá vêm surgindo,

- Não estudou? constantemente, homicídios no meu nome. Esse tal
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - tenente falou pra mim que ia encher minha ficha. Por-

Não, senhor. que eu falei pra ele que eu ia denunciar ele por causa
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) daquele dinheiro que ele me pediu.

- O senhor responde por dois homicídios na Primeira O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
Vara do Júri de São Paulo. Correta esta informação? _ E você denunciou ele?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS-
Correta. Denunciei porque eu estava preso e ele me ameaçou

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) de morte.
- Como é que ocorreram esses homicídios? O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - _ Qual é o nome dele?
Sobre isso aí eu nunca fui ouvido nem pela polícia
nem atrav.és de juiz. Não fui eu que pratiquei esses O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS -
homicídios. Colocaram meu nome lá, saiu a preventi- Eu não tenho o nome agora pra divulgar. Mas o nome
va para mim e estou esperando julgamento. Na reali- deve estar no processo.
dade, vou esperar o julgamento com a certeza de que O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
não tenho nada a ver com esses homicídios. - O nome do tenente que lhe prendeu?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS -
- Mas por que saiu esse... por que o senhor foi arrola- É um tenente. Exatamente.
do num crime que o senhor acha que não cometeu? O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - - Ele tentou lhe corromper?
Eu atribuo tudo isso que sai em meu nome, em São O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS -
Paulo, a um caso que saiu em 92. Fui detido no Par- Queria 10 mil dólares para que não me fizesse um fra-
que do Carmo por uns PM. Na época, eles encontra- grante de arma. Ele me pegou com uma arma. Eu não
ram comigo realmente uma arma dentro do meu veí- ia passar esse dinheiro para ele, que também não ia
culo. Aí, me pediram uma quantidade, na época, de ter esse dinheiro naquela hora pra dar pra ele. E não
10 mil dólares, por causa daquela arma. Eu falei pra ia dar 10 mil realmente pra ninguém, porque por cau-



-É.
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS

Não me falaram. Só fui até o fórum. Falaram que eu
era acusado de três homicídios. Eu falei que não, que
não tinha nada a ver com aquilo, que eu gostaria que
uma testemunha que viu o homicídio pelo menos se
colocasse à minha frente para falar que fui eu, que eu
tivesse uma participação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Por que o senhor tem uma preventiva no Mato Gros
so do Sul? O senhor sabe disso, né?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não, senhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O senhor tem em Goiás, mas tem processo também
em Mato Grosso do Sul. É a informação que tenho. O
que tem em sua mente aí, no Mato Grosso do Sul? O
senhor tem processo no Mato Grosso do Sul.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eu não tenho processo lá, não, senhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- E em Goiás?
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sa de uma arma não ia dar 10 mil dólares. E ele fez O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS -
esse reboliço comigo. Em Goiás... Não tenho preventiva mais de lá. No Go-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) iás foi uma questão de um gado. Fomos receber um
- Mas o senhor responde a um tríplice homicídio na dinheiro e se reuniu um povo lá pra pegar a gente. E
Vara da Penha. Por quê? um dos rapazes que estava comigo, estava comigo,

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - disparou uma arma contra o rapaz. Mas eu não tenho
Também é na região da Cidade Lídia. O mesmo... se- nada a ver com isso.
qüência dessa data em que eu fui preso, em 92. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) - Mas tem um mandado de prisão contra o senhor.
- Mas o que é esse tríplice homicídio? O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS -

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS _ Tem um mandado porque eu estava junto com eles
Agora, é um homicídio... Porque não me levam na de- no dia em que fomos receber o dinheiro.
legacia pra depor, não me intimam, que eles tinham O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
endereço fixo meu. E daí a pouco aparece uma pre- - O dinheiro de quê?
ventiva em meu nome. Simplesmente acusado de ho- O SR. ORLANDO M,A.RQUES DOS SANTOS -
micídio! Quer dizer, são crimes que não são apura- Eu não tenho a data.
dos. Ou fulano ou ciclano liga, fala "foi fulano", e aí O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
eles me colocam lá. - O dinheiro de quê? De que era esse dinheiro?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS -
- Mas o que foi esse tríplice homicídio? O senhor to- Era de um gado e de uns cavalos que a gente vendeu.
mau conhecimento? O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - - O senhor tem gado? O senhor é fazendeiro?
Sei que foram três mortes. Mas não... O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS -

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) Eu tenho uma fazenda comprada pelo Banco do Bra·
- Morte de quem? Que tipo de gente era? sil no Estado do Tocantins.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
Os que morreram? - No Tocantins?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS -
Sim, senhor.

O SR. PRESIDENTIE (Deputado Magno Malta)
- Qual é a ligação do senhor em Tocantins com o Pre
feito de Palmeirópolis? É isso?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Com o Prefeito de Palmeirópolis?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
-É.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Nenhuma. É porque lá, realmente, é uma cidade de
12 mil habitantes, é pouca gente na cidade e nós co
nhecemos todo mundo. Como eu tenho uma pequena
fazenda lá, crio gado lá, eu tenho que ter conheci
mento de todo mundo, amizade com todo mundo.
Todo mundo da cidade conhece todo mundo, todo
mundo é amigo de todo mundo.

O SR. PRESIDENT'E (Deputado Magno Malta)
- O senhor cooperou com dinheiro na eleição do pre
feito?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não com dinheiro. Eu doei algumas vacas para eles
leiloarem e fazerem a campanha.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Quantas cabeças de gado tem nessa fazendinha?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Uma meia dúzia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O que é meia dúzia?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Seis vacas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O senhor tem seis vacas?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Eu doei para que eles fizessem um leilão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Mas a minha pergunta não foi essa. A minha per
gunta é: quantas cabeças de gado o senhor tem?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Que eu tenho?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
-É.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Aproximadamente 870 cabeças.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O senhor adquiriu tudo isso vendendo carro?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eu adquiri tudo isso comprando aos pouquinhos.
Com o lucro que eu ganhava com carros fui compran
do. Você vai comprando a vaca, ela vai parindo, e vai
aumentando, vai ganhando mais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- E as casas que o senhor tem em Alphaville foram
compradas com o dinheiro de carros também?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eu não tenho nenhuma casa em Alphaville.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O senhor não tem casa em Alphaville?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não, senhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O senhor nunca foi preso em Alphaville, na sua
casa lá?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não, senhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Nunca foi?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Nunca fui preso lá.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Certo. Qual foi a quantidade de gado que o senhor
vendeu em Goiás, e quantos cavalos eram?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Eu vendi 80 novilhos e dois cavalos.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Oitenta novilhos...

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
...e dois cavalos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Dois cavalos... Isso dava quanto em dinheiro?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Dava aí aproximadamente 54 mil reais, mais ou me
nos. Não lembro bem, porque tenho cheques ainda
deles.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Aí a polícia fez um cerco pra prender.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Pra prender a minha pessoa. Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
.- Por quê? Só porque o senhor vendeu o gado e foi
pegar o dinheiro?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Eu fui vender o gado, mas como os caras eram tram
biqueiros e tudo, eles juntaram dez pessoas lá pra pe
gar a gente, pra tomar os cheques. E o rapaz que es
tava comigo se assustou lá na hora e atirou num de
les lá.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Quem que era o trambiqueiro?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eu não lembro o nome dele, não, senhor. Edson, o
nome dele.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Edson de quê?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não lembro o sobrenome.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Edson era o trambiqueiro. Foi o que lhe comprou.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
É. Inclusive, esse mesmo rapa;z tinha feito aqui em
Brasília umas escrituras de uns terrenos no Lago Sul
e queria trocar comigo pela fazenda. E eu vim aqui
com ele, tudo... Fui conhecer os terrenos, e foi aí
onde iniciamos o negócio do gado, dos cavalos. E de
pois eu constatei que as escrituras eram falsas. Que
eu pedi para um advogado de Brasília levantar, e as
escrituras eram falsas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Eram falsas. O senhor não acha muita coincidência
o senhor estar envolvido em tanta coisa assim que
envolve polícia?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Infelizmente. Mas eu tenho que falar que a verdade.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Qual é o Município do Espírito Santo que o senhor
tem uma condenação de sete anos?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
É... não lembro bem o município.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O senhor tem uma condenação de sete anos num
município e não sabe o nome dele? São dois municí-

. '?piOS, ne.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
É... é um só. Não lembro porque faz muito tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Mas o senhor tem uma condenação de sete anos e
não lembra o nome do município?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não lembro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Esforça aí. Puxa a mente um pouquinho. São dois
municípios.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não lembro se é Cariacica ou Vila Velha, não lembro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O que o senhor estava fazendo lá em Cariacica, na
terra do Deputado Nilton Baiano?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Na época eu trabalhava com posto de gasolina em
São Paulo e fui chamado pra trabalhar com confec
ções. E fomos a Caruaru, eu e um outro rapaz. Se
gundo ele, era pra nós comprar confecções lá. Quan
do chegou na rodoviária, ele me falou que, na realida
de, ia levar uma maconha pro navio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Certo.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
E eu já estava com ele lá e fui com ele até o navio le
var. Ao chegar próximo ao navio, a PM vinha dando
tiro e tudo, e ele correu, se evadiu e foi embora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Aí você segurou.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Aí eu fiquei preso lá.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Quantos quilinhos que eram?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Quarenta quilos de maconha.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Quarenta quilos. O senhor não puxou essa cadeia
lá não. O senhor fugiu?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Eu fiquei lá dois anos preso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Como o senhor saiu?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Eu saí porque teve um incêndio lá dentro. Correu todo
mundo e eu também fui embora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Naquele incêndio que botaram fogo lá em Cariaci
ca, Osenhor estava lá naquela época?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Estava. Lá na delegacia, estava lá e fui embora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Então o senhor é foragido do Município do Prefeito
Cabo Camata?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Então, em Cariacica. E o outro Município?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Eu não lembro. Foi a primeira vez que estive naquele
local.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Foram sete anos só em Cariacica.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Só lá mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Mas o nome do juiz que lhe deu sete anos no Espírito
Santo o senhor lembra?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não, senhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O senhor só lembra que foi levado inocente. Todas
as vezes que o senhor tem um incidente com a polí
cia, o senhor está sendo levado sempre por um ma
landro e o senhor é sempre enganado por essas pes
soas ruins que servem o senhor, não é verdade?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Infelizmente, as pessoas ruins encostam em mim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- E o senhor não percebe?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Quando eu percebo já é tarde, né.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Aí não dá mais pra sair.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Por isso estou nessa situação hoje.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Mas esse apelido "Velho Orlando do Crack" veio de
onde?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Aí eu não sei. Esse nome... Foi a polícia que veio me
botar esse nome, veio falar pra mim. Por que "Velho
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Orlando"? Até agora não estou sabendo. Se vocês
estão me chamando de "Velho Orlando", eu não sei.
Aliás, eu tenho 38 anos e não tenho idade ainda pra
ser chamado de velho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- De repente, é pela experiência, né?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Talvez pelo sofrimento que eu já tenho passado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Mas o senhor acha que um homem que tem uma fa
zenda com quase mil cabeças de boi sofre?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Com quantas?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Quase mil. Não são 800? Mais uma barrigada este
ano vira mil.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
. Trabalhando, trabalhando, é. Se Deus querer... Tenho

mais vaca lá.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Amigo de prefeito; delegacia pega fogo, o cara sai,
tranqüilo e tal. É muita sorte!

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
A gente tem que ter amizade com as pessoas decen
tes, as pessoas boas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Com quem você tem amizade no Espírito Santo?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Todo mundo na cidade. Conheço todo mundo na ci
dade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Eu moro lá, e também o Deputado Nilton Baiano.
Você não tem amizade com a gente não. Com quem
o senhor tem amizade lá?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Onde?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Lá no Espírito Santo.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não, Espírito Santo com ninguém. Isso foi lá em Pal
meirópolis que eu tenho amizade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Em Palmeirópolis. Dá o nome de uma pessoa boa
com quem o senhor tem amizade lá.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Estado do Tocantins?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O dono do cartório, por exemplo, qual é o nome
dele?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
O dono do cartório?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- É. Ele é seu amigo.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eu não me recordo do nome agora. Mas eu conheço,
tenho amizade com ele, sim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O padre é seu amigo também, como é o nome dele?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Também não sei, mas ele é meu amigo; tenho amiza
de com o padre também.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Não vou nem me adiantar nesse negócio de padre,
senão a gente vai parar lá nos Direitos Humanos. É
seu amigo e o senhor não sabe o nome dele, né?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não, não me recordo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Mas nós sabemos o nome dele e o nome do cartó
rio, e nome do Prefeito, também.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Do Prefeito eu sei o nome.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O senhor deu mais de seis vacas para a campanha
dele. Dá uma lembradinha aí.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não, só dei seis vacas mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- E o carro, nada? .

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
O carro? Não, senhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
Hum... E o Audi A-3 que foi preso? De quem que é
esse Audi?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
De quem que é? Era meu.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Agora é de quem?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Agora já mandei vender né, não sei se foi vendido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O senhor mandou vender quando?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Depois que eu tava preso. Tem uns dez dias mais ou
menos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Estava no nome de quem esse Audi?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
No nome de um... não me recordo agora, não. Eu não
coloco no meu nome o carro porque... no meu nome
não dá pra colocar.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Por quê?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Porque se eu tinha preventiva e estava como fugitivo,
se colocar alguma coisa no meu nome, aí já estava
me entregando pra polícia automaticamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta 
O senhor tem um outro documento com um outro
nome?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não, senhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
-Outro CPF?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não, senhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Não tem. Como é o nome da sua esposa?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Andréa Silva Cardoso Marques.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Você é casado com ela?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Sou sim, senhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Tem filhos?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não, senhor. Com ela não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Ela tem algum processo?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não, senhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Nunca foi presa?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não, senhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O senhor teve, tem alguma prisão, alguma conde
nação por uso de drogas?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não, senhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Tráfico de drogas?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Essa aí do Espírito Santo, só.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Do Espírito Santo. Foi só a maconha.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Só a maconha, só.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- E o crak?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não conheço nem o crak. Eu sei por que estão me
chamando de maior traficante de São Paulo, um dos
dez maiores traficantes de São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O senhor não é... não está entre os dez?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eu não sou traficante de São Paulo!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O senhor é traficante de onde?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
De canto nenhum!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O senhor só não é traficante de São Paulo.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não, nem São Paulo nem lugar nenhum, porque eu
moro lá, né?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O senhor que tem fazenda em Rondônia, aquelas
fronteiras são muito abertas?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Eu não tenho fazenda em Rondônia, não, senhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Onde é sua fazenda?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Palmeirópolis, Estado do Tocantins.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Ah! Tocantins, perdão. As fronteiras são muito aber
tas lá no Tocantins?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
No Tocantins, eu conheço pouco do Tocantins, por
que eu só vou lá em Palmeirópolis e volto; fico lá al
guns dias e volto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O pessoal lá de Palmeirópolis sabe que o senhor
tem preventiva e que a polícia está lhe procurando?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não, senhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O senhor é conhecido lá como, com que nome?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Orlando Marques.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Lá em Palmeirópolis?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Sim, senhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Anda normalmente na rua?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Normalmente.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Vai à casa do Prefeito e...

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Vou à casa do Prefeito, vou à campanha do Prefeito,
vou à campanha do Deputado que fizer lá, vou...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O senhor faz o comício também?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Peço voto pro Prefeito, para os políticos, faço tudo
isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- E eles não sabem que o senhor tem essa...

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não sabe.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Nem a polícia sabe?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Nem a polícia. Eles têm eu como fazendeiro e comer
ciante de automóveis em São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- E que vai lá só visitar a fazenda?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Só isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Mas o senhor já ouviu falar de algum caso de tráfico
de drogas lá?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não, senhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- A cidade não tem droga?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Se tem, eu nunca procurei me envolver ou saber se
tem ou se não tem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Eu vou passar a palavra ao Relator...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr.
Presidente, o senhor me dá um aparte? Só quero per
guntar à testemunha: quem eram os Deputados que o
senhor apoiou lá em Palmeirópolis?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Veja bem, quando tem a campanha pra Prefeito...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Isso, quando tinha.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Foram alguns Deputados pra lá. É óbvio que eles não
têm bola de cristal, não vão saber que...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- ...estão mexendo com traficante. .

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Eu, que não sou fugitivo nem nada... Eu, como amigo
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do Prefeito, ajudando na campanha, teria que estar
ao lado também, pedindo voto pra um e pra outro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Como é o nome do Prefeito?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Dr. Jairo Paneato.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Dr. Jairo...?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Jairo Paneato.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Paneato?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor não respondeu à minha pergunta. É claro que
eles não são obrigados a saber. Mas eu quero cons
tatar é exatamente isso, que nem sempre...

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
É. Alguns Deputados, mas não lembro o nome de
les...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Alguns Deputados sabem... Ah! Tá certo!

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Eu não lembro... não me recordo o nome dos Deputa
dos. Mas fomos... Cumprimentei, sem nenhum pro
blema.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Deu vaca pra eles também?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não, senhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Eu vou passar a palavra para o Relator e, em segui
da, eu volto a inquirir. Sr. Relator...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr.
Orlando, o senhor foi preso onde?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Fortaleza.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Forta
leza. O que o senhor tem em Fortaleza?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Eu tenho quatro filhas que moram lá. São crianças de
cinco a treze anos; então eu não posso deixar de visi
tá-Ias sempre lá em Fortaleza.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E a
mãe delas também?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
A mãe delas também mora lá.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E o
que o senhor deu pra elas?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Pra minhas filhas?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É.
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o SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Procuro dar educação, mais nada. Dou ajuda a elas
no colégio, ajudo com a despesa...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O senhor
tem uma casa lá, então?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não, eu não tenho casa lá, não. A mãe delas tem
casa lá; eu não tenho. Já sou separado faz cinco
anos.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tá
bom. A mãe delas tem casa onde lá?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Lá em Fortaleza mesmo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sim,
isso eu sei; quero saber onde.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Na Praia do Futuro.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Na
Praia do Futuro?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS-
É.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Nas
dunas?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Isso. Exatamente.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Na
Praia do Futuro, nas dunas.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Isso.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qual
é o endereço lá?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É a
Vieira Souto de lá a praia das dunas, a Praia do Futu
ro.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É um
lugar nobre. As dunas ali são um lugar nobre. É um lu
gar bom de morar, não é?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
É bom.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qual
é o endereço? O senhor se lembra?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Rua Dr. Pedro Sampaio.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sam
paio...

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
É, n2 450.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - 450,
Fortaleza. O senhor foi preso lá?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Fui preso lá.
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O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ah,
é? Qual é o telefone lá?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não me recordo do telefone da casa agora, não.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ah,
isso é fácil, não tem muito problema. Quanto tempo o
senhor passava lá em Fortaleza?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eu já tenho ido lá desde que... Já faz uns quatro anos,
que vou lá, sim, que freqüento lá. '

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
Então, durante todo esse período que era fugitivo o
senhor ia lá?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Fortaleza, Palmeirópolis, eu andei ... Ando em qual
quer lugar, sempre andei em qualquer lugar.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O senhor
nasceu onde?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Itaporanga, na Paraíba.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN -Itapo
ranga, na Paraíba. Então o senhor é do Nordeste.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Sou nordestino.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E o
senhor tinha... a mãe... sua ex-esposa tem algum ne
gócio lá pra subsistir?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Se ela tem?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É.
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 

Ela tem uma lava-rápido. Tem uma lava-rápido e ven
de também confecções.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tem
uma lava-rápido.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Isso.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O senhor
que deu pra ela?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS....;
Não, senhor. Ela comprou esse lava-rápido. Quando
nos separamos ela trabalhava com imobiliária. Aí foi
embora pro Nordeste e lá ela...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O senhor
conheceu ela em São Paulo?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não, conheci ela na Paraíba.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Na
Paraíba?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Sim, senhor.
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o SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E ela
foi pra Fortaleza por quê?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Porque... Devido a minha separação e tudo, ela foi
embora pra Paraíba e de lá se destinou pra Fortaleza.
Aí também não procurei muito saber, porque eu só
vou lá pra ver minhas filhas e... Converso com ela,
pergunto...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sua
cidade é Palmeirópolis?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Minha cidade é Palmeirópolis.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qual
é o telefone que o senhor usa lá em Palmeirópolis?:

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
(063) 886-1376.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O di
nheiro que o senhor arrecada lá na fazenda e tudo...
O senhor guarda onde?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Onde eu guardo o dinheiro?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O senhor
investe? Como é que faz?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eu vou comprando mais gado, vou... Mando para as
minhas meninas. Faço isso.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Como
é que o senhor manda para as suas meninas?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Mando pra conta da mãe delas. E quando eu vou lá,
entrego pessoalmente, entrego em mãos.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A
mãe delas tem conta em que banco?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Banco Itaú.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - De
onde? Dali da...?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eu não sei. É ali em Fortaleza a conta dela.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ali em
Fortaleza?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS-
É.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E o
senhor tem conta em Palmeirópolis onde?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eu não tenho conta em Palmeirópolis; eu tenho conta
em Minaçu, no Banco do Brasil.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mina
çu é outra cidade?
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O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
É outra cidade, já é Estado de Goiás.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A sua
fazenda tem conta onde?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
No mesmo banco.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - No
mesmo banco. Por quê? Palmeirópolis não tem ban
co?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Tem, mas como minha fazenda é comprada pelo
Banco do Brasil, então a conta é aberta no Banco do
Brasil.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se
nhor comprou quando essa fazenda?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Faz quatro anos.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Faz
quatro anos. E como é que o senhor comprou, se o
senhor é procurado pela polícia, no Banco do Brasil?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Eu tenho sete anos que freqüento Palmeírópolis. Fui
lá porque morava um tio meu lá e eu fui visitá-lo em
Palmeirópolis. Inclusive, o mesmo já faleceu. Ao che
gar lá, comprei 100 alqueires de terra. Era tão barato!
Terra de uma viúva. Comprei lá por. .. Seria como se
fossem 20 mil reais, hoje. E fui reformando aos pou
cos, fui reformando, reformando e fui comprando 20
alqueires de um, 30 de outro e chequei a 250 alquei
res de terra. Acontece que me aparece um rapaz lá in
teressado em comprar a fazenda, e eu acabei ven
dendo essa fazenda pra ele, na época, por 500 mil re
ais.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quanto
deu?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Os
20 mil virou 500.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Virou
500?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Virou
500, porque fui aumentando, comprando 20 alquei
res, 30, 50, e chegou a 250 alqueires.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A ori
ginai era 100 alqueires.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Cem
alqueires.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E o
senhor comprou por 20 mil?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Mais
ou menos. Aproximadamente hoje, 20 mil. Na época
era cruzeiro.
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o SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Só
não entendo esta matemática. Se 100 é 20, 250, pe
las minhas contas, são 50.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - São
50. Mas eu fui trabalhando, fui formando as terras.
Você vai formando as terras. Forma 20 alqueires, for
maSO.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Aí
você põe 10 vezes mais o preço que era.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Na
realidade, ela não valia isso tudo. Na realidade...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O
cara é que era otário.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - senhor?
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O

cara é que era otário.
O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Na

realidade, ele se interessou e quis. Eu falei que era
por 500 mil, e ele falou: "Se você pegar umas carretas
no negócio eu fico com a fazenda." Eu falei: "Eu entre
go."

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quem
foi o rapaz que comprou por 500 mil?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Sér
gio Cordeiro. Era de Vitória, do Espírito Santo, esse
rapaz. (Manifestações no plenário.)

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sér
gio Cordeiro.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Exa
tamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Então, Sérgio Cordeiro, do Espírito Santo. Agora,
me diga uma coisa. Só um momentinho, Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pois
não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Sérgio Cordeiro mora onde no Espírito Santo?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Esse
rapaz morava em Espírito Santo, mas chegou a ven
der a fazenda e foi pra São Paulo. Ele faleceu em São
Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Faleceu em São Paulo, como? Morreu de quê?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Ma
taram...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Quem matou, hein?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não
sei. Ele morreu em São Paulo. Assim eu soube, né?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Quem lhe falou?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Os
parentes dele mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Quem são os parentes dele?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Eu
conheci a esposa dele.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Lá no Espírito Santo?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - É.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Como é o nome dela? Rose.
O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Era

Rose.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Rose de quê?
O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não

sei o sobrenome.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Não é isso que o senhor tá pensando, não. Rose de
quê?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não
sei o sobrenome dela.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mágno Malta)
- Sabe não, né?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Seria Rose Dutra?
O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não,

não faço nem idéia.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Rose Duarte?
O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Co

nheci o rapaz porque me apareceu lá em Palmeirópo
Iis e comprou a fazenda.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Mas qual o bairro em que ele morava, já que o se
nhor conhecia a família?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Lá
em Espírito Santos?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
-É.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não
cheguei a ir ao Espírito Santo, lá na casa dele.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
-Não?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não.
Conheci ele lá em Palmeirópolis mesmo. Aí mataram
ele. Segundo informações da família, eJe foi morto em
São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Foi morto... E a fazenda ficou com quem?
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o SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Ele já
tinha vendido a fazenda.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Vendido para quem?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Um
outro morador. Eu não conheço a pessoa que com
prou, mas ela mora lá em Palmeirópolis - o compra
dor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Que comprou essa fazenda?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Que
comprou essa fazenda.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Depois dessa você comprou outra?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - De
pois que vendi essa, que eu vendi as carretas, os car
ros, apareceu essa outra fazenda para comprar pelo
Banco do Brasil. E eu comprei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Quantas carretas?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Eu
peguei dele, na época, três carretas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Ele usava essas carretas em quê, no Espírito San
to?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Fazia
transporte de carga.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- De quê?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não
procurei saber. Ele mandou para São Paulo as carre
tas, eu verifiquei as carretas e, automaticamente,
vendi as carretas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Bom, você disse que tomou empréstimo pelo Banco
do Brasil. Se você disse que não tem condições de
colocar um telefone no seu nome, porque você tem
muito mandados de prisão, então não tem condição...
Esse empréstimo do Banco do Brasil foi tomado no
nome de quem?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - No
meu nome.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- No seu nome?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - No
meu nome. Comprei a fazenda no meu nome. Fui a
três reuniões no Banco do Brasil, em Goiânia. Três
reuniões...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Já com esses mandados todos nas costas?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Com
todos os mandados.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Então, o senhor concorda comigo que o fato de o
senhor estar solto é a maior prova da incompetência
da polícia do Brasil.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Infe
lizmente. Tá certo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Esse
pedido de empréstimo foi feito onde?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Eu
iniciei... Na realidade, essa fazenda foi comprada de
um rapaz que devia já toda ela e mais, muito mais, no
Banco. A conta, na realidade, que ele devia no Banco
do Brasil era mais de 2 milhões. Então, ele tinha duas
fazendas, na realidade, que já eram do Banco auto
maticamente, e ele queria vender. Na época, eu ne
gociei no Banco e consegui tirar ela do Banco do Bra
sil por 700 mil, matando a dívida do rapaz.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E o
débito dele era de 2 milhões? É o que o senhor está
dizendo?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Apro
ximadamente 2 milhões e 200.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E o
senhor fez um acordo por 700 mil?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Eu,
com o advogado... Nós nos reunimos três vezes no
Banco do Brasil, em Goiânia, e conseguimos...

O SR. DEPUTADO MORON(TORGAN - Onde
no Banco do Brasil? Qual era a agência do Banco do
Brasil?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
É a central de Goiânia.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Em
que ano foi isso?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Agora não me recordo, mas já faz quatro anos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- E o nome do gerente?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não me recordo também. Lembro-me do nome do ge
rente em Minaçu, que iniciou as negociações. De lá,
ele encaminhou para Goiânia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Nós precisamos levantar o nome desse gerente,
desse ano. Há quatro anos atrás...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Então
foi em 1995? É isso?Agora eu não estou entendendo
mais nada, porque o senhor me disse, primeiro, que
pagou 20 mil pela fazenda.
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o SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Exatamente.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E
vendeu por 500. E agora o senhor está me dizendo
que pagou 700 mil?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Comprei financiada essa outra por 700 mil. Como eu
tinha 500 mil, dei 200 mil reais, na época, de sinal,
dessa que eu comprei pelo banco, e o resto do dinhei
ro fui investindo na fazenda, comprando gado, refor
mando a fazenda... E o resto ainda deu a fazenda no
Banco do Brasil.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E
essa outra fazenda que o senhor comprou, qual é o
tamanho dela?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Vai dar 220 alqueires.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu
não estou entendendo. O senhor paga 700 mil por
uma fazenda de 220 alqueires, e vende uma de 250
alqueires por 500?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Fazenda varia muito de preço. Certamente deve ha
ver alguns fazendeiros aqui nesta reunião. Fazenda
depende da terra, depende das benfeitorias que tem
na fazenda, para valer 500 ou 700. O senhor pode ter
uma fazenda que tenha 1.000 alqueires e eu posso
ter uma de 200 que vale por uma sua de 1.000 alquei
res.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Me
diz uma coisa: como o senhor vai para essas localida
des? De avião, de carro?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Vou de avião, vou de carro...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Vai de
avião? O senhor tem avião?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não senhor. Compro passagens na Vasp, na Trans
brasíl. Em Palmeirópolís eu compro na Tam, vou até
Minaçu, e de Minaçu vou de carro pra lá.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O da
Tam vai até Minaçu?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Sim, senhor.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E aí o
senhor vai de carro para lá?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Pego um carro, pego um táxi, pego um ônibus e vou
embora.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se
nhor nunca foi de aviãozinho, de táxi aéreo, ou coisa
assim?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Graças a Deus, não, senhor.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Bom,
o senhor comprou isso lá no Banco do Brasil, com o
seu nome e tudo.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Tudo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
pediram atestado de nada no Banco do Brasil?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não, senhor. Só atestado, assim, de que você não
deve nada para ninguém, q'ue não tem dívida em lu
gar nenhum, em banco nenhum.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sim, e
para fazer um negócio desses não pede...

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Atestado de antecedentes, não, senhor.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
pede atestado de antecedentes?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não, senhor.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Só de
que não tinha dívida.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não tinha dívida, não devia pra ninguém, graças a
Deus!

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas o
senhor não responde a um processo por cheque sem
fundos?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não, senhor.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Então
é por estelionato só. O que foi esse do estelionato?
Porque o art. 171 é estelionato.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não, eu não me recordo de 171.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
te recordas desse?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não, senhor. Se tiver algum cheque sem fundos...
Porque eu já perdi um talão de cheques, talvez há uns
dez anos atrás. Mas também acho que não pode ser
isso.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - De
que banco era?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Nem me recordo mais do banco. Já faz tanto tempo
que nem me recordo.



O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Isso aí eu não sei.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se
nhor conhece o Antônio da Mota Graça?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não, senhor.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Onde
o senhor mora em São Paulo?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Em São Paulo? Eu moro em Santo André.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E o
senhor tem ido lá?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Tem um mês, tem uns dois meses que eu não vou lá.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas
normalmente o senhor ia?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Normalmente. Eu vivo lá comprando e vendendo au
tomóveis todos os dias. Em São Paulo, para cima e
para baixo, o dia todo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E o
senhor era procurado e não tinha problema com isso?
O senhor tinha uma firma de comprar e vender auto
móveis?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não, senhor, nunca tive firma.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E
como o senhor faz para comprar e vender se não tem
firma?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Firma?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É.
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS

Ah, o senhor perguntou se eu tinha firma! Em São Pa
ulo, a gente tem as feiras de automóveis. Cada dia
tem uma feira num lugar. O senhor pode chegar lá e
comprar; compra um, acha um mais barato, vende o
outro, e através de lojas, também. Eu trabalhei em 10-
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O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quem do fazenda. Às vezes, a pessoa tem informação que
são as pessoas que trabalham para ti na fazenda? uma região é boa para investir e vai investir; inclusive,
Quem é teu capataz lá? o Estado do Tocantins é um Estado onde a maioria do

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - povo quer investir porque as terras ainda são baratas.
Tem o Tio Tonho, tem o Clóvis, tem... É isso que leva o povo a ir até o Estado do Tocantins.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Que- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O que
ro saber quem coordena, porque tu não estás sempre pegaram no Tocantins há um tempo atrás?
lá. Então tem que ter um capataz lá que... O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS -

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - O que pegaram lá? Até agora não estou sabendo de
O senhor Clóvis; Clóvis Borges. nada.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E ele O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
sabe que tu és traficante, ou não? teve um negócio de sete toneladas e meia de cocaí-

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - na?
Eu não sou traficante, e ele não sabe nada sobre a
minha vida.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas
tu não respondes pelo art. 12, que é tráfico de dro
gas?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Mas ele não sabe de nada da minha vida. Sabe só
que sou comprador de automóveis em São Paulo;
compro e vendo. E, como fazendeiro, ele é lá da cida
de, trabalha para mim como trabalharia para qualquer
um.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quer
dizer, lá ninguém sabe que tu és traficante?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não sabem de nada.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Deixa
eu saber... Quero falar um pouquinho mais do Sérgio
Cordeiro, do Espírito Santo. Conheceu ele onde?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Em Palmeirópolis.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E ele
foi fazer o quê lá?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Estava lá procurando fazenda para comprar. E, na
ocasião, eu estava lá e falei: "A minha eu vendo." Aí,
ele falou para mim: "Só quero fazenda que tenha uma
boa represa, porque eu gosto de pescaria." Eu falei:
"Então você acertou na certa, mesmo, que a minha é
a que tem muito peixe e tem uma boa represa." Ele
gostou e acabei vendendo a fazenda.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E por
que essa ligação com o Espírito Santo? Tu foste pre-
solá?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Infelizmente, foi coincidência de uma pessoa do Espí
rito Santo ir até Palmeirópolis comprar uma fazenda
lá, como poderia ser uma pessoa do Rio de Janeiro,
de Alagoas ou de Sergipe que estivesse lá procuran-



O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Mais nacional. E eu trabalho mais com uma loja em
São Mateus, também.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Loja
em São Mateus?!

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Isso.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - De
quem?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Do Ramos.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - São
Mateus fica onde? Que eu não conheço muito São
Paulo.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Na Zona Leste.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Na
Zona Leste?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
É, sim, senhor.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mate
us; loja do Ramos. É loja do Ramos, é?
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jas de automóveis em São Paulo, muito. Aí você pega O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por-
um conhecimento grande, e não precisa nem ter fir- que tu não podes ficar com dinheiro na mão. É goza-
ma; você mesmo por telefone vai ligando e vai ven- do, não é?
dendo. Informa o carro, que jeito é o carro, e, se inte- O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS -
ressa, você vai lá e faz o negócio. Para qualquer loja Não posso. Exatamente. Às vezes, fico, para estar fa-
você vende e compra de particular. zendo alguns movimentos em banco, não é?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tu O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tu co-
tens vendido carro ultimamente? nheces o gerente lá do banco?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS -
Tenho. Não. Não tenho conhecimento, não. Pego os che-

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Lá em ques com o rapaz, ele vai lá, paga o carro para mim,
São Paulo? ele ganha uma comissão, e pronto.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pega
Em São Paulo. Só que não coloco no meu nome o o cheque, ganha comissão...
carro. Eu compro um carro... Por exemplo, pego com O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS -
recibo assinado, só. Ele paga o carro e ganha uma comissão. Nós dividi-

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Aí tu mos a comissão.
pagas o cara... O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O que

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - esse Marcelo ganha para te dar cobertura no che-
Pago e vendo o carro, automaticamente; transfere que?
para a pessoa que comprar para usar. O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS -

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qual Ele ganha comissão do carro também.
é a conta que tu usas para fazer isso? Qual é o ban- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quanto?
co? O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS -

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - Se um carro vai dar mil reais de lucro, nós dividimos a
Qual é o banco que eu uso? Banco Itaú. comissão.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ban- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tu
co Itaú, de onde? De Santo André? É no teu nome, compras, principalmente, carro importado ou nacio-
também? Ou é de outro? nal?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
De outras pessoas.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Então
me dá um nome de outras pessoas que tu usas no
Banco Itaú?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Eu uso o do Marcelo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mar
celo de quê?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não sei o sobrenome dele, não me recordo do sobre
nome. Uso mais o dele, e geralmente faço negócio di
reto com a loja, mais com dinheiro; procuro trabalhar
mais com dinheiro para evitar movimento.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É o
Banco Itaú de Santo André?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Isso.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Faz
esse trabalho...

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Faço.
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o SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS-
É.

o SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É co
nhecido lá?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
É conhecido demais.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E tu
conheces ele de onde, para trabalhar com ele?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Porque, antigamente, ele trabalhava com o logue,
que era um sócio, e eu passei a trabalhar de vende
dor de automóveis na loja dele. Trabalhei três anos
como vendedor na loja dele. E aí ficamos nesse tem
po que eu trabalhei. .. Inclusive, em 1992, na época
em que fui preso pela PM, eu trabalhava lá.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se
nhor conhece um rapaz de nome Cláudio Gonçalves?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não, senhor.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
Osvaldo Garcia de Freitas?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não, senhor.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
Osvaldo Mariano Nascimento?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não, senhor.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Val
decir Gregório Pontes?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não, senhor.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - João
Clemente Faria Rodrigues da Lima?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não, senhor.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Car
los Basílio? Coisa assim.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Carlos?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É.
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 

Não, senhor. Carlos que eu tenho é um sobrinho meu,
mas não é Basílio.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Como
é o nome dele?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Do meu Sobrinho? É Carlos Marques dos Santos.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Car
los Marques dos Santos. O que ele faz?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Trabalha numa roça, lá no Nordeste.
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O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - João
Carvalho Diniz?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Esse é primo meu.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Esse
é teu primo?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Deve ser esse. Eu tenho um primo que chama João.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Hélio
Xavier de Oliveira?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não, senhor. Não me recordo. Eu tenho um primo que
se chama João, deve ser esse, não é? E tem Diniz no
sobrenome dele.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O se
nhor já residiu em Três Lagoas?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não, senhor.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Nun
ca residiu?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Nunca. Aliás, nunca nem fui a essa cidade.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Está
bom. Quem é o proprietário, talvez seja um amigo
seu, de uma mansão na Alameda Equador, nQ 541 ?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Onde?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Na
Alameda Equador, nQ 541. Porque o senhor foi visto lá
algumas vezes. Então, quem é o proprietário.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eu não conheço o proprietário de lá, não. Alameda
Equador?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É.
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS

Alphaville, não é? Minha ex-mulher morou lá.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tua

ex-mulher morou lá? E é por isso que tu foste visto lá,
então?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Fui visto lá por isso.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E era
propriedade dela?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Era propriedade dela. Ela tinha uma imobiliária lá em
Alphaville, na época, e morava lá.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ela ti
nha uma imobiliária na Alphaville?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Tinha.
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o SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tu fez
algum negócio com a imobiliária dela?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não, senhor.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ne
nhum negócio com a imobiliária dela?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não. Nenhum.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por
quê?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Como eu ia fazer negócio lá? Por que eu não fiz negó
cio? Ah, mas eu não tinha...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por
que, se minha mulher tivesse uma imobiliária, eu ia
dar preferência para fazer lá, que era muito mais se
guro de fazer.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Mas aí se eu fosse comprar algum imóvel, não é?
Mas eu não estava comprando imóvel. No caso, se eu
tivesse comprando algum imóvel, é óbvio que eu ia
dar preferência para ela. Com certeza.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Como
era o nome da imobiliária que ela tinha em São Pau
lo?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Eu não me recordo do nome agora, no momento.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tu
não te recordas do nome da imobiliária?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Agora não me recordo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Como
é o nome da tua mulher?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Da minha ex-mulher, não é?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Antô
nia Gonzaga.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Sim, senhor.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
tem perigo da imobiliária estar no teu nome?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não tem perigo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Era
só no nome dela mesmo.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Exatamente.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A
imobiliária...

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Tudo o aue eu tenho no meu nome. e na realidade

continua não sendo meu, é aquela fazenda que eu
devo ao banco.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A
Antônia tinha imobiliária em AlphaviLle mesmo?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Exatamente.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tu
moravas com ela lá, porque aí tu não eras separado,
não é?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Quando ela morava lá eu já era separado dela.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Já era
separado?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Já era separado.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E, an
tes de separar, vocês moravam onde?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Ferraz Vasconcelos.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Fer
raz...

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
...Vasconcelos.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
...Vasconcelos. Qual é o endereço?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Avenida Luiz Antonio de Paiva. Agora, o número da
casa não me recordo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qual
era o telefone?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não tenho, não, senhor. Faz tanto tempo!

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas
era uma casa própria de vocês?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Era uma casa própria.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Esta
va no seu nome.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não estava ainda no meu nome porque essa casa,
quando comprei, não tinha escritura; estava fazendo
a escritura. E ficou dois anos, aproximadamente três
anos, rolando, e como não saía escritura acabei ven
dendo e não passando para o meu nome.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E es
tava no nome de quem?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Agora não me recordo mais o nome do rapaz.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Como
é o nome da Avenida?
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o SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Luiz Antonio de Paiva.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Fica
va perto de onde?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Perto do terminal de ônibus. É uma central, onde fica
bastante ônibus.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Fica
va quase esquina de que rua?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não me lembro; a avenida principal passa embaixo
dessa rua.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tu di
zes que, por estar foragido, tu usavas algumas pes
soas para quando tu querias fazer algum trabalho
bancário, alguma coisa assim. Além do Marcelo,
quem mais tu usaste?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
O Ramos, mesmo, fazia negócio para mim, na loja
dele.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O Ra
mos fazia negócio pra ti?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eu dizia: "Olha, estou comprando este carro aqui.
Paga este carro para mim, que daqui a pouco, dois,
três dias, eu resolvo."

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O Ra
mos está preso também? Ou não?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não, senhor!

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não?
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS

Não.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Está

solto?
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS

Está solto. Ele é lojista.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É lo

jista lá em São Mateus?
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS

É. Exatamente.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Teu

amigo há quanto tempo?
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS

Trabalhei com ele. Já conheço ele há uns dez anos.
Trabalhei com ele.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Uns
dez anos que tu conheces ele?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
De oito anos a dez anos. Exatamente. Trabalhei na
loja dele três anos.
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O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Fizes
te muito negócio de venda de carro para ele?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Se eu fiz muito negócio? Fiz, sim. Com certeza.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tu
vendias quantos carros para ele, assim, por mês?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Cheguei a vender quarenta carros por mês.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qua
renta carros por mês?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Já cheguei a vender quarenta carros por mês.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Só
tu?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Só eu. Já cheguei a vender quarenta carros.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qua
renta carros por mês?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Já cheguei.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tem
algum vendedor que venda mais que tu lá?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Mais do que eu? Ah! Tinha vendedor que vendia.
Com certeza, cara mais antigo, tinha conhecimento
maior do mercado...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Hoje
em dia, os caras não estão vendendo dez. Se vende
rem cinco, já estão felizes.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Mas naquela época em que a gente trabalhava não
era a época do real. Então, o povo comprava muito,
vendia muito, trocava muito. Então, entre compras,
vendas e trocas...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tu ti
nhas os clientes, assim, preferenciais. Quem era o
teu? Aquele que todo vendedor tem, que é o cliente
que confia?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Mas nome agora, de início, não tenho nome. Mas,
através de lojas... Nós fazíamos também negócio en
tre lojas, por exemplo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qual
eram as lojas?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - A JC
Veículos...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Aon-
de?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Ave
nida Nhanhá Melo.
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o SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Só
um pouquinho... JC Veículos...

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - BEG
Veículos.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qual
é a avenida que era?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Ave
nida Nhanhá Melo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Nha
nhá Melo?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Nha
nhá Melo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ave
nida Nhanhá Melo... Vou botar assim e depois eu vejo
que diabo é isso. Mas... Nhanhá Melo! Ô nomezinho
danado! Qual era a outra? BEG? B, E, G?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS -Isso.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Fica

va onde?
O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Tam

bém na mesma avenida, porque lá é uma avenida
enorme.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - No
JC, quem era o teu amigo?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - O
dono da loja.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN -Como
é que é o nome dele?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Era...
Paulo. Nós chamava ele de Isaac, né?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN -Isaac,
mas o nome mesmo era outro.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Ti
nha o nome de Paulo. Eram dois. Porque no ramo de
automóveis isso funciona de uma maneira...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Esta
va vendendo normalmente, né?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Nor
malmente. Sempre funcionei normalmente.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Até
nesses últimos meses agora?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Sem
pre trabalhei normalmente.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - BEG
Veículos...

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - É
também na mesma avenida, no mesmo endereço.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E
quem era o teu contato na BEG?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Todo
o mundo conhece a gente. Vendedor...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Diz aí
os nomes.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Tem
Luís, tem Paulo, tem bastante.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Luís e
Paulo. Agora me diz uma coisa: eu quero que tu me
expliques como é que fez uma mágica. Tu sabias que
nesses tempos... Se não me engano, a Rede Record
saiu dizendo que tu eras um dos homens mais procu
rados, o rei da cocaína. Tu ouvistes falar dessa repor
tagem, né?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Eu
assisti à reportagem. Assisti pela Record e assisti por
outras televisões, também.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Assis
tiu pela Record e por outras televisões também.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Exa
tamente.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Agora
me diz uma coisa, porque, conseqüentemente, teus
amigos comentavam. O que é que eles comentavam
contigo desse negócio?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Eles
não comentavam.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não?
O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não,

porque quando eu vi a notícia, quando eu vi a notí
cia... Eu fiquei cinco dias sem sair na rua.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Aí de
pois saiu de novo?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Saí
normal.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN -Isso
foi quando? Só para me situar. Uns dois meses, três
meses?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Uns
dois meses. Dois meses...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Dois
meses.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Exa
tamente.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E, de
pois, tu tens que sobreviver. Tu voltaste a vender caro
ro.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Exa·
tamente.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E o
pessoal nem comentava contigo.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não
comentava não. Falavam assim algumas pessoas:
"Um amigo meu falou que saiu uma foto aí com o seu
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nome..." Eu disse: "Eu? Você está ficando louco?
Meu nome não é não." Ele falou: "Não. Pela foto, real
mente, não é você não."

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Saiu
onde? Saiu na Record, saiu onde mais?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - No
SBT, acho que saiu na Globo também.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Saiu
assim em rede?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - É,
saiu em todas.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Saiu
em todas.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Saiu.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Esses

teus amigos são legais, viu? Porque, se saísse um
amigo meu com isso, eu não fazia um negócio mais
com ele.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - a se
nhor poderia não fazer um negócio. Mas eu tenho cer
teza de que se o senhor fosse amigo, considerasse
ele como amigo e tivesse feito alguns negócios, tives
se tido alguns lucros, também o senhor também não
iria denunciar essa pessoa. Tenho certeza.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quer
dizer que todos esses aí sabiam que tu eras procura
do por tráfico e nenhum te denunciou.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Bom,
não todos. Eu falei que alguns amigos meus comen
taram. Se estava, se sabia, se não sabia... Alguns de
les comentaram.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por
que eles não denunciaram? Qual é a tua opinião?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Con
sideram as pessoas. Você faz negócio honesto, paga
direito, compra fiado, vende, paga tudo. A pessoa
fala: "Uma pessoa dessas eu não vou denunciar. Não
tenho nada contra essa pessoa." Se a pessoa não
tem nada contra mim, acho que não vai querer me fa
zer um mal e me mandar para a prisão.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eles
não tinham medo de ti, né?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS 
Medo de mim?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É.
O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS 

Quem vai ter medo de mim? Não existe nenhum moti
vo pra...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tu
respondes a crime por aí.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Eu
respondo, mas as pessoas que faziam negócio pra
mim, comigo, não sabiam.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É?
Então tá! Sr. Presidente, eu vou deixar o pessoal per
guntar e, depois, eu volto a perguntar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Vou passar a palavra à Deputada Laura. Só pra
confirmar: você falou que as pessoas faziam negócio
pra você?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Ago-
ra?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- É, agora. a Relator perguntou: "Você é envolvido
em homicídio e tal e seus amigos não sabiam disso?"
Você falou: "Não, eu não. a pessoal é que fazia negó
cio pra mim."

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não,
eu não. Faziam negócio comigo. Faziam negócio co
migo, mas não sabiam que e~ era envolvido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Não sabiam que você traficava.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não,
eu nunca trafiquei. Eu não traficava.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Deputada Laura.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr.
Presidente, Sr. Relator, nobres companheiros de Co
missão, eu tenho duas perguntas. Primeiro, em rela
ção ao que falou o Presidente e o que falou o Relator.
a senhor disse que nasceu na cidade de Itaporanga,
na Paraíba.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Posi-
tivo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Que o senhor sempre foi um homem quase que, diria
assim, caseiro, quer dizer, um homem que trabalhava
na roça, um roceiro, um homem simples, humilde.
Mas que o senhor acabou mudando sua vida. a se
nhor viaja muito, né? a senhor acabou se mudando
para o Tocantins, comprou lá uma fazenda, tem oito
centas e tantas cabeças de gado, o que deve dar uma
renda razoável. a senhor tem que cuidar desse gado,
o senhor é um homem que nasceu com a terra, que
trabalhou com a terra. Eu não consigo entender como
é que o senhor fez isso tudo, tendo esse patrimônio
- eu nem vou falar do resto do patrimônio que o se
nhor diz que não é seu. a que não entendo é como
uma pessoa da roça, enfim, que deve ter tido uma in
fância humilde - não acabei a pergunta - uma in
fância humilde, como é que o senhor foi parar ven
dendo carro em São Paulo. Pra quê? Vender carro



O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - O lu
cro baixou, mas existem muitos que compram. Aque
les que não têm dinheiro, tudo bem, mas existem mui
tos que têm dinheiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A
partir disso vem a minha segunda pergunta. Você dis
se num depoimento, acho que ao Relator, numa per
gunta do Relator, que você pegava o documento
não é isso? - e que passava... Você nunca assinou
documento nenhum. Você, já do último proprietário,
já passava para o próximo proprietário.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Para o próximo mesmo. E funciona!

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Agora, nós votamos nesta Casa um código, um códi
go de trânsito que obriga, exatamente para evitar
qualquer possibilidade de fraude, que obriga a que
necessariamente você tenha que ir ao cartório para
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não dá mais lucro; já deu em outra época. Hoje em dia A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
vender carro não dá lucro. Por que o senhor não ficou acho que está certo. Eu concordo com seu tio. A mi-
lá, com suas cabecinhas de gado? nha pergunta não é essa. Vamos tentar entender a

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Lá no pergunta. Você construiu sua vida, trabalhou muito,
Goiás? "ralou" muito, saiu da Paraíba, veio aqui pra Brasília,

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É. "ralou", trabalhou, juntou teu dinheirinho, foi lá, tinha
O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Por- uma oportunidade - Tocantins começando - com-

que ali. .. Veja bem, eu, como a senhora falou, uma prou sua fazenda, conseguiu oitocentas e setenta ca-
pessoa da roça, lá do interior... beças de gado. Quer dizer, tinha uma vida possível,

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - normal. Você ia comer bem, ia viver bem, ia ter uma
Quis ver a cidade grande. relação legal com sua família, não é? Uma vida nor-

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Do mal como qualquer de um nós sonha, uma vida nor-
Nordeste eu vim pra Brasília. Trabalhei de porteiro de mal. Eu só não entendo por que você, que tinha essa
prédio, fui motorista de Deputado também aqui, fui vida normal, resolveu terminar sua vida vendendo
motorista da Embaixada de Portugal. carro, continuando a ter a fazenda e a possibilidade

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O de uma vida normal. Essa é a pergunta.
Sr. foi motorista de quem? O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Mas

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Eu fui a pergunta... Exatamente, eu vou responder à per-
motorista do Deputado Olavo Pires, na época em que gunta da senhora.
ele era Deputado de Rondônia. Eu era... A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Do Então responde.
Olavo Pires? Do Senador Olavo Pires? O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS -

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Foi Então, é o seguinte: a fazenda eu já comprei com o lu-
Deputado, e quando o Deputado vinha pra aqui, eu cro dos carros, porque eu comprei a fazenda e teria
era o motorista dele, quando ele vinha a Brasília. que ter certeza de que aquela fazenda ia dar renda

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - suficiente pra manter minha família e me manter.
Sim. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Do fa- Sim, mas hoje ela está...
'ecido Senador Olavo Pires. O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - A loja

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Fui de automóveis... Eu sabia o que realmente aquilo me
motorista. dava. A fazenda ficou como se fosse um caixa dois.

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS - A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
Pela ordem, Deputada. Só para esclarecer, porque Mas depois do Plano Real o lucro do carro baixou mu-
existe o Olavo Pires Filho. Está falando do pai, não é ito.
isso?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Se
nhor?

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS
O Sr. está falando do Olavo Pires, falecido senador?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Fale
cido senador, exatamente. E, para continuar, arrumei
alguma coisa aqui em Brasília, algum dinheiro fui jun
tando, e fui a São Paulo. E foi lá que eu comecei a tra
balhar em loja de automóveis. Pra começar a traba
lhar em loja de automóveis, eu fui juntando - tinha al
gum dinheiro - e quando cheguei, uma época de féri
as, fui passear na casa de um tio meu, em Palmeiró
polis, que foi quando meu tio começou a falar: "Aqui a
terra é barata, é de graça, Tocantins começou agora
e tudo. Por que você não vende um carro seu ou dois
lá da loja e não compra aqui uma fazenda?" Então,
apareceu, surgiu uma fazenda tão barata...



O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Senhora?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Pena que você não ficou na fazenda. Eu estava ven
do aqui sua ficha. Você tem - é uma listinha boa - re
ceptação, apropriação indébita, dois portes de arma,
estelionato, homicídio, tráfico de drogas, novamente
tráfico de drogas, roubo. É uma bela ficha penal! Diz
aí: por que você foi indiciado - foi recorrido, não? 
por receptação?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Receptação.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É.
Deixa eu te dizer onde foi. O que você comprou rou
bado... Foi aqui em Brasília, em ao.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Em Brasília?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É,
emaO.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eu não me recordo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Você não se recorda? Você foi indiciado!

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
O que eu comprei, não.
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passar o documento; quer dizer, obriga você assinar A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
o DUT no cartório. E como é que você fazia isso? que você comprou, não. Mas você sabe que comprou

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - alguma coisa roubada, porque receptação... Carro...
Fazia, porque através da pessoa... Eu levava a pes- Será que não foi nenhum carro, carro roubado, que
soa na loja, a pessoa conhecia. Eu falo: "Bom, eu não você passou?
posso transferir esse carro de imediato para meu O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS -
nome, porque eu vou pagar outra transferência". Se Se a senhora puder me informar o que foi. Se eu me
você faz o negócio e confia, na hora em que eu vendo recordar, se eu lembrar, eu falo.
o carro, automaticamente eu ligo para a pessoa que A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _
me vendeu o carro e vai o comprador, que me com- Será que não foi nenhum carro?
prou, e mais a pessoa que me vendeu, ao cartório. O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS _
Reconhece e passa para a outra pessoa.

Não.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _

Então o cartório... Mas é sempre no mesmo cartório Carro roubado?
ou você trabalha em vários cartórios?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS _ O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS-
Onde o cliente tiver o cartório, vai lá e reconhece. Eu nunca comprei carro roubado.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ Em A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
qualquer cartório. Não lembra? Vamos tentar. Apropriação indébita. Foi

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS _ em 1981. O senhor lembra por quê? Também aqui
em Brasília.

É, em qualquer cartório.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS-

Ah, esse aí eu sei o que é. A senhora está falando de
Agora, deixa eu ir para alguns dados novos aqui que um carro, mas não fui eu que comprei o carro, não,
a gente recebeu. Pena que você não ficou na fazen- senhora. Eu apenas arrumei um cheque para o rapaz
da! que comprou esse carro, que era primo meu. E aí veio

o processo na minha mão, veio em meu nome.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Esse é de receptação?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Porque era meu cheque.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Como? Era seu o cheque?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Era o meu cheque. Eu emprestei um cheque para que
ele comprasse um carro. Se eu me recordo bem,
acho que era um fusca, um Volkswagen.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E
esse carro era roubado?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não era roubado.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Então por que é receptação?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não sei. Mas esse carro não era roubado.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
cheque era roubado?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
O cheque também não era roubado. Era meu o che
que, eu tinha conta num banco aqui!
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mas tem uma receptação aqui. E a apropriação indé
bita, que já foi em 81, em setembro de 1981?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Ã senhora poderia me explicar o que é apropriação in
débita?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor pegar alguma coisa que não é sua. O senhor
ficou com alguma coisa que não era sua? Não é nem
roubar, é se apropriar mesmo!

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mas tem aqui. O senhor pega e diz: "Não, agora é
meu!"

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não, não me recordo disso aí não.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mas tem aqui. Estelionato, o senhor lembra?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não, senhora.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Em
84. O que foi o caso de estelionato? Deve ser cheque
sem fundos. O senhor já respondeu por cheque sem
fundos? Respondeu, sim, está aqui.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Foi na época em que perdi ... Me roubaram um talão
de cheques. Mas eu dei queixa disso aí, que tinha
sido roubado meu talão. Fiz queixa e tudo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Bom, a gente tem aqui também instaurado, lá em Ma
ceió, um inquérito de homicídio. O senhor lembra dis
so?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Lembro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
que foi?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Na época, eu era taxista lá. E me assaltaram no ponto
de ônibus. Eu tinha uma arma e dei um tiro no cara.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor se defendeu, então? O senhor tem uma con
denação por tráfico em 86. O senhor foi condenado a
dois anos, teve direito a sursis e saiu. Quanto é que o
senhor estava portando? O senhor lembra?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Senhora?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Qu
anto é que o senhor portava? O senhor foi condenado
por tráfico, art. 12.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Eram os quarenta quilos de maconha, não eram?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Qu
arenta quilos. Isso foi em Alagoas?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Nã(), foi em Vitória.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não, esse aqui é de Alagoas. Pelo menos é o que
está aqui. Em 1986.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Ah, esse aí eles colocaram meu nome. Eu fui teste
munha disso aí, e fui preso, inclusive, num táxi meu.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mas não é mais esse caso; estou falando de um outro
caso já.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
É em Alagoas esse caso aí, porque saiu meu nome.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De
tráfico.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor foi condenado a dois anos, com direito a sur·
sis, na 14!!. Vara Criminal. O inquérito foi instaurado
em Maceió. O senhor também não lembra.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Esse eu lembro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor não lembra?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eu lembro desse processo aí.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Esse de Alagoas?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
É, mas a pessoa estava no meu carro. E isso aí não
era meu.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Como foi?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eu era taxista, e foi abordado o carro, o meu carro...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não é o do homicídio esse não. O do homicídio foi ou
tro.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eu era taxista na época. A pessoa estava no meu car
ro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Esse eu já passei por ele. Já estou em outro. Estou fa
lando de tráfico de drogas.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
É esse do tráfico mesmo que estou falando.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Esse a que o senhor foi condenado a dois anos?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
A dois anos, exatamente.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Era
o da maconha?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Exatamente.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E
esse do roubo aqui? Tem um roubo também aqui, de
veículo, em 88.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Roubo de veículo?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É,
em 88.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Eu não tive nenhuma participação nesses roubos de
veículos, não. Isso aí. .. Me colocaram nesse roubo de
veículo, fui torturado, inclusive, na época, mas eu não
tinha participação nisso aí, não. Fui preso, inclusive a
quadrilha inteira. Me botaram no meio desse negócio
aí. Na época, eu tinha um táxi, e um dos caras era
sempre passageiro meu, estava sempre pegando
meu táxi.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor tem um 12, no tráfico. Outro 12 aqui, esse em
Vitória, que foi aquele que o senhor explicou para o
Presidente, não é isso?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
É isso.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Bom, mas de qualquer jeito contei aqui: são... (tem
outros de contravenção penal e tal) ...são, mais ou
menos... O senhor tem 12 inquéritos. Totalizando,
tem 12 inquéritos. O Presidente vai chegar nos homi
cídios. O senhor conhece Expedita Marques dos San
tos?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Expedita Marques dos Santos? Ou é Expedito?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Expedito, porque aqui está Expedita. Mas "mulato,
pardo", deve ser Expedito. .

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Expedito Marques dos Santos é o nome do meu pai.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Do
seu pai?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS -
É.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É
porque aqui tem também um processo contra ele de
estelionato. Luiz Marques dos Santos?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Luiz Marques dos Santos?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor não conhece?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Luiz Marques dos Santos, eu conheço essa pessoa.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor conhece? Quem é?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
É primo meu esse aí.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É
primo?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
É primo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Expedito Marques dos Santos não é seu pai?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
É meu pai.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E
como é que ele pode ser seu primo, se o...

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Pois é meu primo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mas espera aí! Seu pai é pai do seu primo?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mas olhe só o que estou lhe ç1izendo aqui: "Luiz Mar
ques dos Santos, brasileiro, branco, masculino, nas
cido em 3 de outubro de 1957, filiação, Francisca Ma
ria de Moura e Expedito Marques dos Santos".

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Mas essa filiação aí, com certeza, ela está errada.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ele
não é seu irmão?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS-
Não, ele é primo. ,

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ele
é seu primo?!

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Ele é filho de João Marçal, não é irmão.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO- Ele
também tem uma fichinha de narcotráfico interessan
te. Ele tem sete inquéritos, mas, vamos dizer, os mai
ores delitos são todos de narcotráfico. Furtos, contra
venção, narcotráfico, homicídio... É outra bela ficha! E
tem um depoimento aqui. O senhor conhece esse...
Eu queria que o senhor me explicasse uma história
que tem aqui, que vou ler para a Comissão, para que
a gente pudesse entender. "Orlando adquiriu fazen
da, arrependeu-se, e a vítima, nesse caso, foi chama-



Agosto de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 24 36487

da para um acerto com o vendedor da fazenda. Esse
não compareceu. Quando intermediada a transação
- a vítima estava telefonando -, o Orlando determinou
para o irmão, que atirou duas ou três vezes na cabeça
da vítima e deu outros tiros." Isso é uma execução de
Edson Lobo Figueiró, no dia 28-2-98, em Goiânia.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Essa foi aquela que ele me perguntou e eu expliquei
que foi o que tinha comprado o gado, o cavalo, e que
tinha falsificado as fazendas. E também não era ir
mão, como tive oportunidade de dizer e continuo di
zendo; era um dos rapazes que estava com nós.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Era
o primo?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Era o Luiz, era primo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Então foi você mesmo que chegou...

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eu, não senhora! Eu estava lá numa camionete. Eu
estava na camionete aguardando ele chamar uma
pessoa e escutei os disparos.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mas seu primo atirou, então?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Atirou.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E
foi ele mesmo então que matou?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Matou.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ele
está preso?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Se ele está preso?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É.
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 

Não, senhora.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Tá

solto?
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 

Acho que esse processo... Já não tem mais preventi
va nesse proçesso.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Sim, mas ele fugiu? O seu advogado....

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Fugiu.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
...também é advogado do Luiz?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não, senhora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Um momentinho, Deputada. Você estava na camio
nete, você falou.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Próximo ao local.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
-Aí. ..

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eu estava aguardando uma pessoa que era amiga do
Edson. Segundo o Edson, essa pessoa tinha falado
pro Edson que tinha me pago; só que eu estava com o
cheque sem fundos na mão e essa pessoa não tinha
me pago. Aí, segundo o Edson, ele ia ligando, ligan
do, ligando, e ia chegando gente, chegando gente...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E
aí, como se diz na gíria, "deu um banho o cara". Foi
isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Aí o seu primo matou ele.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Exatamente, porque o meu primo... Segundo o meu
primo - que eu tava lá na camioneta, próximo, mas
estava próximo ao local-, segundo o meu primo, já ti
nha, lá na hora, já tinha chegado outro cara já, que o
Edson ia ligando, ia chegando. Segundo o meu pri
mo, um deles tentou sacar de uma arma que estava
do lado do Edson. Segundo o meu primo, o Edson cu
tucou o cara e o cara sacou de uma arma. Quando foi
sacando, o meu primo assustou - se e matou o
Edson, atirou no Edson.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Como o senhor estava na camionete, quem deu
fuga a seu primo foi o senhor.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não, tinha um outro rapaz conosco.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Mas a fuga foi na camionete.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Foi na camionete.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Sr. Pn3si
dente, só uma questão de ordem.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Pode ir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Pois não.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Não, eu só
estou preocupado porque nós estamos inquirindo o
cidadão aí só na questão de crimes, crimes, crimes,
homicídios. E eu estou meio preocupado com o rumo
que a gente está tomando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Mas nós vamos chegar lá. É o que temos na mão.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor conhece um tal de Zé Bigode?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Zé Bigode? Conheço.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Quem é o Zé Bigode?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Meu sogro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Seu sogro.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Isso.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E
seu atual... O senhor casou de novo ou é ainda sua
primeira esposa?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Do atual casamento.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Do
atual casamento.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Sim, senhora.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Que história é essa que tem aqui? Uma história malu
ca aqui. "Durante seu casamento, teria sido preso,
depois liberado." O senhor gastou oitocentos bois na
sua festa de casamento.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Negativo!

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO.- Pra
pagar o casamento.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Exagerado isso aí. Negativo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Foi
um pouquinho menos? Como foi esse casamento?
Conta pra nós.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Casei na igreja e no civil, normal, como todo mundo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não teve festa não?

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS 
O senhor chegou a ser preso?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não, não cheguei a ser preso.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - No
dia do seu casamento. Casou normal. Foi tudo calmo.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Casei normal. Casei na igreja e no civil.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
Onde?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Palmeirópolis.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor casou lá em Palmeirópolis.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Casei lá em Palmeirópolis.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Agora me diz uma coisa: o Zé Bigode, seu sogro, é
tido como o jagunço da área, um manda - chuva...

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não, coitado! É motorista da Prefeitura, ex - motorista
da Prefeitura; agora trabalha lá de motorista na cida
de. Nada disso aí.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor tem um apelido? O senhor já usou bigode?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Senhora?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor já usou bigode?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Se eu já usei bigode? Já usei.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E
seu apelido nessa época qual era?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não tinha apelido.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não era "Bigode de Ouro"?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não tinha esse apelido.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Engraçado...

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Na realidade, a Polícia quando prende a gente inven
ta qualquer apelido para a pessoa.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ah,
é? Mas aí o senhor não tinha sido preso. Por que iam
inventar esse apelido para o senhor?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Então... Mas se está nos autos da senhora é porque
deve ter sido em alguma época em que eu tivesse ido
preso.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Tem aqui um... O senhor conhece Everildo Pereira
Macedo?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não, senhora.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não conhece?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não conheço.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A
família toda dele diz que o senhor era que levava pra
ele entorpecentes, lá na favela.
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o SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Eu não a conheço.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor conhece a Favela Mata - Porco?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não, senhora.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Já
lhe chamaram de Alemão?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
De Alemão?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É.
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 

Todo mundo me chama de Orlando.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mas o senhor não tem o apelido de Alemão?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sa
rará?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Também não. Agora, é óbvio que quando eu fui preso
me falaram: "Você é o Sarará". Saiu na televisão: o
Sarará.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Antes do Sarará, não foi o Alemão? Não era o Ale
mão?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Saiu como Sarará.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor sabe que o senhor está indiciado num inquéri
to de morte de Everildo Pereira Macedo? O senhor
sabe disso?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eu sei que eu estou indiciado em três...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mas o senhor está indiciado pela morte de Everildo
Pereira Macedo, que o senhor teria viciado. E o se
nhor levaria para a Favela Mata - Porco toda a droga.
Quer dizer, o senhor seria o traficante da Mata - Por
co.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não conheço a favela, não conheço esse tal de Eve
rildo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor conhece a Vila Ema?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Vila Ema? Conheço.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É
lá.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Mas eu não conheço a favela, nem esse... Nunca fui
nessa favela.

A SRA.DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Nunca. E como é que estão indiciando o senhor aqui?
O senhor e seu primo?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Isso é... Realmente, o povo vai colocando o nome ...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mas tem um monte de testemunha dizendo a mesma
coisa: que foi o senhor. Quer que eu leia para o se
nhor?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eu quero.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
vou ler para o senhor aprender. A vítima passou a fa
zer uso da droga e por esse motivo passou a freqüen
tar a Favela Mata-Porco. Quem passava a droga para
Everildo era o tal Alemão, cujo prenome desse indiví
duo é Orlando. A vítima estava devendo um dinheiri
nho para o Alemão, pois havia adquirido a droga e
não a havia pago - eu soube numa cidade que a
gente chama isso de banho. Inclusive, uns dois me
ses antes de ocorrer a morte de Everildo, o mesmo foi
violentamente agredido por Alemão, que seria o
Orlando - portanto, o senhor - e mais dois indivídu
os que a declarante não ouviu dizer o nome, e que o
Alemão era o responsável pela venda de drogas lá na
Favela do Mata-Porco. Então, o senhor não conhece
droga?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eu não conheço, não conheço Everildo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não conhece o Everildo.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não conheço a favela.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Nunca foi nessa favela...

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Nunca (ininteligível) ninguém.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ...e
está indiciado?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eu tenho... Todos esses homicídios...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor acha que a Polícia indicia qualquer um? Só
quero que o senhor me responda. O senhor acha que
tem indiciamento, o senhor está num monte de cri
me... Eu nem vou continuar, porque há outros Depu
tados querendo perguntar.



A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
senhor já fez algum homicídio afora esses? Já come
teu algum homicídio afora esses?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eu cometi um homicídio em Alagoas. Esse, eu apóio,
eu concordo...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
do Fusca?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
.., porque tentaram me assaltar.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
do táxi? Desculpe.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Exatamente. Esse eu concordo, porque é a verdade.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De
pois eu volto, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Deputado Wanderley.

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS 
Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, Sr. Relator, a pre
sença do Orlando - ou Velho Orlando, como está
sendo conhecido nacionalmente - é importante na
análise que a gente faz dos documentos que chega
ram aqui, às nossas mãos, à CPI. O que a gente de
preende é que são as próprias testemunhas que di
zem aqui, em suas declarações, em alguns inquéri
tos, principalmente no triplo, homicídio triplo, que o
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O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - senhor, além de traficante, é um indivíduo de alta pe-
Para a senhora ver, a Polícia podia muito bem me inti- riculosidade. Nessa análise desse documento, che-
mar e colocar a testemunha na minha frente para fa- ga-se à conclusão de que o senhor, como grande tra-
lar. ficante de São Paulo, como realmente as informa-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ções que nos chegaram comprovam, é uma pessoa
Hem? extremamente violenta, e as pessoas que cruzam o

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - seu caminho, por algum motivo, o senhor as elimina.
A Polícia podia me intimar, me levar para a delegacia E o senhor mantém, através da força e da violência
e colocar as testemunhas na minha frente. Eles têm do narcotráfico, o terror para aqueles que porventura
meu nome, vai colocando. Infelizmente, a Polícia de tenham tido a infelicidade de lhe comprar droga e não
São Paulo trabalha dessa maneira. terem pago. É isso que a gente depreende da análise

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - de todo esses documentos chegados a esta CPI. E
Mas o senhor acha que a Polícia ia indiciar o senhor, mais: que ainda não veio a esta CPf, embora o senhor
o seu primo em tantos processos, se não houvesse negue - é um direito seu negar-, que hoje o senhor
nada? O senhor quer que a gente acredite nisso? é um dos maiores traficantes de craque de São Paulo.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - Nas estatísticas de apreensão da nossa Polícia, no
Desses homicídios, eu tenho minha consciência Iim- Brasil, o craque ainda é uma droga pouco difundida.
pa. Entretanto, em São Paulo, principalmente na perife-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ ria, principalmente aquelas pessoas, os jovens, os
Desses. De quais o senhor não tem a consciência adolescentes, que não têm condições financeiras de
tranqüila? ter acesso à cocaína, usam o craque por ser mais ba-

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS _ rato. Vê-se aqui, de tudo o que nós vimos, que uma
De todos eles. Eu tenho a consciência limpa. São to- coisa também aqui ficou comprovada, quando você

d
disse - o senhor, aliás - que a sua fazenda seria um

os.
caixa dois. Então, Sr. Relator, Sr. Presidente, nós es-
tamos diante de um caso, se é de caixa dois, de lava
gem de dinheiro. Eu não vou dizer que é impossível
uma pessoa humilde sair do interior - jamais come
teria esse impropério - e vencer na cidade grande,
conseguir, através de venda, de compra de carro; sair
de taxista, de motorista de Deputado, como o senhor
disse - do Deputado Olavo Pires, já falecido. Mas,
nesses casos que a gente vê aqui de triplo homicídio,
homicídios fúteis, pequenas quantias de drogas, sim
plesmente para se manter o terror, para você manter
o seu poderio, o seu império, e se manter o respeito
em torno da sua pessoa, você e seu primo... Agora, o
senhor está dizendo que é seu primo, mas consta
aqui que seria... Pelo nome, deduzimos que seria ir
mão. O senhor mantinha esse terror. Eu não tenho
pergunta a lhe fazer, porque se eu lhe fizer a pergunta
que o senhor é hoje o maior distribuidor de craque de
São Paulo, ou era, até antes de ser preso, eu sei que
o senhor vai negar. Mas existem investigações em
curso e eu tenho certeza de que nós chegaremos a
elas. Eu estive na Polícia Federal, em São Paulo, e
estava fazendo um acompanhamento da investiga
ção sobre o senhor. É lógico que a gente, olhando o
seu perfil, não é um perfil do narcotraficante internaci
onal, mas é o perfil do traficante, do grande traficante
- que é a grande preocupação desta CPI - do tráfi
co interno, que é aquele que mais preocupa a todos



não.

no meu nome.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Há patrimônio que não está no seu nome. Existem
outros patrimônios que não estão no seu nome.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Meu,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
-O senhor tem uma filha, não tem? Qual a idade
dela?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Eu
tenho quatro filhas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
-A mais velha.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Qua
torze anos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O senhor tem alguma filha que já foi presa?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS se
nhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
-Está falando a verdade?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS 
Estou falando a verdade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Está certo. Deputado Nilton Baiano.

O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - Sr. Pre
sidente, Sras.. e Srs. Deputados, Sr. Relator, Sr.
Orlando, o senhor também é conhecido... Tem outro
nome, a não ser este nome de Orlando?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não,
senhor.
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nós. Nosso Presidente da CPI tem enfatizado isso, o O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
nosso Relator, os demais colegas aqui, nós também - É. A fazenda dele era de herança? Ou era sua mãe?
temos enfatizado muito isso. A grande preocupação O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Com
nossa, com relação ao tráfico interno, é porque os trá- determinado tempo, ele foi vendendo, vendendo. E
ficas dentro do nosso País, dentro das nossas frontei- não ficou herança. Minha mãe ficou com a casa na ei-
ras, são feitos por pessoas do seu perfil. Não é o trafi- dade. Ficou morando na cidade. Hoje é aposentada.
cante light, aquele que aparece na sociedade, apare- O SR PRESIDENTE -(Deputado Magno Malta)
ce na alta roda da sociedade, não. É aquele traficante - Então, eu sou obrigado a concordar que o senhor é
que quer manter o seu poder de fogo através de coa- o único analfabeto que venceu na vida, no Brasil. Já
ção, e principalmente quando se vê admoestado nas tinha prestado a atenção para isso? O senhor é o úni-
suas intenções. É o que tive aqui nesse triplo homicí- co homem, no Brasil, que só sabe assinar o nome e
dio, mais o outro homicídio, da Deputada Laura Car- que se tornou um homem cheio de patrimônio, e um
neiro, das reclamações de parentes das vítimas ou homem de bem.
das testemunhas, dizendo que essas pessoas foram O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não
mortas simplesmente porque lhe deviam alguma par- é cheio de patrimônio, só a fazenda. Assim mesmo
tilha de entorpecente, de cocaína.Então, são estas as ainda devo ela ao Banco do Brasil. Ainda devo presta-
colocações que eu queria fazer. Tenho certeza de ções dela.
que, dentro desse processo, a justiça lhe será feita. E O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
tenho certeza, mais ainda, de que chegaremos - _ A fazenda está no seu nome?
não só a Justiça, mas esta CPI também - a um deno- O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS _ Está
minador comum com relação a pessoas que traba-
lham no narcotráfico, dentro do nosso território, den
tro do território nacional, com o seu perfil. É isso que
mais preocupa, que fomenta essa violência que está
em nosso País. Eu sou do Estado do Rio de Janeiro,
onde toda a violência, todos os outros tipos de crimes
são oriundos do narcotráfico. E essas coisas são co
mentadas por pessoas do seu perfil: perfil violento,
perfil que não tem respeito pela vida humana, um per
fil que, por causa de uma pequena partilha de droga,
manda matar. É esta a realidade que nós constata
mos. Então, Sr. Presidente, Sr. Relator, eu não queria
fazer nenhuma pergunta, mas apenas fazer estas
considerações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O senhor, antes de eu passar a palavra, me diga
uma coisa: qual a profissão do seu pai?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Meu
pai tinha fazenda lá no Nordeste.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
-Era fazendeiro o seu pai?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Era,
no Nordeste.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Sua mãe também?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Mi
nha mãe era casada com ele, era, sim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Quem é que tinha herança, dos dois?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS 
Quem tinha herança dos dois?
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o SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - Não? O
senhor é conhecido também por João Paraíso, ou
não?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - João
O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - João

Paraíso. Vítor Paraíso.
O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não,

senhor.
O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - O se

nhor conhece Vítor Paraíso?
O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não

conheço, não senhor.
O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - Nunca

ouviu falar?
O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não,

senhor.
O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - Porque,

no carro do Vítor Paraíso, foram pegos sete quilos e
meio de cocaína.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS 
Quem?

O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - No car
ro do Vítor Paraíso foram apreendidos sete quilos e
meio de cocaína.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - No
carro desse tal Paraíso?

O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - É. O se
nhor não era chamado, conhecido por este nome?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não,
senhor.

O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - O se
nhor sabe que há um processo na 4ª Vara Cível, em
São Paulo, que desapareceu? Tem conhecimento?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Sei.
Estou sabendo desse processo.

O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - Que de
sapareceu?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS 
Estou sabendo que ele desapareceu.

O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - Era
contra o senhor esse processo?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - É.
Esse processo de homicídio. De triplo homicídio, que
eu estou indiciado.

O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - O se
nhor não sabe como desapareceu, não?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não,
senhor.

O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - Não
tem nenhuma influência nesse desaparecimento?
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O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não,
senhor.

O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - O se
nhor, nessa escala de acusações e condenações,
quantos meses, ou quantos anos o senhor já cumpriu
de sentença? Já ficou preso quanto tempo, mais ou
menos, ao todo?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Uns
três anos.

O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - Ao
todo, três anos?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - É.
O SR. DEPUTADO NILTON BAIANO - Sr. Pre

sidente, era só isso. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Deputado Lino Rossi.
O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Sr. Presi

dente, Relatores, Deputados membros desta CPI, o
caso do Orlando é mais sério do que parece. Ele é um
grande encadeado, como todos os grandes trafican
tes. Jamais ele vai abrir a boca e vai dizer. Mas me
preocupa a passagem dele por Brasília. Aliás, eu não
sei se o chamo de Orlando, ou de Bigode de Ouro, ou
de Sarará, ou de Velho do Crack, ou de Alemão. Mas
eu acho que tudo começou quando ele veio a Brasília,
início dos anos 80, meados dos anos 70. Não sei por
que eu começo a me perder em pensamentos aqui, li
gando à época em que ele foi motorista do Senador
Olavo Pires. Quanto tempo você foi motorista do Se
nador Olavo Pires?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Trabalhei um ano com ele. Na época, eu era motoris
ta da Embaixada, do Sr. Conselheiro Luís Carlos Tei
xeira da Mota, que era da Embaixada de Portugal, e
depois saí de lá e fui trabalhar com o ...

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- Com o Se
nador?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Exatamente. Trabalhar com a Dona Ruth, que era
mãe do Senador, e quando ele chegava - na época,
ele era Deputado, não era Senador ainda -, quando
ele chegava a Brasília, eu viajava com ele, saía daqui;
levava ele a Goiânia, porque na época ele tinha loja
de carro em Goiânia, também.

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - Você já foi
com ele para Rondônia alguma vez?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não. Fui até Goiânia.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Até Goiânia,
o senhor foi com ele diversas vezes?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Diversas vezes, fui até Goiânia.
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o SR. DEPUTADO UNO ROSSI- Você sabe
- não sou eu que estou dizendo; pesam acusações,
que Deus o tenha - do envolvimento dele, que ele foi
liqüidado pelo narcotráfico, essas coisas assim.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Do envolvimento de quem?

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Do Senador
Olavo Pires.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Aí, eu não sei. Só soube que ele faleceu, porque eu vi
na televisão.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Orlando,
você disse que um tenente armou para você uma pri
são sua em São Paulo, na época das armas.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Exatamente.

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - Mas não foi
nesse mesmo dia que ele pegou você, o seu irmão e a
namorada dele, a Ivone, com sete quilos e meio de
drogas?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eu falei para o senhor: ele me pegou, não com droga,
me pegou no meu carro, por causa dessa arma, eu
não quis dar dez mil dólares para ele, e ele falou que
ia arrumar um flagrante para mim, que eu ia arrumar
um dinheiro. Foi onde ele passou na casa do meu ir
mão, pegou o meu primo, porque ele não é irmão, tá
como irmão aí, mas ele é primo meu.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Mas aí eles
pegaram na casa da Ivone? Tinha um Tempra, um
Gol. Foram presos, tudo no mesmo momento.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
O Tempra estava comigo, que era meu o Tempra, na
época.

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- E o Gol?
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 

O Gol era do meu primo. Foi na casa do meu primo,
pegou o carro do meu primo, pegou meu primo.

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - Por que
você insiste em dizer que o Luís é teu primo?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Porque não é irmão.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - E o Zé?
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS

O Zé é irmão.
O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - O Zé é seu

irmão?
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS

OZéé irmão.
O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Foi você, o

Zé. Aliás...

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não, foi eu e o meu primo...

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- ... foi preso
nesse momento, com sete quilos e meio.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Prenderam, botaram nós na viatura. Aí, ele falou...
Ainda me levou na rua, e falou: "E aí, você tem os dez
mil dólares para me dar? Tenho não. Então você vai
ver agora." Foram numa casa, que estava essa tal de
Ivone, quando pararam a viatura, segundo eles, cor
reu. Não sei quem, eu não vi. E foi ali onde acharam
os sete quilos e meio de drogas.

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- Você, por 35
mil dólares, você matou o Plint, não é?

O SR. ORLANDO MAflQUES DOS SANTOS 
Matou quem?

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - O Plint. O
Plint teve um caso com um traficante, o Plint teve um
caso com a Simone, que foi mulher de um traficante.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não fui eu que matei.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- O Plint esta
va na casa do pai dele, ajudando o pai dele a botar
laje, você chegou - é a história do Chevette branco
- e você o liqüidou,; o irmão dele viu você liqüidando
ele. Mas a pergunta é a seguinte: eu não quero ques
tionar quem você matou ou deixou de matar, porque
eu acho que não é muito responsabilidade nossa.
Você foi fazer um serviço para qUE~ traficante? Que
honra de traficante você foi lavar? Quem é o cara?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Mas eu não fiz serviço para ele. O caso do Plint, não
foi eu que matei o Plint. O cara, na época, esse caso
do Plint aí, inclusive, está em julgamento. O rapaz era
lojista, e o Plint comprava carro na loja dele também,
que era o Zé Ferreira; era lojista. E o que aconteceu?
Esse Plint comprava carro na minha loja, comprava
dele, e o que acontece? Ele falou que o Plint tinha saí
do com a mulher dele.

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- Com a Simo-
ne?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Com a Simone.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Como é que
chama o marido da Simone?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Era o Zé Ferreira.

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- Zé Ferreira?
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 

Exatamente.
O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Dessa loja?
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o SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Exatamente.

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- E o Zé até...
(in inteligível) ... do tráfico também?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Era lojista. Lojista de automóvel. Se ele mexia com
tráfico, eu não sei.

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- Da mesma
forma que ele não sabia que você mexia com tráfico e
vendia carro?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Eu não sabia. Eu sabia que tinha loja de carro.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qual
era a loja do Zé Ferreira?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
JF Veículos.

O SR. MORONI TORGAN - Lá também
na... (ininteligível)?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Exatamente. A acusação que pega para mim a respe
ito desse homicídio aí é porque eu apenas estive .. , O
Plint esteve lá comigo, na loja, e falou para mim. Eu
falei: "Rapaz, você não anda comentando esses ne
gócios, não. O cara é lojista, gente boa e tudo. Já
aconteceu? Você já saiu com a esposa dele? Deixa
para lá." E aí, porque alguém deve ter visto eu já com
o Plint antes, na minha loja, botaram para cima de
mim. Mas não fui eu que o matei, e não ganhei ne
nhum dinheiro para matar ele.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Quer falar
Relator? Você, o Luís e o Zé. Vocês três Iiqüidaram o
Silmar, o Zé Rodolfo e o Evaldo. Vocês cometeram
uma chacina. Eles lhes deram um banho de quantas
gramas de tóxico?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não fomos nós que matamos essas pessoas.

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- Você perce
beu que você nunca fez nada? Você não quer aprove
itar...

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eu fiz e assumi. O que eu fiz eu assumi.

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- Olha, de re
pente você tem a oportunidade aqui, como bem disse
o Presidente ''trocentas'' vezes, você tem oportunida
de de dizer ao Brasil que você está sendo acusado in
justamente. Quer dizer, tudo isso aqui é mentira? É
mentira da Polícia Federal, é mentira da Justiça. É
tudo isso é um engodo? Pegaram você para Cristo?
Pegaram para Cristo?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Pegaram.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Pegaram
para Cristo. Casamento de quem você teve na sua fa
mília ,há algum tempo atrás? Filho?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Casamento na minha família?

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- É. Um filho
seu casou?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não, senhor.

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- Um irmão?
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS

Não.
O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- Um primo?
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 

Não. Não casou ninguém.
O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Ninguém?
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 

Que eu saiba, não.
O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Você foi pre

so num casamento. Qual o casamento que você foi
preso?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
O casamento que eles falam que eu fui preso é no
meu casamento.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- No seu ca
samento?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Mas eu não fui preso.

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- Então, conta
para mim, olhando aqui, a história das oitocentas ca
beças de gado, que rolou ali para negociar a fuga.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
A história?

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Houve um
gado, uma história de um gado para negociar a sua
fuga num casamento.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não. Não teve gado nenhum. Não teve fuga no casa
mento. Na realidade, no meu casamento, segundo as
informações que eu tive, tinha uns policiais lá na cida
de...

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- E você não
foi preso?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
...atrás de me prender. Entendeu? Mas não me pren
deram no casamento; me prenderam dois meses de
pois do casamento.

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- O casamen
to foi onde?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Foi em Palmeirópolis.
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o SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Foi em Pal
meirópolis. Você casou de papel passado?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Papel passado.

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- No primeiro
casamento, você foi de papel passado também?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
No meu primeiro casamento? Fui, desquitei, divorciei.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Você entrou
na Justiça, correu o trâmite normal do seu divórcio?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Correu normal.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Publicaram
aí o seu casamento. O senhor fulano de tal quer casar
com a dona Maria de tal, tudo publicado?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Tudo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Espe
ra aí, eu achei interessante essa parte. Tu casastes
quando?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Tem três anos.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Três
anos?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Três anos

- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tu já
eras fugitivo da Justiça?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Já era fugitivo da Justiça.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- O raciocínio
é esse. Pode continuar, Relator.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pode
continuar.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Eu faço
questão, pode continuar. Pensamos iguais.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O
pensamento é que tu entraste com uma ação de di
vórcio onde?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Aí, quando eu divorciei, eu não era... Eu não tinha
nada com a Justiça, não devia nada na época.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tu di
vorciaste quando?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Ah, não lembro, mas faz muito tempo.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Você casou
em que ano? Orlando, ninguém aqui é idiota. Vamos
conversar feito gente grande.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Eu casei faz três anos. Três anos.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Não, o pri
meiro casamento seu?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Ah, eu não me recordo, faz muitos anos.

O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI- Mas desde
80 que você deve para a Justiça. Não vem com essa
história. Vamos conversar.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Mas em 80 eu já era casado, não?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Hã?
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 

Já era casado em 80?
O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Então, você

não sabe quando. Você tem memória curta assim?
Você sabe que você não matou o Zé, o fulano, o Pe
dro João, sabe que não é acusado, mas não sabe
quando você casou? Não é possível.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eu divorciei lá na Paraíba.

O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI - Quando
você divorciou? Em que ano?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eu não me recordo agora a data.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Não quero
data. O ano, só o ano. Você casou há três anos. Nós
estamos em 99. Você deve ter casado em 96, 95 para
96?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Em 96.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Em 96. Aí
você não lembra?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Quando eu casei?

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - Divorciou.
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 

Quando eu casei ou quando eu divorciei, que o se
nhor quer eu lembre?

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Eu quero sa
ber quando você divorciou. Você lembra quando ca
sou...

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Iam fazer dez anos que eu estava divorciado.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Dez anos.
Então, você não tinha problema nenhum na Justiça
nessa época?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não me recordo que tinha não, mas eu sei que fui até
o juiz assinar....

O SR. DEPUTADO L1NO ROSSI - Então, você
há de convir comigo...



-É.
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 

Tenho esperança de um dia limpar meu nome, pagar
as despesas, ser julgado, ser absolvido, pagar o que
eu estou condenado, e ser livre, viver uma vida nor
mal sem precisar de fugir da Justiça, sem precisar de
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) mortes, de famílias destruídas, de jovens viciados.
- Você está na Justiça desde ao, rapaz, há quase vin- Você sabe que você guardou o dinheiro, você aplicou
te anos já. direitinho. Essas informações todas é muito fácil de a

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- Então, vinte gente obter. Eu preciso só te fazer uma pergunta:
anos. Agora, o que você tem de convir então é o se- você é conhecido como o rei do crack, você tem um
guinte: você se divorciou lá no Tocantins? monte de facilidades. Não tem dificuldade nenhuma,

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - hoje, você receber quantos quilos de crack você qui-
Na Paraíba, divorciei na Paraíba. ser aqui no Brasil, não é?

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Na Paraíba O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS-
você divorciou? Meu irmão, eu não mexo com crack. Se me botaram

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - neste negócio de traficante, isso ou aquilo outro, bo-
Exatamente. taram, porque não tinham ninguém para botar, e bo-

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI _ Passou pela taram eu lá no meio dos dez traficantes, dos maiores
Justiça, tudo bonitinho? traficantes de São Paulo, e apresentaram na televi-

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS _ são.
Passei, fui na mesa do juiz, assinei, a esposa de um O SR. DEPUTADO UNO ROSSI- Eu vou me
lado, eu do outro, o juiz na frente. dar por satisfeito, porque ele não vai falar, ele vai se

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ Qual irritar, eu vou me irritar. ..
foi o acordo? Dar pensão para ela e para os filhos? O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS -

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS _ De jeito nenhum, eu jamais irritaria o senhor.
O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - O problema

Eu tinha uma casa na cidade e dei para ela.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ Tu ti- é que você não se irrita. Quando você começa a irri

tar, você manda matar.
nha uma casa na cidade, mas não precisa dar pensão O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS _
para os filhos? Nunca mandei matar. Não, senhor.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Não quero
Não, ela não exigiu nenhuma pensão, porque ela sa- me irritar com isso aí não. Eu quero descartar isso aí.
bia que, na realidade, eu não ia negar uma pensão a Mas não vem ao caso. Nós sabemos onde é que...
um filho, também. Fantasma sabe para quem aparece. Não tem o dita-

o SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Você sabe, do? Assombração sabe para quem aparece, não é?
na realidade, Orlando, que você... Que esses bens... Então, de repente, ou mais do que de repente, nós fi-
Você tem muito mais do que isso. Você sabe disso. camos proseados neste assunto aí. Sr. Presidente,
Você não é nenhum "bocoió". Você está há vinte anos vou dar por encerrado. E volto a insistir no seguinte...
trilhando um caminho aí, você sabe exatamente onde Não, não volto, não. Encerrado.
amarrar, e você já deixou claro que você não bota O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
nada no seu nome, porque você é um sujeito perse- _ Orlando, o senhor tem uma série de processos. E
guido, você sabe disso. há uma lei que protege o indivíduo que coopera com a

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - Justiça. Diminui em dois terços a pena. E eu quero lhe
Mas eu coloquei a minha fazenda. perguntar o seguinte: você teria interesse de diminuir

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI - Fazenda as suas penas? Ou isso para você... Já são tantas pe-
você tem mais de uma. Você sabe que você tem. nas, tantos indiciamentos, tanta preventiva, que isso

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - nem faz mais diferença para você? Já leva isso até na
São duas, mas é uma fazenda só. É que são duas es- graça mesmo. Mais um, mais um, não é?
crituras. O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS -

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - Até agora Nas preventivas?
você estava falando em uma. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Mas é uma fazenda. É só a escritura.

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Mas não é
só lá. Tem coisas suas em Goiânia, tem coisas suas
lá no Nordeste. Você espalhou bem o dinheiro que
você ganhou aí à custa de I .uitas famílias, de muitas



O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- E você ajuda o Brasil, você ajuda a Comissão. Você
nos fala o que você sabe, porque, certamente, você
não é menino, e você também não é nem menino de
imaginar que está enganando a gente, e que nós es
tamos engolindo esta conversa. Você assistiu a Esco
linha do Professor Raimundo? Você lembra quando o
cara contava uma mentira para ele, que ele falava as
sim: "Vai comendo, Raimundo." E nós não estamos
comendo nada do que você está falando. Então, dei
xa eu te falar: se você coopera com o Brasil, se você
coopera, nós temos como - esta Comissão - con
duzir este processo para que você tenha dois terços
das suas penas diminuídas. Você está disposto a co
operar? Eu vou tirar todo mundo daqui, tiro os segu
ranças, tiro todo mundo, lacro tudo...

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eu estou disposto...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- ... Não vamos divulgar nada, porque é proibido di
vulgar. O que for dito aqui vai ter que ir para um lacre
de vinte anos. E aí, é o seguinte: nós queremos sa
ber... Se você disser por onde é que o cara te passa,
quem é a fera - não é você a fera -, se você der o
nome da fera - não é você o artista que faz esse
trem chegar aqui. .. Coopera, porque a lei diz que você
vai ser beneficiado. Se você quer limpar seu nome,
um cara recém-casado... E você ama sua esposa,
não é?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Amo demais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Ela deve estar chorando lá a sua prisão nesta hora.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Com certeza.
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fugir da polícia e viver no meio da sociedade, diante para perseguir. Eu acho que isso é até uma irrespon-
de todos, continuar a fazer meus negócios com auto- sabilidade. Você concorda comigo?
móvel com fulano ou sicrano, doutor fulano, doutor si- O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS -
crano, tratando todo mundo bem e da mesma manei- Eu concordo.
ra. O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) - Escolheu um cara analfabeto, que não teve a opor-
- Você sempre falou aí: "Por que a Justiça não me tunidade de ir para a escola, e perseguiu o cara.
convoca, por que o delegado não me chama, bota as Então, veja só: e você já ouviu falar tanto disso, que
testemunhas na minha frente?" você já deve conhecer e tal, você já dever saber. Eu

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - proponho a você o seguinte: a gente tira todo mundo
Porque têm meu endereço eles. daqui de dentro, tira a imprensa daqui, tira seu advo-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) gado daqui, tira todo mundo daqui, tira o secretário
- Mas se ele lhe chamar você vai? Você se apresen- daqui, desliga isso tudo, porque a lei. .. Chamamos de
ta? sessão secreta. Vamos ficar eu, você, o Relator e os

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - Deputados; só nós.
Eu me apresento. Não vou só, mas vou com o advo- O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS -
gado. Agora não, porque estou preso. Sei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Você está preso. Mas, e antes, quando você estava
solto? Todo mundo lhe procurando, por que você não
se apresentava? Eu estou aqui, me bota aí e chama
lá o cara.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não ia nenhuma intimação na minha casa... Não ia
nenhuma intimação em ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Mas que casa?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eles tinham o meu endereço.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Sim, mas não era isso que eu queria perguntar não.
Eu queria saber o seguinte: você é um cara experien
te, já conhece de tudo, de tanto falar que você é trafi
cante, você deve conhecer um pouco desse negócio.
De tanto você ouvir na televisão que você é o cam
peão do crack, de tanto ouvir, até por osmose, por
empatia, sei lá qual o termo, de tanto ouvir falar, você
já aprendeu... O Curica veio aqui, o Curica veio aqui e
falou que nunca nem viu cocaína. Que bacana! Aí,
depois deu uma aula. Ele nunca nem viu cocaína, e é
um cara igual a você.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ele
aprendeu tudo na cadeia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Aprendeu tudo na cadeia.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ele
deu uma aula, porque aprendeu na cadeia. Ele deu
uma aula para a gente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- E escolheram o Curica, porque a polícia do Brasil é
maldosa, a Justiça também é maldosa. Um País des
te tamanho, com tanta gente, escolhe só dez caras
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) saber umas coisas. Tu és um cara que viajou muito
- Hum? pelo Brasil, não é?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS -
Com certeza. Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quais
- E morrendo de medo de estar enrolada neste negó- os Estados por onde tu já andaste? Só para eu saber.
cio também, não é? O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS -

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - Goiás, já andei no Mato Grosso, já andei no Tocan-
Isso aí ela não tem medo não. Com certeza que não. tins, Ceará, Paraíba...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mato
- Não tem não, não é? Ela está limpa? Grosso do Sul ou do norte?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS -
Ela sabe que não mexo com isso. Do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - To-
- Ela mora onde? cantins, Ceará...

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS-
Mora em São Paulo. Espírito Santo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Paraí-
- Ela mora em São Paulo. Então, estou lhe propondo
. . t' t d d V A ba, Espírito Santo...
ISSO: vamos esvaZiar, Ira o o mun o. oce quer O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS-
conversar secretamente conosco?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS _ Alagoas.
Eu vou responder as perguntas que me fizerem. Vou O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ala-
responder, dentro daquilo que eu tiver conhecimento. goas. São Paulo?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS -
- Existe alguma coisa que você tem condições de fa- São Paulo.
lar fora da imprensa e fora de todo mundo, que você... O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Rio
Aqui você não falou nada, não é? E ninguém tinha es- de Janeiro, também deve ter ido.
perança de que você falasse mesmo, não, não é? O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS -
Ninguém é doido de trazer um cara aqui e achar que Não.
ele vai dizer: "Não, eu sou traficante; o crack é meu, O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
fui eu que botei o crack, eu mandei pagar o cara". foi ao Rio ainda. Onde mais? Paraná?
Ninguém sonha com isso, não, está certo? A gente O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS -
tem uma pontinha, uma coisinha que possa cooperar, Não, só andei...
está certo? Uma coisa que possa cooperar. Se você O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Santa
quiser cooperar, eu estou te propondo isso, com mui- Catarina?
ta seriedade. Sou o Presidente de uma Comissão im- O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS _
portante desta Casa, não sou menino e nem sou ir- Não.
responsável. Aqui está o Relator e aqui estão os De- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Minas
putados. Nós vamos cooperar com você também, Gerais?
porque a lei te dá este direito, à medida que você coo- O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS _
pera. Então, tiro todo mundo, vou evacuar a sala, des-
ligo tudo, ninguém grava nada, vamos falar nós reuni- Já fui em Minas Gerais. Espírito Santo.
dos aqui. E você diz para nós: o que sei é isso, isso e O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Espí-
isso. Pode continuar mentindo, dizendo que não é rito Santo você já colocou. Agora me diga: o que tu fi-
você, não, mas diga o que sabe. zeste em Goiás?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS - O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS-
Estou pronto para... Podem fazer as perguntas, que... Senhor?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O que
Presidente, deixe-me só fazer umas perguntinhas an- tu fizeste em Goiás?
tes, que são públicas. Depois, até concordo com a O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS -
proposição, acho-a interessante. Mas antes eu queria O que eu fiz? Já comprei carro lá no Goiás.
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o SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Com
prou carro em Goiás.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS -
Já.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E de
quem?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Em loja de carro lá. No William Veículos.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
William Veículos.

O SR. DEPUTADO MORONJ TORGAN - Willi·
am?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS-
É.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Willia
ouWilliam?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Willias.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Willj·
as Veículos. É assim?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Isso.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - WilIi
as Veículos.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Exatamente.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Em
Goiás?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Isso.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E em
Mato Grosso do Sul?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Em Mato Grosso, eu fui lá pescar.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Foi
pescar? O que tu fazias em Três Lagoas, porque tu
foste visto lá...

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Nunca fui em Três Lagoas.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
foi? Foi. Há um monte de testemunhas que te viu lá.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Já fui em Corumbá. Fui pescar. Agora, em Três Lago
as...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É,
mas há um monte de testemunhas que te viu em Três
Lagoas. Foi passagem para Corumbá? O que foi?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não. Não passa por lá.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
Então, o que tu foste fazer em Três Lagoas?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eu não estive lá.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
Heim?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
A pessoa deve ter visto alguém parecido comigo e...
Se tivesse ido lá, não tinha motivo nenhum para ne
gar.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Só
uma perguntinha, um apartezinho.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tem,
porque tu tinhas uma empresa, uma revenda de auto
móvellá também.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Em Três Lagoas?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Em
Três Lagoas.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Negativo. Negativo. Negativo. Nunca tive nada lá.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tu
tens, o Rogério também. Te lembra?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não. Essa informação...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
te lembras do Rogério?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não, senhor.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Hein?
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS

Não me lembro.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E de

uma empresa de nome Olambra?
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS

Também não. Não tem nada a ver comigo.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Nflo

tem nada a ver contigo.
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS

Não tem nada a ver comigo.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Hum

berto?
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTO!3

Também não.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O Vi

cente?
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 

Também não. Eu nunca fui em Três Lagoas.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mar

cos Paula Maia Gonçalves. Conhece?
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 

Não, senhor.
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o SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pedro
Carlos dos Santos Manega?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não conheço.

'O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
conhece?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não conheço.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Essa
aí não deu convicção.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não deu, não?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não.
Não deu convicção.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Em Três Lagoas...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Só
uma perguntinha. Logo no comecinho, no negócio de
Três Lagoas, você disse que para chegar a Cuiabá
não precisava passar por Três Lagoas. Você conhece
Três Lagoas? Você falou que nunca foi lá. Mas você
sabe onde fica.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Exatamente, porque ir para lá não passa em nenhu
ma cidade com o nome de Três Lagoas.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mas você sabe onde fica Três Lagoas?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Para
Corumbá.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Para Corumbá não...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mas você sabe onde fica Três Lagoas?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Sei que é no Mato Grosso, no Estado do Mato Gros
so.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Porque, se você me perguntasse, eu não sabia.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Mas nunca fui nessa cidade. Se fosse, não tinha moti
vo para negar. Se eu tivesse ido lá.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mas você sabe que existe, não é?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Senhora?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
estou achando estranho, porque deve haver uns du
zentos Municípios no Mato GrossQ do Sul. Eu não sa
bia que existe um Município lá chamado Três Lagoas.

O SR. ORLANDO MARQUES DO~ SANTOS
Mas eu seL

A SRA.• DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E
eu acho que, se eu perguntar, a metade aqui também
não sabe. Mas você sabia.

(Não identificado) - Eu até pensei que era em
Minas.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não. Aí é Sete Lagoas. Essa a gente sabe. Também
por causa da novela, não é? Você não conhece, mas
sabe que existe Três Lagoas.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Eu seL..

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Você conhece os 5.506 Municípios do Brasil? Você
sabe todos os nomes?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não, não sei. Eu conheço algumas cidades. Já fui a
algumas cidades. E sei de algumas cidades que exis
tem nos Estados, que eu nunca fui lá.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Va
mos ver. Tu ias, então, a Corumbá?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Certo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Em
Corumbá tu ias pescar?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Fui pescar.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Com
quem?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Fui pescar com o pessoal de lá mesmo. Pessoal que
tem hotel lá em Corumbá.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
Então, diga quem são. Qual é o hotel.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Hotel Pantanal.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Hotel
Pantanal. Tu te hospedavas lá?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Eu me hospedava lá. Conheço o dono de lá. Ele é
pescador e...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quem
é o dono de lá?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
o Ademir.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ade-
mir?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS-
É.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Aí, tu
pescavas com ele? Com o Ademir, do Hotel Pantanal.
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o SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Fui uma vez só lá, pescar com ele.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É?
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 

Com ele, eu fui pescar uma vez lá.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - No

Hotel Pantanal?
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 

Exatamente.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Teu

amigo?
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 

É, meu amigo.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E teu

amigo de onde?
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 

De onde?
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É.
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 

Eu conheci ele através... Porque ele veio em São Pa
ulo, comprar um carro. Comprou um carro ali.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ele
veio e comprou um Kadet...

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
E deixou o cartão dele, e falou que a gente fosse até
lá uma hora e tudo, para a gente pescar, e eu fui.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Um
Kadet?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Isso.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É as
sim, Kadet?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Acho que é.

(Não identificado) - Como é que é assim. Você
não é analfabeto?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Eu sou analfabeto. Mas ele está escrevendo, eu sei
que ele não vai escrever errado, não é?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Você é muito forte. O cara escreve Kadett, e fala: "É
assim que se escreve Kadett? E ele: "É". Você não é
analfabeto, menino?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Sou analfabeto...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Tudo bem, tudo bem. Continua.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas
sabe ler. Senão, ele não podia saber...

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Mas eu leio alguma coisa.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Isso
também não faz diferença nenhuma, cá entre nós. Se
é semi-alfabetizado, se tem primeiro grau ou coisa
parecida, não faz muita diferença. Tocantins. Tu che
gaste no Tocantins como?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
É que morava um tio meu lá, e aí eu fui até lá, para
vê-lo. Ele morava na cidade.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E aí tu
te agradaste do lugar?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Eu me agradei do local, e foi...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - No
Tocantins.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS-
Era.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E aí tu
tinhas todo um relacionamento em Palmeirópolis.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Depois, fui conhecendo fulano, conhecendo sicrano
e...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E na
nova capital? Tu tinhas algum relacionamento? Qual é
a nova capital? Antes, Tocantins era Goiás, depois...

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Não, não tenho nenhum conhecimento. Aliás, a nova
capital que o senhor quer falar é Palmas?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pal
mas, isso.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Eu nunca fui em Palmas.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Nun
ca foi em Palmas?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Nunca fui em Palmas.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qual
é a outra cidade do Tocantins que tu foste?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Eu só ia até Palmeirópolis, e voltava.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não,
não.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
No Tocantins?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 

Só ia até Palmeirópolis.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não

pode
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS

E em São Salvador que é encostado, mas era municí·
pio. Hoje, já é cidade, mas era município.
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o SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não.
Tem outra.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não, não tem. No Estado do Tocantins, que eu anda
va lá no Estado do Tocantins...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E Mi
naçu?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Minaçu é Goiás.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ah, é
Goiás?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Goiás.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ah,
então, está certo. E fica perto de Palmeirópolis?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Fica a ao quilômetros.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A ao
quilômetros de Palmeirópolis.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Exatamente.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E qual
é o teu relacionamento com Minaçu?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Só o banco. Só ia até o banco.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E por
quê?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Porque era lá que eu fazia meus movimentos. Minha
conta era lá.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Como
é o nome da tua fazenda em Palmeirópolis?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Fazenda Priscila Princesa.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Hein?
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 

Fazenda Priscila Princesa.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Em

homenagem a quem?
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 

À minha filha.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pris

cila...
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 

Princesa. É que são duas escrituras. Então, são no
mes de duas fazendas. São duas escrituras. São dois
nomes.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É
Priscila Princesa.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
E a outra é Prisciane Princesa.
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O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pris
ciane?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Isso.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É as
sim? Com "se"?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
(Risos)

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não,
é só para saber.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Prisciane.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
estou querendo que tu mostres que sabe. Não faz a
mínima diferença se tu sabes ou não.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Não, mas ler eu sei ler, não é? Algumas coisas eu
leio.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É.
Então, está bom. Isso na verdade não faz diferença
alguma. Tua esposa quantos anos tem?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Dezenove.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ago
ra? Quando casou, tinha dezesseis?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Dezesseis.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - De
zesseis anos. Essa diferença não traz problema?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Para mim, nenhum.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ne
nhum?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Casei legalmente. Namorei com ela legalmente. Falei
com o pai e com a mãe. Fui...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É cla
ro, foi autorizado, porque ela era menor, e devia ter
sido autorizada pelo pai e pela mãe.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
O pai e a mãe...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É. E a
tua ex-esposa, quantos anos tem?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Hoje, trinta anos.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Trinta
anos. Também é nova.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Também é nova.
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o SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qu
ando casaram, ela era novinha também. Tu já tens fi
lha de quantos anos?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Ela tinha dezesseis anos também.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tinha
dezesseis anos. Tu casas com dezesseis.

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Cedinho, então, não é? (risos)

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É cla
ro que foi coincidência. Diga-me uma coisa: e fora do
País, para onde tu costumas viajar?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Fora do País? Nunca saí do País.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Nun
ca saiu do País?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 
Nunca saí do Brasil.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Para
canto algum?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Canto algum.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Minas
Gerais. O que tu foste fazer em Minas Gerais?

O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Em Minas Gerais?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É.
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 

Fui a passeio, conhecer Belo Horizonte.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Foi

passear em Minas?
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS

Belo Horizonte, para conhecer.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Co

nheceu Belo Horizonte?
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS-

É
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qu

ando é que tu foste em Minas?
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 

Ah, já faz muito tempo.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Faz

muito tempo?
O SR. ORLANDO MARQUES DOS SANTOS 

Faz.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por

que, quando tu me deste as revendedoras, tu não me
deste aJF?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Por
que eu não lembrei na hora.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E
quem é o Zé Ferreira?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Era o
dono da loja. É o dono da loja.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É o
dono da loja?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Exa
tamente.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E foi
ele que teve problema com a esposa? É isso?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Se- '
gundo o que rolava lá na loja, o papo era que esse tal
de Plint tinha saído com a mulher dele. Ele saiu, diz
que tinha ingerido alguma coisa na bebida, que esta
va com uma amiga dela e tudo, e seduziu a mulher
dele. Mas andava falando ainda que a tinha levado
para um motel.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quem
é o João Vianei Carvalho Diniz?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - João
Vianez?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É.
O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - É pri-

mo.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pri-

mo?
O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Deve

ser. Eu não sei. Eu sei que é jota. É um primo...Não
sei se é...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O que
aconteceu com ele?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS 
Nada.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
aconteceu nada?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E

quem é o outro primo, que foi preso contigo, naquela
ocasião, com o tenente? Quem é ele?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - É o
Luís, que sai aí com um irmão.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E é
parente desse primo?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - É ir
mão desse aí? Ele é irmão desse aí.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É
uma coincidência desgraçada, não é? Um é preso
com sete quilos e meio de cocaína contigo, e o outro é
preso com 117 quilos de cocaína em Bariri.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não.
Esse... Se é o que é meu primo, ele nunca foi preso.
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o SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Está
aqui.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS 
Então é outro. O João, meu primo, nunca foi preso.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas
está aqui.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS 
Então o nome, esse nome aí. ..

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - João
Vianei Carvalho Diniz.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não,
o meu primo mesmo nunca foi preso.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Como
é o nome do teu tio?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - João
Massar.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
João...

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - João
Massar.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ele
faz o que da vida?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - E
mora na roça. Ele trabalha na roça mesmo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
Onde?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - É....
Deixa eu ver o nome da cidade, para me lembrar. Tri
unfo, Pernambuco.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Triun
fo, Pernambuco.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - É.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E os

seus primos vieram para São Paulo, por quê? Por que
eles não ajudaram o pai a trabalhar na roça?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Ah,
aí eu não sei. Nunca perguntei para eles. Nunca en
trei em detalhes. Não sei falar, não, senhor. Eles tra
balham em posto de gasolina, não é?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eles
trabalham em posto de gasolina? Quem é o dono do
posto?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não
conheço.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
conhece?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não,
senhor.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Car
lão. Quem é?
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o SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não
sei.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Como
não sabe? Ele diz que é teu amigo há muito tempo.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não
é amigo meu, não.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
Então, Carlos Brasílio Ifram?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não,
não é meu amigo.

OSR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não é
teu amigo?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não.
Não conheço esse rapaz aí não, senhor.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qu
ando tu ficavas em São Paulo, tu ficavas onde? Ago
ra, nesses últimos dias?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Onde
eu ficava? Em Santo André.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Santo
André...

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - É,
noABC.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tu
me deste o endereço, não é?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Dei.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mas o endereço que ele deu foi o da sogra.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Mi
nha sogra, não. Minha sogra mora em Tocantins.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS 
Aquele é da ex-mulher.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sim.
Então, me dê aí o de Santo André, porque eu não
estou achando aqui. Dê-me o teu endereço de San
to André.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Rua
Japão, nE 55.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Rua
Japão, nE 55.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS 
Apartamento 81.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
Apartamento...

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Oi
tenta e um. Está alugado.
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o SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Te
lefone...

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não
tem telefone.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
tem telefone lá, não é? Qual era o telefone que tu
usavas para fazer os negócios de carro?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Eu
não fazia nenhum negócio de crack. Já falei para o
senhor.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Car
ro. Acho que tu estás complexado com esse negó
cio aí.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS 
Usava o telefone celular.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
Então, me dê o teu telefone celular.

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Era
981-0229.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
981-0229. É de São Paulo ou de Santo André?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - De
São Paulo.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Eu
não me recordo, mas no meu nome não era.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
Estava em teu nome esse telefone?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS
Não, senhor.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Em
nome de quem estava?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Não
me recordo mais. No meu nome não era. Na realida
de, a gente compra... No meu caso, por exemplo, eu
ia a uma loja, comprava um telefone e procurava
não transferir, porque, automaticamente, para trans
ferir para o meu nome, eu, como fugitivo da Justiça,
ia ter que dar...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tu
tiveste outro telefone antes desse?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS 
Tive, mas não me recordo do número.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tu
compraste onde? De quem?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS 
Comprei na Avenida Rebouças. Eu comprava telefo
ne lá.

O SR. DEPUTADO MORONJ TORGAN - Na
Avenida Rebouças?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS 
Exatamente.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
Onde na Rebouças?

O SR. ORLANDO MARQUES SANTOS - Eu
não tenho o endereço. Tinha uma loja lá. Sei ir lá.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Vou
te aconselhar um medicamento, aquele medicamen
to contra stress. Ar, a gente volta a se lembrar das
coisas, porque tu estás muito esquecido.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Vai
fazer trinta minutos? Então, vamos deixá-lo ir ao ba
nheiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- A segurança, por favor, para conduzir o...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Va
mos colocar a segurança junto, no banheiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Estou suspendendo a sessão. Em seguida, na vol
ta, gostaria que todo o ambiente estivesse evacua
do, tudo desligado. Nós vamos fazer trinta minutos
de reunião secreta com ele aqui. Por favor, em vota
ção. (Pausa.) Aprovado.

(Reunião secreta)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Ata da 292 reunião, realizada em
18 de junho de 1999

Aos dezoito dias do mês de junho de mil nove
centos e noventa e nove, às dezesseis horas f~ cin
qüenta minutos, no Auditório Deputado Milton Figuei
redo da Assembléia Legislativa de Mato Grosso, reu
niu-se, ordinariamente, sob a presidência do Deputa
do Magno Malta, a Comissão destinada a investigar o
Avanço e a Impunidade do Narcotráfico. Comparece
ram os Deputados Laura Carneiro, Uno Rossi, Magno
Malta, Moroni Torgan, Reginaldo Germano e Wan
derley Martins, titulares; Celcita Pinheiro, suplente; e
o Deputado Osvaldo Sobrinho não-membro. O Se
nhor Presidente declarou abertos os trabalhos, apre
sentou os membros da CPI em diligência e convidou



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
MATO GROSSO

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DO

NARCOTRÁFICO, REALIZADA NO DIA
18 DE JUNHO DE 1999, ÀS 16 HORAS

O SR. RIVA - Senhores e Senhoras, autorida
des presentes, boa-tarde!

Nós queremos, neste momento, convidar o Pre
sidente da Comissão Parlamentar de Inquérito desti
nada a investigar o avanço e a impunidade do narco
tráfico para assumir a direção dos trabalhos. E, dizer
da nossa satisfação em ter aqui os Deputados Fede
rais Moroni Torgan, Relator; Uno Rossi, que é aqui da
nossa terra; Reginaldo Germano; Wanderley Martins
e Osvaldo Sobrinho; e Deputadas Federais Celcita
Pinheiro e Laura Carneiro.

Muito obrigado pela presença de V. Ex··, e espe
ro que a Comissão Parlamentar de Inquérito, de fato,
possa representar os anseios de toda sociedade. Te
mos convicção e certeza do grande trabalho que esta
Comissão poderá fazer pelo nosso País.
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os expositores para tomarem assento à mesa. Ordem Gostaria de convidar para assumir a condução
do Dia - Audiência Pública com os Senhores Julier dos trabalhos e dizer da nossa satisfação de tê-los, o
Sabastião da Silva, Juiz Federal de Mato Grosso; nobre Deputado Federal Magno Malta, que é nosso
Cláudio Luiz da Rosa, Superintendente da Polícia Fe- conterrâneo capixaba.
deral; Hilário Mozer, Secretário de Segurança Pública (O Sr. Deputado Federal Magno Malta assume
e Cleuci Terezinha Chagas, Juíza da 9ª Vara de a direção dos trabalhos às 16h48min)
Entorpecentes e Diretora do Fórum Criminal de Cuia- O SR. PRESIDENTE (Magno Malta) - Quero
bá. O Senhor Presidente concedeu a palavra aos Se- saudar as autoridades, dizer ao Presidente da Casa
nhores Julier Sebastião da Silva, Hilário Mozer, Cláu- que estamos felizes e que ele permaneça conosco
dio Luiz da Rosa e Cleuci Terezinha Chagas, respec- aqui - até porque ele deixou uma vaga no Espírito
tivamente, para fazerem as suas exposições. Os con- Santo para que eu pudesse ocupar. Ele saiu do Espí-
vidados foram inquiridos pelos Deputados Moroni rito Santo e veio para cá, eu saí da Bahia e fui para lá,
Torgan, Uno Rossi, Laura Carneiro, Wanderley Mar- se ele não tivesse saído, talvez eu não tivesse condi-
tins, Reginaldo Germano e Celcita Pinheiro. O Depu- ções de ser deputado pelo Estado do Espírito Santo.
tado Wanderlei Martins externou agradecimentos ao Declaro, em nome de Deus, abertos os traba-
Presidente da Assembléia, Deputado José Riva, a lhos da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
acolhida dispensada aos deputados da CPI. No de- a investigar o avanço e a impunidade do narcotráfico
correr da reunião assumiram a presidência e a relato- no País.
ria os Deputados Uno Rossi e Laura Carneiro. Nada Quero convidar os membros da CPI para que to-
rnais havendo a tratar, o Senhor Presidente ressaltou mem assento na Mesa, o Deputado Wanderley Mar-
a colaboração do Presidente da Assembléia, dos fun- tins, Deputada Laura Carneiro, Deputado Reginaldo
cionários e, ao agradecer a presença de todos, encer- Germano e Deputado Uno Rossi.
rou a reunião às vinte horas e dez minutos. A reunião (Os deputados citados pela presidência ocupam
foi gravada, e as notas taquigráficas, serão publica- seus lugares junto à mesa dos trabalhos.)
das, juntamente com esta ata, no Diário da Câmara O SR. PRESIDENTE (Magno Malta) _ Gostaria
dos Deputados. E, para constar, eu, Regina Maria de dizer da nossa satisfação, porque Mato Grosso
Veiga Brandão, Secretária da reunião, lavrei a pre- mandou para esta CPI a Deputada Celcita Pinheiro,
sente ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo que é suplente desta Comissão, mas que tem partici-
Senhor Presidente.

pado efetivamente conosco. Eu gostaria de dizer que
este estado mandou para o Congresso Nacional um
Deputado que tem sido extremamente importante
para a CPI do Narcotráfico, o Deputado Uno Rossi. A
sua experiência na lida com as lutas daqueles que pa
gam o preço de não ter como se defender, dos meno
res, a sua lida com o sentimento humano certamente
tem nos ajudado até a dar equilíbrio emocional à CPI
do Narcotráfico.

A satisfação de vir a este estado, com Requeri
mento do Deputado Uno Rossi, que sofre a angústia
de viver em um estado de um povo bom, mas que tem
as suas fronteiras fragilizadas, abertas. Sentimento
esse comungado pelos outros deputados deste esta
do, companheiros que não fazem parte desta Comis
são de Inquérito, mas que choram e sofrem a angús
tia de saber que o consumo interno deste País, o tráfi
co para o consumo interno, mais de 90% passa pela
fronteira do seu estado.

Vir a este estado, depois de ver protocolada na
Mesa de nossa Casa, em Brasília, uma proposta do
Deputado Uno Rossi - aliás, uma proposta do povo
de Mato Grosso - que tenta e certamente vai sensibi
lizar a Casa para que isso ocorra de forma definitiva,
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que a CPI, com esse tom, a CPI do Narcotráfico, que uma Casa bem instalada, os senhores estão de para-
ela seja uma Comissão Permanente, como é a Co- béns - e realizar a nossa Audiência.
missão de Justiça e qualquer outra Comissão da De acordo com o nosso Regimento Interno, os
Casa. Porque uma Comissão dessa natureza, sem expositores disporão de quinze minutos, prorrogáveis
dúvida alguma, diz aos aparelhos de segurança, polí- a juízo da Comissão, não podendo ser aparteados.
cias de todas as ordens estaduais e municipais, civis Terminada a exposição, nós passaremos às interpe-
e militares, diz à justiça, neste momento principal- lações. Os Srs. Deputados que desejarem participar
mente, que o povo está acordado e que os nossos dos debates, deverão inscrever-se junto à Secretária.
olhos estão voltados para aqueles que não querem E cada Deputado inscrito, segundo o Regimento, terá
de fato a felicidade e a tranqüilidade da sociedade, três minutos, e o expositor também, para responder,
mas que se envolvem com narcotraficantes em busca facultada a réplica e tréplica.
de uma vida melhor, de conforto rápido, em detrimen- Eu concedo a palavra ao Juiz Federal, Dr. Julier
to da mortandade de milhões de jovens, milhões de Sebastião da Silva, que dispõe de quinze minutos,
crianças, da lágrima quente de centenas de mães prorrogáveis, a juízo da Mesa.
que choram por este País afora. Por isso a proposta O SR. JULlER SEBASTIÃO DA SILVA - Sr.
que sai deste estado, na pessoa do Deputado Lino Presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito
Rossi, certamente avalizada pelos deputados deste da Câmara Federal que investiga a impunidade em
estado, na pessoa do .Sr. Go~ernador, como um re- relação ao narcotráfico; ilustre Sr. Presidente da
pr~sentante do Executivo, e n?s ~s ~eputa~os Fed~- Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso;
r~ls que compo~os esta Comlssao, e a razao da fell- ilustres Deputados Estaduais e Federais; magistra-
Cidade que falei no começo. dos; demais autoridades presentes; Senhoras e Se-

Eu gostaria de convidar a Deputada Celcita Pi- nhores.
nheiro e o Deputado Osvaldo Sobrinho, que assen- Em primeiro lugar, deve-se ressaltar a importân-
tassem conosco para fazerem parte da Mesa. cia do Parlamento nacional em investigar uma ativi-

(Os Deputados Federais Osvaldo Sobrinho e dade que creio de fundamental importância dentro
Celcita Pinheiro ocupam um lugar junto à mesa dos dos atuais tempos por que passa o País. Não é novi-
trabalhos) dade para ninguém que o crime organizado de há mu-

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta) - Gostaria i~o ~e_m se enr~i~ando dentro das es~ruturas e da~ i~s-

de pedir à Assessoria que, à medida que fossem che- tltUlçoe~ brasllel~as, dent~o da SOCIedade braSileIra,
gando os Deputados Federais, que eles também as- prop~r~lona~do a ,nossa Juvent~d:, ao n~s.so pov~,

somassem conosco aqui à Mesa. c~ndlçoe,s nao ~UltO ,b.oas, con~l~oes sO~lals, <:ondl-
, S çoes de Inserçao polltlca, condlçoes de Inserçao de

ConVido para tomarem assento conosco o r. c'dadania
Hilário Mozer, Secretário de Estado de Segurança I _' "
P 'bl' d M t G S CI' d' L' da Ro a Entao, nesse aspecto, saudo e veJo com grandeu Ica e a o rosso; o r. au 10 UIZ S , A • , 'd d f d t I d I 'd
S . t d t d P I" F d I Sr Jul'ler Se relevancla essa atlvl a e un amen a esenvo VI aupenn en en e a o ICla e era; o, - A I
bastião da Silva, Juiz Federal de Mato Grosso; e a Drª pela CP! da Camara Federa, '. , ,
Cleuci Terezinha Chagas, Juíza da 9ª Vara de Entor- O ~roblema do narcotraflco e do cnme org~nl~~-

t do não e novo dentro da estrutura, dentro da hlstonapecen es. ., T d ' , , d
,. 'A • braSileira. o aVia, nunca o cnme organiza o e, con-

(As autonda~es cl!adas pela presldencla ocu- seqüentemente, dentro dessa estrutura, aqueles que
pam seus lugares Junto a mesa dos trabalhos) se beneficiam do narcotráfico, estiveram tão profun-

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta) - Quero di- damente arraigados com esses tempos modernos,
zer que, ao final, esta CPI vai oficiar o Tribunal de Jus- Antes, o crime organizado, que nós podíamos resu-
tiça do Estado de Mato Grosso a nos enviar os nomes mir a bandos e quadrilhas, hoje não se dá mais assim,
dos narcotraficantes presos nos últimos cinco anos Hoje, nós temos organizações fortes, bem prepara-
neste estado, quais deles estão nas ruas, pela mãos das, bem armadas e com qualificação técnica e de
da Justiça, e o nome do juiz ou desembargador que pessoas, Hoje, não são apenas bandos e quadrilhas
os colocaram na rua. para execução de crimes que nós conhecemos e que

Queremos agradecer ao Deputado Moacir Pi- estão tipificados no Código Penal. Hoje, se entrela-
res, que abriu mão da realização da Audiência Públi- çam a estrutura de organização criminosa com a es-
ca requerida por ele para que esta CPI pudesse assu- trutura propiciada pelo mercado financ~iro, se~ con-
mir o Auditório Milton Figueiredo desta Casa - aliás, trole governamental, sem controle social. Entao, ve-



Então, me parece que, além dessa presença os
tensiva, o Estado precisa incentivar a formação de
municípios, a criação de cidades em fronteiras, ou
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jam que nós temos duas realidades que os tempos Então, vejam a importância do controle do mer-
atuais fizeram juntar, uma ajudando a outra. cado financeiro, porque é onde se lava os recursos

Começo discutindo esse aspecto do mercado fi- arrecadados e é onde se movimenta o dinheiro. Nin-
nanceiro, isso em uma CPI que investiga o narcotráfi- guém, hoje, quando pensa em tráfico, consegue ima-
co, porque hoje, efetivamente, e há algum tempo ginar que aquele que está recebendo a droga vá pa-
atrás o Procurador da República de Londrina, se não gar com cheque ou dinheiro. Isso tudo é feito via mo-
me engano, Dr. Celso, conseguiu a abertura das con- vimentação bancária. E, nesse aspecto, por mais que
tas CC5, que são aquelas que fazem remessas de di- se critique, por exemplo, a CPMF, imposto que voltou
visas ao exterior. Muitas daquelas contas eram movi- hoje, no primeiro aspecto, ela tem caráter de quê? De
mentadas por ''fantasmas'', todos acobertados pela taxar esse capital de origem ilícita do qual o Banco
regras do sistema financeiro. E, hoje, os grandes nar- Central e a sociedade brasileira, ou seja, as institui-
cotraficantes utilizam-se de maneira assídua e de ções nacionais não têm o mínimo controle.
maneira segura e transacionam milhões de dólares Então, eu creio que o Congresso Nacional preci-
arrecadados dentro do narcotráfico pela estrutura fi- sa avançar no que se refira a: Primeiro, disciplinar
nanceira do País. a ter uma política legal para o mercado financeiro no

Há algum tempo atrás, o Secretário da Receita sentido de impedir a "lavagem de dinheiro".
Federal, Everardo Maciel, depondo no Congresso, Segundo, fazer com que o mercado financeiro,
não me lembro em que CPI, chamou a atenção, tam- as instituições financeiras sejam dificultadas no senti-
bém, para um maior controle no que se refere à movi- do de virem a ter contas que propiciem a utilização de
mentação financeira no País. Também, há algum "laranjas".
tempo atrás, se não me engano, a Revista Veja ou Terceiro, criar um sistema de integração no sen-
IstoÉ publicou a relação das agências bancárias no tido de vincular Polícia Federal, Receita Federal e
País com maior volume de movimentação financeira. Banco Central, no sentido de cruzar dados sobre
Por incrível que pareça, nós tivemos algumas agênci- grandes movimentações financeiras feitas no País e,
as aqui do estado, se não me engano da Cidade de notadamente, nessas pequenas agências das cida-
Cárceres, e de Rondônia, onde nos saltou aos olhos, des de fronteiras que têm uma movimentação bancá-
como exemplo, se não me engano, acho que a cida- ria acima do que o local ali propiciaria. Isso no aspec-
de... Me fugiu o nome da cidade de Rondônia, mas na to da relação crime organizado/mercado financeiro.
fronteira com a Bolívia, em que uma agência bancária No aspecto da repressão policial propriamente
conseguia ter uma movimentação financeira do porte dito. Se não me engano, há uma semana atrás esteve
de agências de Rio e São Paulo. aqui, em Cuiabá, o Secretário Nacional da SENAD _

Vejam que não adianta discutirmos... Secretaria Nacional Antidroga, o Juiz Walter Maie-
(Participante do auditório dirige-se ao orador - rovstch, e ele nos falava dessa força-tarefa, da neces-

inaudível) sidade da articulação dos vários órgãos de repres-
O SR. JULIER SEBASTIÃO DA SILVA - são, no sentido de dar uma melhor visibilidade à Polí-

...Exatamente! Fizeram-me lembrar aqui: Costa Mar- tica de Combate ao Narcotráfico. Ao final, em uma re-
ques e Guajará-Mirim, cidades do interior de Rondô- união com Procuradores da República, Juízes Fede-
nia e com movimentação financeira do porte de agên- rais, membros do Ministério Público Estadual, o ques-
cias de São Paulo e Rio de Janeiro. tionamento ao Secretário: "A Medida Provisória do

Vejam que, aparentemente, quando nós pensa- Presidente é muito boa, permite que os bens de trafi-
mos em uma política de combate às drogas, ao nar- cantes sejam leiloados, mas efetivamente, onde es-
cotráfico, pensa-se, em regra, em si, na repressão po- tão os recursos orçamentários para a Senad? Ele nos
Iicial, na presença ostensiva de policiais, no caso de dizia que a Senad não tem orçamento.
Mato Grosso, presença ostensiva na fronteira do es- Ainda no que se refere a essa política de repres-
tado, a fim de que as rotas de tráfico não venham a se são, não acho que só a presença ostensiva, dentro
desenvolver. das fronteiras, como força-tarefa venha debelar o pro-

Mas, eu ainda digo que isso é insuficiente e não blema do narcotráfico, que - volto a dizer - é movi-
consegue debelar os grandes bandos organizados do mentado por entidades de organização transnacio-
narcotráfico. Por quê? Porque crime organizado só se na!.
combate quando se retira a estrutura de funciona
mento desses grupos organizados, que são verdadei
ras empresas de caráter transnaciona!.



Creio ainda que o Congresso Nacional precisa
avançar, dotar as polícias, o Ministério Público e o Ju
diciário de instrumentos legislativos adequados ao
combate ao narcotráfico.

Recentemente, nós tivemos - com a história
dos "grampos" - um exemplo da banalização de um
importante meio de investigação, que era a intercep
tação telefônica. A legislação que rege a intercepta
ção telefônica no Brasil é cheia de parcimônia, justa
mente para impedir a utilização indevida da violação à
intimidade de alguém, mas também no sentido de

Em um quarto ponto, em um quarto momento,
creio ainda que há necessidade de o Governo Fede
ral dizer claramente qual a sua política para a repres
são às organizações criminosas do País. Cria-se a
Senad, mas não se dá o orçamento? Isso não é políti
ca de segurança. Cria-se um órgão paralelo, submeti
do diretamente à Presidência da República, deixando
a função policial de lado. Ora, em última instância, to
dos esses crimes serão apurados no Judiciário!
Quem investiga para o Judiciário é a polícia, por meio
de inquérito policial. E veja que a desarticulação pode
propiciar que inquéritos sejam malfeitos, que trafican
tes venham a burlar a possibilidade de condenação
criminal, tudo a partir de uma ausência de política de
segurança, que não se confunde com política de se
gurança nacional. Daí a minha restrição a se utilizar
as Forças Armadas para repressão ao narcotráfico.
Nós tivemos um exemplo recente disso, se não me
engano em 94, quando o Exército ocupou as favelas
do Rio de Janeiro. "O Rio de Janeiro continua lindo" e
continua sem resolver o problema do narcotráfico
dentro daquele estado.

Agosto de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 24 36509

seja a habitação, diminuir os espaços vazios dentro Historicamente, os países em que houve a jun-
da fronteira nacional. Não adianta colocar lá um con- ção da função militar, da função de defesa externa
tingente de força-tarefa, seja da Polícia Federal, seja com a função de polícia, de repressão ao narcotráfico
das polícias estaduais, que isso por si só não resolve. propriamente dito, nós não tivemos exemplos bem
Ou leva a sociedade para lá, ou leva cidades, ou leva sucedidos, vide os países da América Latina em que
a cidadania, ou vai continuar aquela rota aberta, por- a promiscuidade entre as Forças Armadas e narcotra-
que vai continuar um espaço vazio, e é da lei da Físi- ficantes gerou guerrilhas sem qualquer controle,
ca: espaço se ocupa. Se o Estado não ocupa, o nar- guerrilhas utilizando-se de armas das Forças Arma-
cotráfico vai ocupar. Então, isso, no que se refere à das ou até setores destas dando proteção à narcotra-
política de repressão, creio que precisamos ter essa ficante, exemplo, Colômbia, Bolívia. Ou seja, nós pre-
conjugação de políticas sociais que levam o Estado cisamos, na verdade, ter uma política clara de segu-
para a fronteira. rança dizendo: "Olha, política de segurança de re-

Vejam a dificuldade que é para se atravessar a pressão à atividade de organizações criminosas não
fronteira do México para os Estados Unidos, e não é trabalho de militar, que não tem formação para in-
porque eles tenham guardas, mas porque existem vestigação, que não tem formação policial, que não
políticas municipais ali desenvolvidas. Em uma cida- tem técnica de investigação". E isso tudo a Constitui-
de dessa, vai-se ter uma delegacia, a presença da ção reservou à Polícia Federal, no plano federal e às
Polícia Militar, ter um aparato de segurança destinado polícias estaduais, plano estadual.
àquele município.

Em um terceiro momento, digo que não vejo
com bons olhos a proliferação de secretarias fora do
aparato policial para se combater organizações crimi
nosas. Primeiro, prejudica a organização e prejudica
o trabalho operacional. E, segundo, vai-se criando
aparelhos de repressão paralelos, os quais, no final,
já não se sabe quem controla quem. Um exemplo dis
so? Os episódios envolvendo a Abin e a Polícia Fede
ral na história do "grampo".

Não creio que seja de boa índole ir se criando
aparatos paralelos, com poder de investigação, de
sarticulados, sem controle. Vejo até com preocupa
ção, porque no que se refere ao aparato policial, você
tem o controle feito pelo Ministério Público, você tem
o controle exercido pelas secretarias, pelo poder polí
tico, secretários de segurança, diretores, ministros da
Justiça, em um aparato paralelo, paraestatal. Quem
controla quem? De repente, no narcotráfico, nós va
mos estar com alguém "grampeando" a Polícia Fede
ral em uma investigação, vamos ter vários agentes,
todos desarticulados, sem ninguém conhecer quem
está operando e não me parece que essa seja a políti
ca adequada para esse tipo, para a complexidade
que envolve o narcotráfico como um problema trans
nacional.

Vejo também com preocupação, recentemente,
quando o aparato de segurança não consegue resol
ver o problema da criminalidade organizada - e o nar
cotráfico é o melhor exemplo da criminalidade organi
zada e de seu poderio econômico, de violência, de co
ação -, quando para enfrentar esse poder voltamos a
recorrer às Forças Armadas como tutela para proteção
do cidadão no que tange ao crime organizado.



Quero agradecer o depoimento do Dr. Julier Se
bastião da Silva e dizer que em muitas coisas eu tam
bém concordo com ele e o objetivo básico de investi
gação desta CPI é a "lavagem de dinheiro". Tanto é
que nós acreditamos que por meio dessa "lavagem" é
que se escondem os verdadeiros "cabeças" do narco
tráfico.

Uma das perguntas seria essa: como nós pode
mos colocar em prática esta lei, já que ela existe, a
pena existe, os instrumentos são bons, prevê inclusi
ve instrumentos de confisco de bens? Então, são
bons os instrumentos e nós temos de começar a colo
car em prática isso, nós temos de começar a prender
gente por "lavagem de dinheiro" e aí nós começamos
a agir nesse sentido. É uma lei que eu considero boa,
inclusive nós pegamos a Presidente do COAF, o con
selho que teoricamente faria a fiscalização... Ali há
um defeito, que nós já chamamos a atenção, o Banco
Central está retendo contra suspeitas e não está pas
sando para o COAF e nós já quebramos o sigilo des
sas contas suspeitas para pegar na CPI e repassar ao
COAF e este poder fiscalizar e nós podermos saber o

. que é que está acontecendo.

Na verdade, nós temos uma "lei de lavagem de
dinheiro", que prevê penas de 3 a 10 anos, uma lei até
rígida, porque prevê, inclusive, a inversão do ônus da
prova, quer dizer, não somos nós que temos de pro
var que o dinheiro é ilícito, mas sim, o depositante.
Então, isso é importante. Uma pena que eu considero
até razoável, de 3 a 10 anos é uma pena razoável!
Infelizmente, no nosso País nunca teve alguém con
denado por isso, quer dizer, nós temos a lei, mas não
temos um condenado por isso. Quer dizer, então, nós
precisamos agilizar esse tipo de controle, de fiscaliza
ção, e começar a condenar os financistas do tráfico,
porque esta é uma lei para pegar os financistas, os
''testas'' do crime organizado. Porque, se nós formos
esperar que esse financista bote a mão em uma gra
ma de pó, nunca vai botar... O único pó que ele co
nhece é o que fica na mobília. Porque, de resto, ele
tenta até se anestesiar dizendô: "Eu só sou investi
dor. Eu invisto no narcotraficante e ele retoma o lucro.
Eu nunca chego perto da droga, eu só faço um inves
timento." Na verdade, ele é o principal fator incentiva
dor do narcotráfico, porque o narcotráfico corre atrás
do dinheiro, se não houver dinheiro, não há narcotrá
fico. Então, ele se torna o principal incentivador.
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propiciar que aquele meio de investigação leve a pro- vel para a Audiência Pública e ao Presidente da
vas concretas. Assembléia Legislativa, pela gentileza de nos ter re-

Vejam que a proliferação de escutas c1andesti- cebido aqui, assim como o próprio Governo do Esta-
nas e a ausência do Poder Público no sentido de apu- do nesse sentido.
rar e punir os responsáveis por gravações clandesti
nas fez banalizar um importante instrumento de in
vestigação, que era a interceptação telefônica. Hoje,
pela interceptação telefônica, não mais se consegue
chegar às provas e ela tinha justamente essa finalida
de: indicar as provas onde se poderia chegar. Nunca
foi utilizado como meio de prova, mas como meio de
investigação.

Vejam que a partir do momento em que se ba
nalizou a interceptação telefônica, ninguém mais con
versa em telefone, porque ninguém é bobo - princi
palmente os membros do crime organizado.

Ainda, para fechar, nós falamos de política, fala
mos de repressão, mas acho que o ponto fundamen
tai é a prevenção - e a prevenção passa necessaria
mente por incentivo à educação, por dar condições
econômicas àquelas regiões em que o narcotráfico já
tenha se infiltrado, para que os moradores daquela
região sejam dissuadidos, a partir da prevenção, a
partir dessas condições econômicas que lhe foram
dadas, a partir das situações educacionais a não en
veredar pelo caminho do crime organizado.

Para não me alongar muito, agradeço ao convi
te feito pela Comissão Parlamentar de Inquérito, esta
mos à disposição no que for necessário, porque en
tendemos que é um assunto de relevância política,
não apenas de relevância de segurança, mas de rele
vância política para o País e rogamos que dessa CPI
possam sair contribuições legislativas e operacionais
a esse importante aspecto da vida nacional. Muito
obrigado (Palmas).

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta) - A Presi
dência agradece ao Juiz, que foi muito feliz na sua ex
posição, pelo menos 99,7% e mais alguns "quebradi
nhos" da sua fala têm plena consonância com os nos
sos entendimentos, com relação à prevenção e com
relação à repressão.

Vou mudar um pouquinho as regras dos nosso
Regimento Interno, nós havíamos decidido que todos
os nossos convidados falariam e, em seguida, nós os
inquiriríamos, na medida dos nossos entendimentos.
Mas, como o nosso Relator, Deputado Moroni Tor
gan, precisa se retirar, eu vou conceder a palavra a
ele, para que ele possa inquirir o Juiz Julier e, em se
guida, vamos voltar a nossa normalidade.

O SR. MORONI TORGAN - Em primeiro lugar,
Sr. Presidente, eu gostaria também de agradecer ao
Deputado Moacir Pires ter cedido ao horário disponí-
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(Neste momento, a deputada carneiro dirige-se é preciso, nos quinhentos e poucos quilômetros de
ao orador - inaudível) fronteira seca, ter unidades do Exército, ter helicópte-

O SR. MORONI TORGAN - Sim. Da CC-S nós ros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica patru-
também pedimos nesse sentido. Ihando essa fronteira, de modo que se passar avião,

Eu quero dizer que isso é realmente um grande possa forçá-lo a descer- a legislação, hoje, diz que o
avanço para nós, mas todo movimento de narcotráfico, avião pode ser forçado a descer. E, se tiver passando
infelizmente, não é por meio do setor financeiro, nós alguém lá por baixo, com rádio, com unidades, da-
temos grandes quadrilhas, como essa do John Michel queles jipões do Exército chega-se fácil no traficante.
Whitle, por exemplo, que o movimento dele era, por Quer dizer, isso já vai coibir essa facilidade que existe
meio do avião da FAB, o dinheiro vinha pelo avião, a hoje do narcotráfico, principalmente nessa fronteira
cocaína ia, o dinheiro vinha e foi pego inclusive uma re- seca. Se tem pista de pouso não autorizada, larga
messa de dinheiro a caminho do Uruguai e não é por uma bomba lá e acaba com essa pista de pouso! Não
computador, era por carro mesmo, era um monte de tem conversa! Pista de pouso não autorizada é para
dinheiro e aí, sim, por meio do Uruguai entrava no sis- ser explodida, não te.m conversa!
tema financeiro - que são setores que têm "lavado" E tem de regulamentar de uma vez por todas
muito dinheiro. Uruguai e Paraguai, esses países, infe- essa lei que permite abater avião clandestino. Quer
lizmente, têm "lavado" muito dinheiro nosso. Sem falar dizer, o avião veio, é clandestino, não se identificou,
nas conhecidas Ilhas Virgens, Cayman e tudo mais. cumpriu-se todo aquele roteiro de identidade e não se
Mas é um grande avanço, eu acho, nós agirmos, e eu identificou, metralha e vai morrer quem estiver dentro
confirmo as suas palavras nesse sentido. do avião. Tem de se acabar com essa facilidade que

Levar as cidades para a fronteira. Talvez seja existe. E nesse sentido é que eu vejo as Forças Arma-
uma solução, mas eu tenho algumas dúvidas nessa das atuando. Até as protegendo, porque eu acho que
sugestão, porque nós temos cidades de fronteira alta- as Forças Armadas são o último baluarte de um País
mente contaminadas. Nós temos cidades como Co- - e eu não quero ver Forças Armadas corrompidas,
rumbá, Tabatinga, Ponta Porã, Foz do Iguaçu, por porque o Senhor citou muito bem as Forças Armadas
exemplo, que é o maior canal de "lavagem de dinhei- da Bolívia e Colômbia, que se corromperam e se uni-
ro" que nós temos... ramo Mas cuidar só da fronteira, quer dizer, fazendo

O SR. JULIER SEBASTIÃO DA SILVA - Des- uma política, um cordão de isolamento. Veja que é ri-
culpe-me por interrompê-lo, mas nesse aspecto - dículo: nós não temos uma base aérea aqui em Mato
aqui no estado, por exemplo - o grande problema do Grosso. No entanto, todas as capitais litorâneas do
estado com o narcotráfico é a pista clandestina de Nordeste têm uma base aérea na fronteira com o
pouso no meio da floresta, e isso só consegue se Atlântico. O que que vai ter de ataque do Atlântico
combater se houver gente lá. Aqui no estado as pistas para nós, me diz, enquanto a nossa fronteira Andina,
clandestinas são o grande problema na fronteira. "todinha", a fronteira do narcotráfico está desprotegi-

O SR. MORONI TORGAN - É claro que esse da. Tinha de encher de base aérea aqui nesta frontei-
detalhe seria interessante, mas eu acho que nós po- ra. Aqui é o problema que nós estamos sofrendo.
demos tomar uma atitude já. Eu não sou favorável a Quer dizer, nós temos de ter essas bases aéreas aí.
que as Forças Armadas atuem contra o narcotráfico - Um Tucano já resolve o problema, já imaginou um
concordo com o senhor nessa medida -, mas sou fa- Xavante daquele, que é velho mas anda pra caram-
vorável a que elas cuidem de nossa fronteira, quer di- ba... Derruba qualquer avião que tenha problema
zer, ela não precisa investigar nada, mas não pode nesse sentido. Nós iríamos nos sentir muito mais pro-
deixar entrar no País pessoas que não se identificam, tegidos.
pessoas que comprometem a soberania nacional. Mato Grosso sofre ainda um outro problema. A

Então, nesse aspecto eu vou, como Relator da rota de Mato Grosso não é uma rota preponderante-
CPI, talvez na semana que vem já, colocar a CPI para mente internacional. Passam rotas internacionais
votar, no Plenário da CPI uma monção ao Chefe da aqui, mas a preponderância é da rota nacional. Qua-
Casa Militar do Presidente Fernando Henrique Car- se toda cocaína que vai para São Paulo, que vai para
doso, para que... Tudo bem, eu acho bonito o termo o Centro-Oeste e alguma para o Rio de Janeiro, pas-
força-tarefa, o nome é bonito e tudo mais... Mas o que sa aqui pelo Mato Grosso. Agora, por não ser uma
precisa é, nos duzentos quilômetros de fronteira aqui, rota internancional, o que acontece? Nós não temos
ter lanchas da Marinha, armadas com metralhadoras, verbas internacionais, nós não temos interesses das
para não deixar barco algum passar sem autorização; polícias internacionais. Cá entre nós, também não faz
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muita diferença o interesse do DElA. Só para ter uma sentido nós temos de dar uma balançada. Nós temos,
idéia, DElA, CIA, Comando Sul, estão todos lá na Bo- também, denúncias de deputados lá. E vamos agir
Iívia para combater o narcotráfico e a produção que severamente no caso dos deputados. Eu acho que
era de doze mil toneladas de folhas, aumentou para nós não podemos mais nos esconder atrás da pala-
oitenta mil toneladas. Quer dizer, eu não entendi o vra "colega" a palavra "bandido". Bandido nunca será
que adiantou para o país aquilo. Não adiantou nada. meu colega, seja Delegado Federal, seja Deputado

Então, o que nós temos de fazer, querem fazer Federal. Não será! A partir do momento que alguém
força-tarefa? Façam uma força-tarefa de fronteira. se vendeu para outro lado, não é mais dessa profis-
Aqui em Mato Grosso o que precisa é uma força-tarefa são. Aí é traficante mesmo. Então, nós temos de co-
de fronteira. meçar a tomar decisões rígidas nesse sentido.

Agora, é preciso também que certas impunida- Quanto à Senad, que V. Ex!! também se mani-
des não ocorram. Eu vi ontem, hoje de manhã, uma festou, eu concordo. Nós não podemos ter na área de
matéria em que o juiz dá uma progressão de regime repressão dois comandos: ou manda o Ministério da
em um crime de narcotráfico. que a Lei do Crime He- Justiça ou manda a Casa Militar.
diondo é claríssima, no Artigo 2Q, § 1Q da Lei do Crime Agora, a SENAD - Secretaria Nacional Antidro-
Hediondo diz que esses crimes só podem ser cumpri- ga, poderia ser um grande instrumento para o Gover-
dos em regime fechado. Aí há uma progressão, se- no na área de prevenção e recuperação, quer dizer,
gundo o jornal, se não estiver falho, de progressão de de recuperação de viciados. Se tiver... Vejam que tem
regime semi-aberto/domiciliar, o que me deixou mais coisas que até não é o dinheiro o problema. Eu vou di-
ainda... Semi-aberto é aquele regime que o cara tem zer para V. Ex!! que o Brasil deixou de usar sete mi-
de voltar para a penitenciária ou para a cadeia, à noi- Ihões de dólares da ONU, porque não tinha um pro-
te. Mas, semi-aberto/domiciliar? Ou é domiciliar ou é grama adequado para prevenção.
semi-aberto. Quer dizer, inventaram aqui um novo Então, vejam: sete milhões de dólares coloca-
tipo de regime, que é semi-aberto/domiciliar. É para mos no lixo, porque não tinha um programa adequa-
trabalhar e voltar para casa. Eu nunca vi um negócio do para prevenção. É ridículo de se pensar isso!
desse, principalmente com um grande traficante. Então, muitas vezes, as fontes de dinheiro exis-

Eu posso dizer, inclusive, que me considerei tem, e nós não estamos usando, porque não estamos
afrontado por essa decisão. No dia em que a CPI está organizados para usá-Ias.
aqui? Quer dizer, um grande traficante, segundo A Senad faria um grande trabalho ao País se
consta, seria por uns duzentos quilos de cocaína que fosse especialista em prevenção, colocasse o que
ele teria sido condenado, inclusive com laboratório de reza na Lei nº 6.368, no seu artigo SQ, que fala que to-
cocaína! Eu nem sei mais se ele está por aí. Porque, dos os cursos de formação de professores devem ter
se ele foi liberado ontem, já deve estar na Bolívia, já uma cadeira específica de prevenção às drogas; que
deve estar em outro canto. Será até surpresa se ele os currículos escolares de 12 grau, nas cadeiras de
estiver lá. Gostaria até que estivesse. Talvez, até ciências, devem ter inseridas noções básicas de pre-
quem deu esse benefício possa correr atrás para ele venção às drogas, e essa lei é de 1976, de vinte e três
ficar lá, pelo menos enquanto a CPI estiver aqui. anos, e que também não insere grande custo aí. É

Agora, eu considerei um disparate, para mim é vontade de fazer.
até ilegal. Inclusive, segundo meu conhecimento, o A lei diz também, na área preventiva, fala na re-
Supremo Tribunal Federal já julgou constitucional cuperação de viciados, que as instituições públicas
essa lei. E se é constitucional, julgada pelo Supremo todas deveriam ter uma ala para recuperação de vici-
não existe mais nada a se falar. Não tem margem ado, porque só a mãe de viciado rico é que pode tra-
para interpretação alguma mais. Não existe! A partir tá-Io, mãe de viciado pobre tem que ligar o 190 e cha-
de um julgado do Supremo dizendo que é constitucio- mar o "camburão" para levar ele embora, porque não
nal a lei específica é preponderante a qualquer outra. tem outra opção. E é ridículo, na minha opinião isso.
Isso é uma norma básica de Direito que qualquer pes- E, na área de segurança, eu gostaria de dizer
soa com formação jurídica medíocre sabe. E, infeliz- que também concordo, não vejo uma área de segu-
mente, parece-me que essa formação não existe nes- rança estabelecida. E nós poderíamos começar, tam-
te caso. bém, com uma idéia que não inclui muito gasto: va-

Eu fiquei admirado com outros casos de denún- mos fazer uma escola superior de polícia, que nós
cias, aqui, inclusive do Jornal de Alagoas, até de de- possamos trazer os melhores instrutores do mundo
sembargador com esse problema. Quer dizer, a esse na área de inteligência, na área de planejamento ope-
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racional, na área de atividades estatísticas, de avalia- tes, porque eu terei de me retirar, talvez, até com V.
ção, quer dizer, planejamento administrativo, nós po- Exª...
demos trazer, isso não inclui grandes gastos, e nós O SR. PRESIDENTE (Uno Rossi) - Então, eu
podemos fazer uma política inteligente de segurança convido a Deputada Laura Carneiro para assumir a
pública. Relatoria.

Mas dizer que, no Mato Grosso, o problema de (A SRA. Deputada Laura Carneiro assume a re-
segurança está diretamente relacionado com o pro- latoria às 17h30.)
blema do narcotráfico, enquanto nós não controlar- O SR. HILÁRIO MOZER - ExmQ Sr. Deputado
mos o problema do narcotráfico, nós não vamos ter Uno Rossi, presidindo, neste momento, a Sessão da
condições de controlar o problema de segurança... Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o
Então, quando se fala em narcotráfico, eu concordo. narcotráfico; Exmª SRA. Deputada Laura Carneiro,
Só para concluir, eu concordo que nós temos de agir que ora assume a Relatoria desta Sessão; ExmQ Sr.
na área preventiva, na área repressiva e na área de Deputado Germano, ExmQ Sr. Deputado Wanderley,
recuperação de viciados. Se não agirmos nessas três Exmª SRA. Deputada Celcita Pinheiro, senhores pre-
áreas, vamos perder o combate. sentes, convidados, deputados estaduais:

No que tange aqui, no Mato Grosso, nós temos Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer da sa-
de fazer imediatamente uma barreira na fronteira. Te- tisfação em receber tão importante Comissão da
mos de fazer! Temos de controlar a "lavagem de di- Câmara Federal, do nosso Congresso Nacional, em
nheiro", não só por meio de dinheiro em banco, mas nosso estado. Mostra realmente a importância des-
também em ''firmas de fachada" e outras coisas que ta Comissão em tratar do assunto, não ficando so-
podemos entrar também. mente dentro da Câmara Federal, mas conhecendo

Temos de agilizar o Poder Judiciário e não per- o problema in loco nos estados. Isso nos satisfaz e
mitir que haja portas de saída para narcotraficantes mostra que realmente esse é o caminho que nós
no Poder Judiciário. Temos de unir: Poder Judiciário, devemos percorrer.
Ministério Público e Polícia, para que essas portas de Nós, no Estado de Mato Grosso, queremos di-
saída não sejam desta maneira. zer que temos uma preocupação muito grande com

Quer dizer, se o narcotraficante tem certeza que relação ao narcotráfico. Temos dados que nos mos-
vai fazer e, se for pego, vai ficar impune. Isso é uma tram que a maioria absoluta dos delitos estão relacio-
desgraça e isso gera impunidade. Aliás, o maior fator nados a entorpecentes.
incrementador da violência, não é'a pobreza, é a im- Mato Grosso é um Estado atípico dentro da Fe-
punidade. Esse é o maior! A pobreza até pode gerar o deração, tem setecentos e vinte quilômetros de fron-
desconforto, pode gerar até que sejam contratas pes- teira com a Bolívia, sendo quinhentos e vinte quilôme-
soas pelo narcotráfico dessa maneira, e tudo mais, tros de fronteira seca e duzentos quilômetros de fron-
mas é sempre o crime pequeno que está relacionado teira pantaneira.
à pobreza. Agora, a impunidade está relacionada A nossa preocupação, e isso nós vamos mos-
com aqueles que agem na cabeça do crime organiza- trar amanhã aos Excelentíssimos Senhores Deputa-
do. Então, essa impunidade, nós temos de combater, dos, quando vamos mostrar in loco a atual situação...
e essa vai ser uma decisão desta CPI. A Secretaria de Segurança Pública do Estado

Por isso que eu gostaria, depois, de dizer várias na região de Cáceres, que engloba dezenove municí-
coisas também, de ouvir a sua opinião, e dizer que co- pios, tem duas delegacias regionais e um batalhão da
mungo, acho, com 99% das suas idéias. Polícia Militar, portanto, com um efetivo de aproxima-

o SR. PRESIDENTE (Uno Rossi) - Concedo damente seiscentos homens entre Polícia Civil e Polí-
agora a palavra, pelo tempo regimental de quinze mi- cia Militar na região.
nutos, ao Secretario de Segurança Pública do Esta- A grande preocupação que nós temos é o con-
do, Dr. Hilário Mozer. trole da fronteira,em que, no lado do Brasil, existe

Depois da explanação dos convidados desta uma estrada que praticamente margeia a fronteira
Sessão, os deputados terão tempo necessário para com a Bolívia e dentro da Bolívia também há uma es-
inquirir os convidados. trada que margeia a Bolívia na fronteira com o Brasil.

Com a palavra o Dr. Hilário Mozer. O que nós temos, dados do ano passado, nós ti-
O SR. MORONI TORGAN (Relator) - Sr. Presi- vemos, seiscentos e sessenta e um veículos que fo-

dente, só uma Questão de Ordem, eu gostaria que ram registrados nas ocorrências como furtados no
fosse assumida a Relatoria por uns dos componen- Brasil e levados para a Bolívia, que no mercado naci-



Queremos também dizer que aqui no Mato
Grosso a sintonia entre a segurança pública estadual,
principalmente a Polícia Federal, é uma das melhores
do nosso País. A integração nossa tem dado resulta
dos positivos, tanto polícia civil quanto militar têm-se
integrado nesse trabalho, o que não pode existir são
ilhas. E, felizmente, aqui no Mato Grosso não existem
essas ilhas e os resultados têm aparecido, principal
mente nas grandes empresas.

Temos procurado, por diversas vezes, a Bolívia
para que os tratados internacionais sejam respeita
dos, inclusive com a presença do Ministério das Rela
ções Exteriores. Por duas vezes já estivemos naque
le País vizinho tentando fazer com que esses tratados
sejam cumpridos e que traficantes brasileiros que já
se encontram sejam trazidos de volta para o Brasil.
Infelizmente, as respostas até o momento não chega
ram. Nós queremos ressaltar que não vamos esmore
cer neste trabalho.

Também temos uma grande preocupação, por
que a competência de fiscalização da fronteira não é
do Estado, é da União. E as propostas que eu ouvir
aqui, principalmente do Dr. Julier, do Dr. Moroni, são
as propostas que vêm ao encontro das nossas idéias.
Mato Grosso já apresentou esta proposta há mais de
ano ao Governo Federal, com a criação do CIOF 
Centro Integrado de Operações de Fronteiras, em
que tanto as forças estaduais como as federais pode
rão atuar em conjunto no sentido de que os serviços
de informação possam funcionar a contento e opera
cionalizar este sistema. Já discutimos também com o
Sivam, que é uma grande preocupação, que nada
mais do que um banco de dados e até hoje nós tive
mos a informação do Sivam de quem vai operaciona
lizar esse banco de dados.
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anal corresponde a vinte e três milhões de reais. Que- As informações, até hoje, são desencontradas,
remos também dizer que uma carreta corresponde, porque está se investindo mais de um bilhão de dóla-
na Bolívia, a um valor já preestabelecido de quarenta res do País num projeto e a operacionalização de par-
quilos de cocaína, enquanto que um carro tipo Santa- te desse projeto não tem notícias concretas até hoje.
na, em média, vale quatro quilos de cocaína. E nós te- Também sou Presidente do Conselho de Segurança
mos uma grande preocupação aqui, a preocupação Pública da fronteira Oeste, que inclui os Estados de
não é com a grande quantidade de tráfico, a quantida- Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre.
de excessiva de cocaína, ou seja, os grandes lotes de E dentro disso temos também a grande preocupação
300, 400, 500 quilos. Porque nós sabemos que isso é com os outros estados que se encontram na mesma
tráfico internacional. A nossa preocupação é com o situação que nós, como, por exemplo, Mato Grosso
pequeno tráfico, aquele de um quilo, dois, dez quilos, do Sul, com pontos nevrálgicos como Ponta Porã e
porque é esse que está afetando a nossa sociedade, Corumbá; o Estado de Rondônia com o Guaja-
a nossa juventude, o "tráfico formiga" que passa to- rá-Mirim e o Estado do Acre, com os problemas que
dos os dias por nossas estradas e está trazendo enor- são de conhecimento de todos.
me transtorno dentro do País. Esse é o tráfico que fica Essa preocupação e essas operações em con-
no País. junto têm formalizado um novo tipo de trabalho aqui

na nossa região, ou seja, a troca de informações per
manentes entre os estados na área de segurança pú
blica estadual, nesses trabalhos relacionados no
combate a entorpecentes.

A quantidade de pistas que existem em Mato
Grosso e não estão regulamentadas pelo Ministério
da Aeronáutica, é fato que muito nos preocupa, pistas
clandestinas e que são usadas em grande escala.

Em linhas gerais, a grande preocupação que
nós temos é nesse sentido. O Estado tem procurado,
dentro das suas limitações - e aqui eu quero fazer
uma ressalva muito importante: onde a segurança pú
blica dos estados, não é Mato Grosso, mas dos esta
dos em geral, passa por dificuldades, e passa por difi
culdades por quê? Porque a segurança pública tam
bém é função essencial do Estado, junto com a saúde
e a educação. A saúde tem recursos definidos, a edu
cação tem recursos definidos, a saúde tem recursos
em três níveis: municipal, estadual e federal, assim
como a educação. E existe ainda a privatização da
saúde, da educação, com escolas particulares e hos
pitais particulares. E a segurança pública passa a ser
somente função não-delegável do Estado e não exis
tem recursos em níveis municipais, que não assu
mem essa responsabilidade com as guardas munici
pais e também não existem recursos em níveis fede
rais, sempre que se fala com a União em recursos
para a segurança pública, ela somente diz: "Isso é
problema do Estado. Isso é problema do Estado!"
Não é problema do Estado, é problema da Nação e a
Nação está sendo corrompida pelas drogas.

Infelizmente, neste País ainda não existe uma
política de combate às drogas, seja ela de combate,
repressão, de prevenção e de recuperação!

A Secretaria Nacional de Ação Antidrogas tem
uma proposta, e essa proposta, infelizmente, até o



Agosto de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 24 36515

momento é utópica, onde se fala em criar for- Como todos nós sabemos, o Estado de Mato
ças-tarefas. Força-tarefa com que recursos? Só com Grosso é um estado que conta com quase um milhão
boa vontade não vai existir! Como vão funcionar es- de quilômetros quadrados, dos quais, já foi dito aqui,
sas forças-tarefas? Dizem que os estados é que têm setecentos quilômetros, ou mais exatamente - hoje
que criar, criar com o quê? Se há fronteira, a respon- eu aprendi isso com o Secretário Hilário Mozer - sete-
sabilidade não é do Estado, é da União. centos"e vinte quilômetros são de fronteira com a Bo-

Concordamos quando disse que as Forças lívia, E, com a estrutura não só da Polícia Federal, va·
Armadas têm que desempenhar o papel de controle mos utopicamente aqui falar em outra polícia. Diga·
de fronteira, não de combate ao narcotráfico, mas de mos que nós não estivéssemos no Brasil, digamos
controle da fronteira. Ela tem que começar a assumir que nós estivéssemos nos Estados Unidos da Améri-
essa responsabilidade porque é uma quantidade ca, será que aquela polícia cheia de recursos, uma
enorme de militares que estão espalhados nessa polícia de Primeiro Mundo teria ela condições de fa-
fronteira. Em Mato Grosso, nós temos um batalhão e zer um controle efetivo e total sobre uma área, uma
mais cinco destacamentos ao longo da fronteira, que extensão dessas que envolve fronteira seca e tam-
executam a sua missão de defesa nacional. E nós en- bém uma divisão com o Rio Paraguai - se não me en-
tendemos, hoje, que tráfico também é missão de de- gano -, se não for Paraguai, o Dr. Hilário Mozer me
fesa nacional. Não no combate específico, mas no corrija...
controle dessa fronteira. O SR. HILÁRIO MOZER - Rio Paraguai.

Entendemos, também, que as Forças Armadas O SR. CLÁUDIO Luíz DA ROSA - É o Rio Pa-
podem auxiliar tanto a Polícia Federal como as For- raguai. Teria a polícia americana, com todos os seus
ças Estaduais em operações de repressão ao tráfico recursos, condições de impedir o tráfico de drogas
nessa região de fronteira. numa área destas? Eu lhes digo que não. Nenhuma

Portanto, Senhores Deputados, em linhas gera- polícia do mundo tem condições de controlar uma
is, jé esgotou o meu tempo, são essas posições que área, principalmente uma área que é despopulada,
nós teríamos que trazer a essa Comissão. Quero aqui uma área da qual são centenas de quilômetros qua-
parabenizar a todos os membros da Comissão, por drados sem nenhuma cidade, sem nada, são fazen-
reconhecer que Mato Grosso tem problemas. Nós sa- das enormes, tem estradas vicinais. Estradas vicinais
bemos que há esse problema e temos a certeza de que pelo mapa, obtido pelo satélite, circundam a fron-
que, sozinhos, não vamos resolver. Mas, na discus- teira pelo lado da Bolívia, e nestes postos militares
são, nas idéias novas, na união de esforços, falta de que existem numa pequena extensão da fronteira -
vontade não faltará. são cinco postos militares -, pela foto do satélite tam-

Tenham absoluta certeza que este trabalho terá bém notarmos que entre esses postos existem estra-
resultados benéficos, não só para o Estado como das vicinais que cortam, quer dizer, ninguém é obriga-
para toda a sociedade brasileira e para a Nação. (Pal- do a passar por ali. E posso dizer mais, por experiên-
mas.) cia própria, eu já passei pelo Posto de Corixa, na

oportunidade em que fuia San Mathias, e conversan-
O SR. PRESIDENTE (Uno Rossi) - Depois de do com um oficial de dia, este me disse que ele não

ouvirmos o Secretário de Segurança Pública do Esta- tem autorização simplesmente para proceder à revis-
do, Dr. Hilário Mozer, concedo a palavra, por quinze ta em um veículo. A única coisa que esses postos têm
minutos, ao Superintendente da Polícia Federal do feito é a identificação dos ocupantes dos veículos.
Estado, Dr. Cláudio Luís da Rosa. Para proceder à vistoria de um veículo, ele teria que

Após a exposição dos nossos convidados, to- ter autorização do comando, e na época em que eu
dos serão inquiridos pelos deputados componentes passei por Corixa o comando era em Corumbá, pare-
da CPI do Narcotráfico. ce-me que hoje já está aqui com a 13ª Divisão.

O SR. CLÁUDIO Luís DA ROSA - Exmo. Sr. Então, depois de discorrer sobre outras políci-
Deputado Uno Rossi, na pessoa de quem saúdo a to- as... A polícia americana, por exemplo, não dá conta,
das as autoridades e deputados presentes; Senhoras com todos os recursos que tem, de impedir que os
e Senhores. mexicanos entrem em seu território. E, com esses

A Polícia Federal, em Mato Grosso, tem procu- mexicanos, também entra muita droga no território
rado cumprir as suas atribuições constitucionais da americano, tanto ela não tem condição de impedir a
melhor forma possível, diante dos recursos que nós entrada em seu território, que ela faz convênios com
temos. outros países para controlar, principalmente os paí-
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ses produtores, como é a Bolívia, que tem os Leopar- quilos apreendidos. Por quê? O efetivo praticamente
dos, na Bolívia, que são praticamente orientados e re- é o mesmo. Se recebemos novos funcionários, é ver-
cebem todos os recursos da DEA americana para im- dade que recebemos, mas a mesma medida dos fun-
pedir que a cocaína saia da Bolívia para os Estados cionários que nós recebemos, saíram de Mato Gros-
Unidos. 50, porque já estavam há muito tempo lotados aqui e

Então, não seria a Polícia Federal brasileira, queriam retornar a seus estados. Isso se deve, única
com seus poucos recursos a Polícia Federal brasilei- e exclusivamente, ao desenvolvimento das opera-
ra tem trinta e poucos anos - que poderia dar conta ções de inteligência da Polícia.
de uma fronteira tão grande, tão extensa como esta Por outro lado, o narcotráfico, quando eu entrei
que temos em Mato Grosso. E quem tem tão poucos na Polícia Federal, em 1973, ainda como agente,
recursos da ordem de efetivos, de recursos materiais àquela época, o narcotráfico tinha suas rotas de en-
e financeiros como a Polícia Federal, tem que fazer trada no Brasil. A principal era Corumbá, seguida por
investimentos de outra forma para se ter um melhor Foz do Iguaçu. Hoje, o que acontece? As rotas estão
resultado. diversificadas. Hoje, potencialmente, cada cidade de

De uma forma geral, em todo território nacional Mato Grosso, cada município que tiver um aeroporto,
a Polícia Federal tem procurado aperfeiçoar o seu po- que tiver uma fazenda que tenha uma pista, fora as
Iicial. Os nossos policiais freqüentam cursos na Ale- pistas clandestinas que existem, onde tiver uma pista
manha, nos Estados Unidos, no Canadá, na França, de pouso, potencialmente pode-se tornar uma rota do
no Japão e mesmo cursos que são procedidos no ter- narcotráfico. Assim, nós temos apreendido, temos 10-
ritório nacional, sempre com um intercâmbio entre as grado fazer apreensões em diversas cidades, como:
melhores polícias do mundo. Fora isso, a nossa Aca- Pontes e Lacerda, Cáceres, Mirassol d'Oeste, Jurue-
demia Nacional de Polícia tem procurado aperfeiçoar na. No ano passado, nós apreendemos um avião com
também o nosso policial e tem recebido, na sua estru- 333 kg de cocaína. Este ano, em Juara, nós apreen-
tura, policiais de toda a América Latina para transmitir demos um avião com 393 kg de cocaína. Mais recen-
esse conhecimento - e também dos demais estados temente, em Nortelândia, nós apreendemos um avião
brasileiros. com 114 kg de drogas. Então, nota-se uma diversifi-

Então, o que se procura para suprir essa defi- cação dentro do Estado e sabemos que muitos trafi-
ciência? Tem um ditado que diz: "Quem não é o mai- cantes não estão utilizando mais as pistas de Mato
or, tem que ser o melhor". Nós não queremos ser os Grosso. Eles passam direto por Mato Grosso, porque
melhores, mas nós, dentro dessa premissa, demos sabem que, apesar de não haver uma estrutura gran-
ênfase à preparação do nosso homem de Polícia, diosa da Polícia Federal, existem policiais que traba-
principalmente na área de inteligência policial. Iham, e muito. Mas esses, também, nós controlamos.

O efetivo da Polícia Federal em Mato Grosso, Nós controlamos. E se não caem aqui, caem em São
em 1988, representava mais do que o dobro do que Paulo, caem em Santa Catarina.
nós temos hoje. O que ocorreu nesse lapso de tem- Há poucos dias atrás, num acompanhamento
po? Ocorreu que o efetivo diminuiu, o crime organiza- que nós estávamos fazendo, não logramos apreen-
do cresceu, estruturou-se e a Polícia Federal teve der aqui, mas foram apreendido em Barueri, São Pau-
uma regressão em seus efetivos. Nem por isso deixa- lo, 150 kg, e assim por diante. Vários estados são in-
mos de fazer a nossa parte. formados de todo o trabalho resultante de investiga-

Assumi a Superintendência em Mato Grosso no ções aqui em Mato Grosso, não só Mato Grosso do
final de dezembro de 1995 e, a partir do momento em Sul também age da mesma maneira. Existe um inter-
que assumi, começamos uma reestruturação da Su- câmbio de informações entre as Superintendências
perintendência em equipamentos, investigações, da Polícia Federal.
aprimoramos os métodos, a inteligência policial e Então, não podemos ter a vaidade de, muitas
hoje, comparativamente àquele ano, podemos dizer vezes, querer apreender uma carga de cocaína em
que em 1996 estivemos equiparados com o ano de Mato Grosso só para termos estatísticas; a Polícia
1995. Em 1997,Só a título ilustrativo, nós apreende- Federal é uma só em todo Brasil. E se nós pudermos
mos 300 (trezentos) quilos de cocaína. Em 1998, apreender, aqui, uma carga, mesmo que seja grande,
houve um salto exatamente para quase 800 (oitocen- nós soubermos que se deixarmos essa carga passar
tos) quilos de cocaína, 180 quilos de cracke mais ma- para que a nossa equipe, em outro Estado, logre a
conha, que totalizou cerca de 1.200 quilos em apre- apreensão e, conseqüentemente, toda prisão da qua-
ensão. Neste ano de 1999, nós já estamos com 514 drilha, nós, seguramente, não vamos apreender essa
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carga em Mato Grosso, nc,s vamos fazer um acompa
nhamento seguro e o nosso pessoal, de outra supe
rintendência, irá efetivar a apreensão.

Os resultados obtidos, principalmente a partir
de 96, têm sido numa linha ascendente.

Eu vou mostrar, de longe, mas dá para ver este
gráfico aqui...

(Neste momento, o Sr. Cláudio Luíz exibe o
gráfico à platéia).

O SR. CLÁUDIO Luíz DA ROSA - Esse foi em
98, mais alto. Em 99, nós já estamos a essa altura - e
queira Deus que se consiga ir bem mais longe.

Queremos falar, também, sobre a estrutura da
Superintendência em Mato Grosso.

Nós, hoje, contamos com a Superintendência, pro
priamente dita aqui em Cuiabá; uma delegacia em Cáce
res; uma delegacia em Barra do Garças e um posto avan
çado em Rondonópolis. Pelo Projeto Pró-Amazonas es
tão previstas a criação de mais nove delegacias, mas isso
depende de financiamento externo. Então, nós sabemos
que principalmente para o Nortão seria ne~essária a crj~

ção de uma delegacia, pelo menos em Slnop. O Nortao
está abandonado pela Polícia Federal e nós temos cons
ciência disso e devemos muito à sociedade.

Em suma, Deputado Lino Rossi, a atuação da
Polícia Federal, em Mato Grosso, é dessa maneira e
devemos o nosso sucesso principalmente à abnega
ção dos nossos policiais, que não vêem feriado, não
vêem sábado e domingo, se há um serviço, lá está o
policial federal. É um policial que "veste a camiseta"
do Órgão e essa é a grande virtude do Departamento,
são os seus servidores. Porque se o servidor não esti
ver interessado, não se faz nada! Espero, neste ano
de 1999, conseguir um resultado bem melhor. Claro
que - como já disse no início - nenhuma polícia, por
mais equipada que seja, conseguiria deter o narcotrá
fico em Mato Grosso. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Uno Rossi) - Concedo,
agora, a palavra, pelo tempo regimental de ~uin~e mi
nutos à Drª" Cleuci Terezinha Chagas, que e JUiza da
9ª- Vara Criminal de Entorpecentes.

A SRA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 
Exmos. Srs. Deputados da CPI do Narcotráfico, de
mais autoridades aqui presentes:

Eu vou tentar ser bastante rápida e objetiva.
(Reassume a Presidência o Sr. Magno Malta, às

18 horas e cinco minutos.)

A SRA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS - ...
primeiro, porque eu fui convidada de última hora, en
tão vou falar de dados concretos, da nossa realidade
de Cuiabá.

Eu sou Juíza da 9ª Vara Criminal, que é especi
alizada em tóxicos, a qual eu assumi há um ano. Eu
sei que é pouco tempo, mas para mim já foi tempo su
ficiente para eu ter uma noção, ter conhecimento da
nossa realidade. Eu sou uma pessoa bastante preo
cupada, em razão de perceber que nós estamos es
tarrecidos com o alto índice e a gravidade dos crimes.

Eu já ouvi o Exmo. Sr. Secretário de Segurança
Pública nos dizer que o índice de criminalidade não
tem aumentado. Não ouso discordar dele, mas eu
acredito que a audácia, essa sim, não tem tido limites.

Olhando o que acontece com a nossa Cuiabá,
eu tenho certeza absoluta que a origem de todop mal
está na disseminação sem fronteiras do tóxico. E o tó
xico que corrompe, é o tóxico que destrói, é o tóxico
que provoca, que envia adolescentes a assaltarem,
cometerem, de início, pequenos furtos e, em seguida,
o roubo para sustentar o vício.

Em Cuiabá, nós temos a Delegacia Especializa
da em Repressão a Entorpecentes. _Porém, até há
pouco tempo ela era totalmente ineficaz, ineficiente,
ao ponto de não nos trazer nenhum inquérito, passar
semanas e semanas sem mostrar nenhum serviço.

Preocupada com a situação, um dia eu chamei
o Delegado Titular da DRE e falei: Eu quero ver vocês
trabalhando, porque eu sei da realidade de Cuiabá e
não vejo nada ser feito. Cheguei a mencionar que eu
tinha vergonha de ser Juíza da Vara de Tóxico, em
Cuiabá, e não poder fazer absolutamente nada. O
Delegado me disse: "Nós não temos condições, nós
não temos viaturas, nós não temos pessoal".

A título de providência, consegui uma audiência
com o Exmo. Sr. Secretário de Segurança Pública,
que gentilmente nos recebeu, e levamos a ele as no~

sas deficiências. Ele tem se mostrado bastante sensl
vel ao problema, ao ponto de que na semana que
vem - existe praticamente a certeza - a DRE estará
recebendo dois veículos. Mas nós precisamos de
mais policiais, nós precisamos de policiais especiali
zados. Tornar os policiais civis estaduais tão prepara
dos quanto os policiais federais.

Nós temos problemas com inquéritos, nós te
mos problemas... A DRE chega a nos levar inquérito
sem sequer mencionar a quantidade de tóxico que foi
apreendido. E isso deixa o Promotor de Justiça sem
condições de saber se é um caso em que aconteceu
uma denúncia por tráfico ou por uso. Então, as defi
ciências são muitas.

Existe, por aí afora, a idéia da impunidade. Eu
respondo por mim, e eu sei que eu tenho feito, ao me
nos, o possível, só que os obstáculos são muit~ gra~

des. Nós temos sérios problemas, e nisso eu ate pedl-
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ria a intervenção da Comissão, no sentido de intervir pode até imaginar. "Não! Esse sujeito é traficante.
junto ao Executivo e dotarmos esse Estado de um Mas, cadê os elementos? Cadê a prova?" E existe o
centro, onde os exames de dependência tóxica sejam princípio de que, em dúbio pró réu, o juiz é obrigado a
feitos de acordo e no prazo que a lei determina, por- absolver, a soltar, porque há conivência da sociedade!
que isso tem provocado a extrapolação do prazo pro- Quanto ao mais, eu estou aberta a algumas
cessual. Extrapolado o prazo processual, ninguém questões, que eu vou tentar responder da melhor ma-
pode segurar o denunciado na cadeia, porque a lei neira possível. Muito obrigada. (Palmas.)
estabelece prazos rigorosos. O SR. PRESIDENTE (Magno Malta) - Quero

O Estado, o Poder Judiciário tem o dever de ob- agradecer à Drª Cleuci, Juíza que gentilmente aceitou
servar aqueles prazos, não importa a que termo, mas o convite desta Presidência.
os prazos devem ser rigorosos, porque senão a pri- Convido o Juiz Julier e o Superintendente da
são passa a ser ilegal. Pois o Estado que tem o dever, Polícia Federal a se sentarem aqui conosco, para te-
o direito de punir, ele deve também oferecer as condi- rem a possibilidade de usar o microfone para as res-
ções para que o mecanismo legal seja observado. postas.
Nenhum juiz pode fazer justiça extrapolando prazos, Nós vamos ter o seguinte procedimento: o De-
porque daí ele estará praticando uma injustiça. putado vai fazer as suas perguntas a quem entender.

Eu tenho enfrentado problemas seriíssimos na Os Senhores vão receber papel e canetas, anotem as
elaboração dos laudos toxicológicos. Na maior parte perguntas e, depois das perguntas feitas, então, os
das vezes, eu tento dizer: Não, a lei admite uma dila- Senhores, conforme apontado pelos Deputados, na
ção, mas não tem como... Então, eu gostaria da inter- sua pergunta, os Senhores deverão responder, para
venção da CPI. não entrarmos num processo maçante e cansativo.

De outra banda, dizer que nós estamos à dispo- A Presidência começa passando a palavra ao
sição, que foi com satisfação que eu percebi V. Exas. nobre Deputado Uno Rossi.
bastante preocupados em dotar o Poder Judiciário O SR. UNO ROSSI - Sr. Presidente, ilustres
dos mecanismos necessários à aplicação da lei. Relatoras, Srs. Deputados desta Comissão Parla-

Pedir à sociedade que, por outro lado, perca um mentar de Inquérito, autoridades convidadas:
pouco o medo do traficante, não se deixa dominar De repente, eu não vou inquirir, porque eu ouvi
pelo tráfico. A coisa mais difícil é conseguir o depoi- tudo que precisava ouvir no dia de hoje. Eu quero, em
mento de um cidadão contra um traficante. Não ~á poucas palavras, dizer, Sr. Presidente, que eu tenho
nenhuma colaboração com a Justiça. Tudo o que nós dito por onde tenho passado que estou me tornando
conseguimos são os depoimentos dos policiais que até um pouco chato, porque estou virando o lado radi-
efetuam a prisão. Daí, vem o advogado, junta umaju- cal dessa CPI. Esta CPI está muito bem formada, nós
risprudência dizendo: "A lei não admite condenação temos pessoas que entendem da questão da busca
baseada em depoimentos somente de policiais". Há dessas pessoas perdidas no consumo da droga, en-
controvérsias, cada caso é um caso, mas a sociedade fim, eu me tenho como o lado radical. Eu acho tudo
tem que perder o medo, tem que deixar de ser refém muito bonito o que vem sendo feito, mas eu tenho dito
do narcotráfico, porque o silêncio da sociedade, o si- que o problema da droga não é um problema do Bra-
lêncio de cada cidadão não deixa de ser um conluio, sil, é um problema do mundo, isso é um problema da
ela está acobertando, ninguém tem coragem de che- ONU. Já está virando uma questão de soberania.
gar e confirmar os fatos. O traficante é conhecido, to- A droga, principalmente no Brasil, é uma ques-
dos sabem, todo cidadão, pelo menos na sua vizi- tão de opção e uma questão de coragem. eu digo co-
nhança ele poderia apontar, listar uma meia dúzia de ragem, porque nós temos uma ligação até muito inte-
nomes de pessoas que ele sabe que se dedica ao co- ressante, mas o que falta é ela ser regulamentada.
mércio de drogas. Mas, ele fica quieto, ele deixa Em que pesa eu ser do PSDB, eu tenho dito que falta
aquele traficante adotar o filho do vizinho dele e o pró- coragem ao meu Presidente, por exemplo, para po-
prio filho, porque ele pensa que a desgraça só acon- der fazer valer um decreto, uma lei, regulamentar
tece na casa do vizinho, só que a desgraça pode essa lei, por exemplo, de abate de aeronave. No Peru
acontecer na nossa casa também. Portanto, vamos tem, e por que eles produzem cocaína ali na divisa
unir forças, vamos ter coragem de apontar o traficante. com o Brasil? Porque no Brasil não tem essa lei e o

Então, a sociedade tem responsabilidade sim, avião pode parar ali, pode reabastecer e ir para onde
não é só cobrar e acusar o Poder Judiciário de que for. Nós temos uma Lei aprovada e eu acho que falta
deixa os traficantes impunes. Muitas das vezes o Juiz coragem do meu Presidente assinar isso e decretar
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que a Aeronáutica vá à luta, se o avião não se identifi- aplicam uma vez ou outra. Então, dentro desse radi-
car se não descer, tem que derrubar mesmo. calismo que eu penso voltando à questão da ONU,

Nós precisamos de uma lei, também nesse sen- ora a Bolívia produz oitenta e duas mil toneladas, du-
tido, campo marítimo. Se o barco, o navio não se zentas e cinqüenta mil pessoas, duzentas e cinqüen-
identificar ele pode ser detonado pela Marinha por aí ta mil famílias sobrevivem do plantio da folha de coca,
afora, porque os traficantes trabalham assim, qual- para se ter uma idéia. São novecentos e cinqüenta
quer pessoa que cruza o caminho eles liquidam, eles milhões - não... eu me esqueci a questão de núme-
não têm diálogo, eles eliminam puro e simplesmente. ros, mas para ser ter uma idéia da exportação oficial
E nós somos complacentes para com eles, eles não da Bolívia, vinte mil pessoas sobrevivem da exporta-
cumprem a Lei, a lei deles é o lucro e nós vivemos aí ção oficial, faturando novecentos milhões de reais por
em jurisprudência em livros, nós precisamos nos per- ano. Do narcotráfico, duzentas e cinqüenta mil famíli-
mitir a ousar. as sobrevivem. Fica complicado. A Polícia Federal

Quando eu vejo no Brasil criar-se uma Agência faz o que pode e prende aí duzentos, trezentos, qua-
Nacional Anti-drogas, quando eu vejo o Cerimonial do trocentos, quinhentos, dez mil quilos por ano, e são
Governo Federal convidar Deputados, autoridades, oitenta e duas mil toneladas produzidas.
presidentes de clubes de futebol para um fato novo Nós temos que, dentro da questão brasileira - e
que a Agência vai lançar um projeto maravilhoso, eu daqui a pouquinho eu volto na questão da ONU, eu
comecei a me encantar. Quando eu vejo que vão lá, vejo, por exemplo, dentro dessa situação nossa, nes-
ficam duas horas falando que o Dr. Walter Maiero- ses setecentos e vinte quilômetros de fronteira seca,
vitch, que é um grande juiz, mas está se perdendo nós temos quatro unidades do Exército aqui, e esses
dentro da Agência Nacional Antidrogas, ele chega, jovens não fazem absolutamente nada, a não ser um
lança uma campanha, mostra uma cartilha desenha- trabalho social aqui, ali, de vez em quando tomam
da pelo Maurício de Souza e cria uma campanha em conta de criança, mais nada. Ficam limpando, capi-
que todas as vezes que houver um gol, o jogador vai nando, lustrando os móveis do Exército e só. Além de
perto da câmara, faz uma carinha característica, de lá educação física e algum treinamento militar de vez
sai um efeito qualquer de computação que diz: "Sou em quando.
careta não uso drogas". E eles sentiram-se extasia- Eu acho que nós tempos que mudar e a CPI
dos com isso, acharam-se o máximo porque estavam também foi criada para isso. Mudar a função constitu-
resolvendo o problema do consumo de drogas no cional do Exército. Nós temos trezentos, quatrocen-
País. Não é assim. Eu vejo que nós temos que tomar tos mil homens, eu não sei quantos, servindo aqui nas
algumas medidas radicais, nós temos que ser impla- unidades, mas todos têm que ir para a fronteira.
cáveis, o cidadão condenado "vai em cana"; não tem O Governador Dante de Oliveira tem o desejo
que ser viciado, porque hoje a desculpa é ser viciado. de retirar a Polícia Militar da fronteira e eu acho que
Eu não tenho termos jurídicos para isso, mas tem que ele deve fazer isso, por que isso é obrigação do Go-
ser condenado e ter que ser "curtido" os trinta anos de verno Federal e não da Polícia Militar do Estado do
cadeia, ou que seja os quarenta anos. Para mim, eu Mato Grosso.
acho que deveríamos criar coragem e instituir - ape- A sociedade desprotegida, porque quatrocen-
sar de ser uma cláusula pétrea e só numa nova cons- tos, quinhentos homens estão na fronteira cumprindo
tituição que nós podemos instituir isso - a prisão per- um papel que é do Governo Federal. A Polícia Militar,
pétua para o narcotraficante. a Polícia Federal, a Polícia Civil prende um traficante,

Nós temos que empobrecer o narcotraficante. quer dizer, isso teria que ser obrigação da União, num
Aqui o cidadão é preso com mil quilos de cocaína, presídio Federal, mas o Governo do Estado paga a
mas a fortuna que ele amealhou continua nas mãos conta. Nós pagamos a conta de tudo e o Governo Fe-
dele, ele continua pagando grandes advogados e deral não cumpre o seu papel.
continua financiando a droga. A Bolívia tem uma Lei, Então, eu acho que nós precisamos tomar algu-
acho que é a nQ 1.088, que se o cidadão é suspeito... mas medidas, como eu disse já por duas vezes, a
"Uno Rossi é suspeito?" - "ÉI" - "Então, vamos lá, va- questão que eu acho que é um problema do mundo
mos prender o Uno Rossi e vamos prender tudo o que isso, eu imagino ser tão 'fácil. Pelo satélite, sabe-se
ele tem." Acabou o inquérito, viu que ele é inocente, onde existe cada pé de cocaína, de maconha planta-
nós devolvemos e ele toma conta da vida dele, senão da neste mundo. Eu acho que deveríamos encher os
ele perde tudo, quer dizer, empobrece o narcotráfico. tanques desses aviões da FAB de napalm e destruir
É uma questão também de eles aplicarem essa lei, esses campos.



A SRA. LAURA CARNEIRO - Eu serei muito
rápida, até porque é importante que outros deputados
também perguntem. Eu tinha elaborado várias per
guntas, mas eu vou resumir na que acho mais impor
tante ao Dr. Julier Sebastião.

Primeiro, gostaria de agradecer as suas palavras.
Nós concordamos com quase tudo, ressalvado o as
pecto da ocupação nas fronteiras, da questão do Exér
cito. Enfim, seria uma discussão muito mais longa.

Mas, eu gostaria de saber a sua opinião sobre
uma questão que para nós, hoje, se mostrou relevan
te. O jornal A Gazeta de Cuiabá, publicou, hoje, uma
matéria grande, onde ela diz que um condenado, de
nome Guri, teria sido liberado, não obstante ser crime
hediondo, o parágrafo 12 do artigo 22 da Lei de Crimes
Hediondos não permitir, não obstante tudo isso, esse
senhor traficante de nome Guri, preso com duzentos
quilos de cocaína teria a sua pena diminuída, por de
cisão judicial e, logo depois, a possibilidade de sair
em uma semi-aberta, muito embora a lei assim não
permita. A acusação dos jornais é que, em princípio, o
Poder Judiciário de Mato Grosso estaria relacionado
a esses crimes.
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Nossos netos, nossos filhos, tataranetos vão fi- perintendência da Polícia Federal, as limitações e a
car todos aqui no combate ''tráfico formiguinha" de vontade de ser e fazer. E esta CPI foi criada justa-
drogas. Mas, se nós não destruírmos lá o campo, ar- mente para isso: para criar legislação. Nós vamos, ao
rebentou uma vez, plantou, vai lá e destrói outra vez. final, apresentar um relatório ao Presidente Fernando
Sai mais barato destruir lá a raiz do que a gente ficar Henrique Cardoso e vamos dizer, mais ou menos, de
combatendo aqui. E nós somos obrigados a assistir uma forma bem mais educada, isto que nós estamos
um jogo político muito grande, um travamento político colocando em todas as reuniões desta CPI. Muito
muito grande, entre forças militares que querem co- obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
mandar o tráfico e nós vemos a Polícia Federal ten- O SR. PRESIDENTE (Magno Malta) - Muito
tando se defender, tentando se manter de pés, dizer obrigado, Deputado Uno Rossi. O Deputado traduz
que, se o Governo Federal desse condições, ela teria nossos sentimentos.
condição de fazer o trabalho de combate aqui dentro. Eu gostaria de solicitar aos Srs. Deputados que

Então, para mim, só para encerrar, eu acho que fôssemos breves, pois há alguns compromissos as-
é uma questão puro simplesmente de vontade e de sumidos pelos nossos convidados e eu só gostaria de
coragem. O Governo Federal precisa se permitir ou- solicitar ao Juiz Federal só um minutinho de paciência
sar. Ele tem que acreditar que tem condições de fazer e a nossa Dr-ª Cleoci, que é madrinha de um casa-
isso. Senão nós vamos assistir a isso aqui todo santo mento, se ela não for, o noivo não casa, para que pu-
dia. déssemos compartilhar com todos.

Nós tivemos o Dr. Walter Maierovitch aqui di- Com a palavra, a Deputada Laura Carneiro.
zendo que estava lançando a força-tarefa para com- A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
bater, que era o primeiro Estado, um discurso maravi- primeiro eu gostaria de falar pela Ordem.
Ihoso, só que, pasmem, dois meses antes ele esteve Eu gostaria de saber de V. Exª, se fosse possí-
no Estado do Espírito Santo com o primeiro discurso: vel, nós faríamos as perguntas apenas ao Dr. Julier
"Estamos aqui, é o primeiro Estado, porque essas Sebastião e à Drª Cleoci, e depois voltaríamos ao mi-
praias todas, esse mar aberto, nós temos que lançar crofone para nos estender, fazer as considerações e
aqui a força-tarefa, é o primeiro Estado brasileiro". as perguntas aos outros, para que fosse possível a li-
Está o Governador, o Secretário de Segurança Públi- beração dos dois depoentes.
ca, o Secretário de Justiça, a Superintendência da O SR. PRESIDENTE (Magno Malta) - Concedi-
Polícia Federal, todo mundo lá esperando essa for- do.
ça-tarefa e não aconteceu. Depois, ele pega o primei
ro avião, desce aqui e vem dizer a mesma baboseira,
que é o primeiro Estado a ser criado a força-tarefa.
Nós o convidamos para vir fazer parte desta comitiva,
ele não veio. Ele fez questão de vir antes, uma sema
na antes. Eles acham que nós, da CPI, estamos con
tra esta agência. Muito pelo contrário. Eu acho que
ela tem que se unir com pessoas que, efetivamente,
entendem do combate ao narcotráfico, e não fazer
um trabalho de concorrência. Eu acho que o General
está lá, mas, deveria estar lutando para que o Exérci
to fosse cumprir o seu papel, porque drogas como eu
disse, é uma questão de soberania. Mas eles prefe
rem um outro tipo de discurso. Eu não sei a quem eles
querem efetivamente proteger.

Então, eu não tenho colocação nenhuma às
pessoas que foram convidadas. Foram todas felizes e
falam justamente aquilo que eu penso. muito feliz foi o
Dr. Julier Sebastião, que coloca as coisas dentro do
seu espírito moderador, mas eu acho que é exata
mente isso o que lhe cabe colocar.

Hoje, eu sei o que é a luta do Dr. Hilário Mozer,
sei exatamente o que é a luta do Dr. Cláudio, na Su-
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E, ainda outra matéria publicada em um jornal A SRA. LAURA CARNEIRO - Esse é o
de Alagoas, em maio deste ano, não no caso específi- foco... (Risos.)
co do Guri, mas em outros casos, cita exatamente a O SR. JULlER SEBASTIÃO DA SILVA - Aí, eu
mesma coisa: a possibilidade de estar o Tribunal de acho que os senhores vão ter que dar uma conversa-
Justiça do estado, alguns dos seus representantes,. da com o juiz que fez essa...
envolvidos com uma conexão grave Mato Gros-
so/Alagoas na área do narcotráfico. O SR. WANDERLEY MARTINS - Não! Não, a

pergunta agora é direta ao senhor...
Eu gostaria de saber a sua opinião como Juiz

Federal, e quais são as medidas que podem ser to- A SRA. LAURA CARNEIRO - Não é este o
madas, enfim, em conjunto com V. Exã, com o Tribu- caso...
nal Federal de Recursos ou com o Tribunal Regional, O SR. WANDERLEY MARTINS - A pergunta é
no sentido de investigar, auxiliar na ilustração dos fa- direta ao senhor: V. Exª-, na sua Vara, aplica o Regi-
tos e, principalmente a sua opinião pessoal, se isso é me de Progressão em casos de crime hediondo
possível ou não é possível? como o narcotráfico? É essa a pergunta. Ela é direta:

O SR. JULlER SEBASTIÃO DA SILVA _ Infe- esqueça o problema.
lizmente, eu acho que vou lhe frustrar no que se refe- O SR. JULlER SEBASTIÃO DA SILVA - Eu
re à ultima parte da sua pergunta, se é possível ou não me lembro de ter aplicado nenhuma progressão
não, se não é possível e vou dizer o porquê. Esse é nesses casos. Eu não me recordo de ter aplicado!
um caso em concreto. E eu, até como Magistrado, Mas acho que, também, a Comissão não deve, e aí
fica difícil para que eu opine sobre um caso em con- eu vou "meter a colher em algo que eu não sei", mas
creto que eu não conheço e que eu ouvi aqui nesta no aspecto da notícia em si, de que este não é alarde,
CPI, não li jornal e não sei, efetivamente, do que se e vou fazer uma crítica em cima da Lei dos Crimes
trata. Então, eu me reservo de não fazer comentário Hediondos, para quem não se lembra, a Lei dos Cri-
sobre aquilo que eu não sei, até porque é a minha opi- mes Hediondos foi editada de afogadilho no Governo
nião pessoal, e se eu der sem saber pode pesar e ga- Collor, quando do seqüestro do Rubens Medina. E a
nhar contornos de algo que eu não conheço. Lei dos Crimes Hediondos nº 8.072/90 não é nenhum

Mas o assunto está relacionado a um aspecto exemplo de boa técnica legislativa.
importante que se refere à legislação pertinente ao Então, é por isso que eu estou dizendo, não vou
tráfico de drogas. Eu vou fazer uma crítica. comentar o caso específico, porque eu não conheço,

O SR. WANDERLEY MARTINS _ SRA. Presi- mas posso fazer a crítica sobre a lei, e aí cabe à Co-
dente, pela Ordem. missão, todos os senhores, já que é uma Comissão

A SRA. LAURA CARNEIRO _ V. Ex!! tem o do Parlamento Federal, creio que fazer um estudo
aparte. adequado da Lei dos Crimes Hediondos.

O SR. WANDERLEY MARTINS _ Vamos refor- Os senhores, acho que algum não são Juristas
mular essa pergunta, Dr. Julier? no que se refere ao cotidiano, mas existem polêmicas

Desculpe-me Deputada. Vamos fazer o seguin- infindáveis dentro dos tribunais no que se refere a dis-
te: o senhor, como aplicador da lei, também, como é positivos da Lei dos Crimes Hediondos.
uma Vara Federal executa a pena. A pergunta é dire- A SRA. LAURA CARNEIRO - Posso continuar?
ta: o senhor, em caso de tráfico, especialmente envol- O SR. JULlER SEBASTIÃO DA SILVA - Sim.
vendo grande narcotraficante, o senhor dá regime de A SRA. LAURA CARNEIRO - Dr. Julier, eu não
progressão para... vou discutir aqui, e acho que não nos cabe neste mo-

A SRA. LAURA CARNEIRO - ... Progressão de menta, nem ao Poder Judiciário, nem ao Poder Legis-
regime. lativo, discutir uma decisão do Congresso Nacional,

O SR. WANDERLEY MARTINS - A pergunta é como não nos cabe discutir uma decisão do Poder Ju-
direta ao senhor: na sua Vara, o senhor costuma apli- diciário.
car o Regime de Progressão?... O SR. JULIER SEBASTIÃO DA SILVA - Exato.

A SRA. LAURA CARNEIRO - Benefício da pro- A SRA. LAURA CARNEIRO - Essa decisão
gressão. pode, pela CPI, ser investigada, assim como vocês

O SR. JULIER SEBASTIÃO DA SILVA - Não podem, de alguma maneira, nas nossas decisões dis-
costumo, mas isso não creio que seja o foco da dis- cordar e interpretar de maneira diferente, por isso nós
cussão... somos Poderes autônomos e independentes.

O SR. WANDERLEY MARTINS - A questão é... O SR. JULIER SEBASTIÃO DA SfLVA - Exato.
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A SRA. Lf\URA.C~~N~I~O- 9que realment~ A SRA. LAURA CARNEIRO - ... e a Resolução
nos preocupa e a declsao Judicial. Nao neste caso. E já diz que são dez mil reais!
a possibilidade de decisões judiciais. O SR. JULlER SEBASTIÃO DA SILVA - Exato.

Na verdade, são várias as notícias dos jornais e Mas veja só: comunica-se o Banco Central o Gover-
hoje o objetivo da pergunta é apenas para saber se V. no não vai comunicar só o Banco Central: você vai
Ex!! considera isso possível. Se V. Ex!! não pode res- precisar comunicar a Receita Federal. Nós não pode-
ponder, eu não vou insistir. Entendo suas razões, mos esquecer que Alcapone caiu nos Estados Unidos
mas também não posso deixar de fazer a pergunta, por dívida de imposto.
porque essa é minha função, esse é o meu trabalho A SRA. LAURA CARNEIRO - V. Exª está falan-
neste momento. do da mobilização de Receita, não do narcotráfico.

O SR. JULIER SEBASTIÃO DA SILVA - Logi- O SR. JULlER SEBASTIÃO DA SILVA - Não,
camente. eu estou falando do narcotráfico, do narcotraficante.

A SRA. LAURA CARNEIRO _ Para comple- Não basta con;uni~ar. É preciso fazer o cruza-
mentar, V. Exª disse que, de alguma maneira, o que ~ent~ de dados. Nos nao ~stamos mexendo com o
deveria fazer o Congresso Nacional, além de discipli- cld~dao q~e vende droga ali na esquina e que vai de-
nar a questão do mercado financeiro, e aí existem al- posltar, nos estamos mexendo com movimentação
guns projetos de lei sobre o assunto, uma Comissão muito grande de dinheiro.
específica e a Comissão de Finanças tem feito várias A SRA. LAURA CARNEIRO - Claro. Isso vai
reuniões sobre isso. ser feito no Coaf, não é isso?

V. Exª disse ainda sobre a necessidade de O SR. JULIER SEBASTIÃO DA SILVA - Não
união da Polícia Federal, do Banco Central e da Re- sei se o Coaf está conseguindo fazer isso.
ceita. Isso já se faz em função do Coaf, que é uma . A SRA. LAURA CARNEIRO - Mas ele só tem
nova proposta de trabalho, o Coaf trabalha direta- seis meses, doutor... ~
mente com a Polícia Federal. E V. Exª disse ainda O SR. JULIER SEBASTIAO DA SILVA - Exa-
que era necessário dificultar a formação das contas tame~te. Mas isso não justifica, no prazo de seis me-
de "laranjas" pelas instituições financeiras. ses nao se ter nada concreto. O Coaf era para ser um

E eu perguntaria a V. Ex!!, que é um jurista e nós s~tema de quê? De integração, de troca de informa-
não somos, mas V. Exª é e talvez pudesse contribuir çoes. E me parece que...
com a CPI com uma legislação específica que pudes- ~ SRA. LAURA CARNEIRO -.De inteligência fi-
se controlar que um "laranja" simplesmente abra uma nancelra. _
conta em um banco. É a mesma coisa de dizer: como O SR. JULIER SEBASTIAO DA SILVA - E até
nós poderíamos controlar um cidadão que não tenha agor~ nós,não temos.n~da, ningu~m tem n~tícias dis-
nenhum... Como o peixe, um peixeiro que foi ontem so. Nmguem tem noticia de uma mtervençao.
descoberto, mostrada numa matéria do Jornal Nacio- Ora, aquelas contas CC-5, pelo o que eu ouvi
nal em que um pobre pescador atuava numa grande nos jornais, eu acho que aquilo merece uma investi-
empresa de compra e venda de gasolina forjada, gação p~o!unda, sem dúvida. Não ~ó d? pon~to de vis-
adulterada. E ele, provavelmente, deve ter aberto, ou ta bancano como cruzar dados fiscais. Nao se vai
alguém deve ter aberto no nome dele uma conta num conseguir pegar o narcotraficante com uma maleta de
banco. dólar. Vai pegá-lo, no entanto, com dinheiro em conta

Quais seriam as possibilidades de se evitar es- corrente não .declarado a~ Fi~co. Então, parece-me
ses "laranjas"? que essas cOisas de relevancla....

_ A SRA. LAURA CARNEIRO - Claro.
O SR.,JULI~R SEBA~TIA~ DA ,SI~VA - Nos O SR. JULlER SEBASTIÃO DA SILVA

Estados Unidos ha uma leglslaçao mUito Importante . ...e que,
no que se refere a isso. Nos Estados Unidos ual- talve~, ~ Congresso pudesse colabor~r neste aspe~-
quer agência bancária que receba um depósito'a~ima to, pnnclpalmente. cobrando das autonda~es execu!l-
de um valor X o banco é obrigado a comunicar va~, d~ntro do sistema do Coaf, uma mtervençao

... mais direta nesse aspecto...
A SRA. LA~RA CARNEIRO - Isso nós já te- A SRA. LAURA CARNEIRO - Só para lhe dei-

mos;, Doutor. HOJe, a legislação que trata da "Iava- xar a par do que a CPI tem feito, nós já tivemos uma
gem ... ~ audiência pública com o Presidente do Coaf. Já ofici-

O SR. JULIER SEBASTIAO DA SILVA - Existe amos o Banco Central, no sentido de envio das con-
a lei... tas CC-5, com a quebra do sigilo bancário, não só à



Eu quero agora, então, fazer a pergunta à Drª
Cleuci, foi uma frase que ela usou na nossa visita ao
Tribunal, eu anotei a frase e não posso deixar de per
guntar publicamente, porque para mim a frase diz
tudo ou, quem sabe, pode ajudar a resolver muita coi
sa. A frase é: "Eles ficam no presídio o tempo que
querem". Eu queria que a Senhora explicasse um
pouco mais o que quer dizer isso.

A SRA. CLEUCI TEREZINHA ~CHAGAS - Qu
ando eu mencionei esta frase, eu me referi às reitera
das fugas que têm ocorrido no Presídio Carumbé.

O Secretário de Segurança Pública, apesar de
não ser a sua área, tem conhecimento, sabe disso,
das dificuldades.

Então, nós temos conhecimento de que a situa
ção é delicada! Traficante, dependendo do poderio,
dependendo do tamanho dele, ele não fica numa cela
fechada. É público e notório, publicado pelos jornais,
inclusive, de que de dentro do Presídio Carumbé, sai
ram várias ligações, até internacionais, Bolívia, Co
lômbia, Itália e Espanha. Isso nos induz a concluir que
mesmo de dentro dos presídios, eles continuam atu
ando. Nós temos conhecimento de que a droga che
ga lá dentro também!

Então, quando eu disse que eles ficam o tempo
que querem, eu mencionei isso, porque teve um
caso, meses atrás, de que o traficante saiu vestido de
mulher pela porta da frente. Disfarçado de mulher,
pela porta de frente!

Há dias trás, tivemos um assaltante do Banco
do Brasil e um traficante que saíram sem que tives
sem que serrar grades, sem que precisassem escalar
muros e sem que ninguém visse! Então, essa tam
bém é uma dificuldade que deve ser trabalhada, de
vem ser criados mecanismos de poder mantê-los de
uma forma... Tornar a pena também possível, o obje
tivo da pena que é a reeducação do infrator.

O que nós temos, hoje, são presídios que são
grandes depósitos de seres humanos. São depósitos
em que é impossível recuperar alguém lá! Ninguém
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Comissão, mas também a Comissão passará esses mos criar legislação processual, que é de ordem pú-
documentos - já aprovados em Comissão - do Banco blica, que é de direito público, diminuindo recursos
Central para o Coaf para análise posterior. As investi- protelatórios, criando possibilidade de que a prova
gações do Coaf têm sido feitas e a CPI acompanhado seja colhida, quando nós chamamos em flagrantes,
pari passu todo o trabalho investigativo. Isso, para ou seja, quando ainda está ardendo, ou seja, quando
sua ciência, porque às vezes fica longe das matérias. a prova ainda está robusta, por quê? Porque, se você

O SR. JULlER SEBASTIÃO DA SILVA - Além leva quatro anos num processo, se você for colher a
desse aspecto, você precisa dotar, por exemplo, o se- prova quatro anos depois, não existe mais nada, pos-
tar de inteligência da Polícia Federal, isso nós vemos sibilidade nenhuma de condenação.
nos processos, principalmente de crime que envolva A SRA. LAURA CARNEIRO - Obrigada, Sr. Ju-
o mercado financeiro, uma grande dificuldade de se lier.
trabalhar tecnicamente com perícia técnica. Por quê?
Em regra, os setores de policial não possuem especi
alista nesta área.

Veja um crime que envolve um recurso de bolsa
financeira, aplicação de recurso do narcotráfico em
bolsas, em mercado de futuro. Esses são dados sen
síveis e dados difíceis de se trabalhar com técnicas
processuais de 1940.

A SRA. LAURA CARNEIRO - Dr. Julier, como
os outros dois Deputados ainda devem perguntar, eu
vou fazer uma última pergunta: o Senhor sugeriu o
que deveria ser feito na área legislativa, o que deveria
ser feito pela Polícia Federal e o que deveria ser feito
no Poder Judiciário, para que a gente efetivamente
pudesse melhorar o julgamento, agilizar e facilitar o
combate ao narcotráfico?

O SR. JULIER SEBASTIÃO DA SILVA - Penso
que a especialização de juizes, A Itália fez um proces
so muito rico, quando começou a debelar a máfia itali
ana, a máfia ali na Calábria. Qual foi? Destaques de
juizes, membros de Ministério Público, não com siste
ma de força-tarefa, mas com grupos de trabalho, com
assessoria técnica, para trabalhar no mercado finan
ceiro, para identificar a lavagem, cruzamento de da
dos com especialistas em dados fiscais, auditores e
varas especializadas.

E, além disso, penso que a preparação de juizes
para enfrentar esse tipo de crime. E aí vou mais longe
ainda, em processo, o que resolve é a legislação, ma
téria processual tem que ser lei e eu penso que o
Congresso Nacional, no que se refere ao processo
penal, poderia dar uma enxugada em recursos, criar
incidentes processuais que possibilitassem a colheita
mais rápida da prova, a colheita mais imediata, possi
bilitasse inclusive a colheita pessoal pelo juiz, se ne
cessário. E isso não existe.

Hoje, para você processar alguém dentro do trâ
mite do Código de Processo Penal, você corre o risco
de não processar ninguém. Você recebe a denuncia,
no outro dia entra um habeas corpus no Tribunal,
tranca-se a ação penal. Ou seja, então, nós precisa-
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trabalha, ninguém faz nada e nós, cidadãos, manten- mas como uma missão e nós temos muitos, graças a
do-os lá. E lá dentro eles continuam... Deus, essa é a grande maioria do Poder Judiciário

Eu só queria que a Senhora... Na pergunta que deste Estado, que é composto de pessoas assim, ab-
a Senhora fez ao Dr. Julier, quando a Senhora disse: negados, pessoas que trabalham, que se superam e
"Decisões como esta, em relação ao traficante Guri, superam todas as dificuldades...
deixam dúvidas em relação ao Poder Judiciário". A SRA. LAURA CARNEIRO - Dr<l Cleuci, eu

Eu queria esclarecer que o Poder Judiciário é o fico feliz que a Senhora disse como eu, é a maioria,
todo... eu queria que fosse a totalidade. A gente está brigan-

A SRA. LAURA CARNEIRO - Não! Não, é o do para que seja a totalidade.
contrário... O Deputado Reginaldo vai fazer a sua pergunta.

A SRA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS - Cer- O SR. PRESIDENTE (Magno Malta) - Como os
tos agentes... nossos convidados estão agoniadíssimos para cum-

A SRA. LAURA CARNEIRO - Deixe-me só di- prir outros compromissos, eu vou passar a palavra ao
zer, em nenhum momento eu onfenderia o Poder Ju- Deputado Wanderley Martins e vamos fazer com agi-
diciário. Agora, eu não posso deixar de consta~ar que Iidade.
existem alguns magistrados que estão sendo acusa- O SR. WANDERLEY MARTINS - Sr. Presiden-
dos nos jornais e que não se defenderam nos mes- te, companheiros componentes desta Comissão Par-
mos jornais! Então, eu não posso dizer que isso é lamentar de Inquérito, Srs. convidados, primeiro eu
mentira, ou que isso é verdade! Eu posso dizer que a gostaria, e não poderia deixar de fazer um agradeci-
CPI vai investigar! mento ao Deputado José Riva, Presidente desta

A SRA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS - Com Casa, que nos recebeu de braços abertos para que
certeza. Eu acho que é um direito... pudéssemos realizar esse trabalho, e demonstrar a

A SRA. LAURA CARNEIRO - Do mesmo jeito nossa satisfação de estar aqui neste Estado, de estar
que nós fazemos no Poder Legislativo! aqui na Capital Cuiabá, realizando essa diligência

A SRA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS - O que foi requerida pelo Deputado Uno Rossi, e que
que eu me refiro é o seguinte: o Poder Judiciário Esta- nós tomamos ciência do que realmente acontece
dual é composto de mais de cem magistrados... neste Estado. Embora eu seja oriundo da Polícia Fe-

A SRA. LAURA CARNEIRO - Não, mas eu não deral, nunca tinha vindo a Mato Grosso, mas já co-
disse... nhecia através das informações, como disse aqui o

A SRA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS ... em Superintendente da Polícia Federal, pois a Polícia Fe-
torno de cento e trinta. Pelo que eu vi hoje no jornal, deral é ela toda integrada, e agora estou conhecendo
hoje está em cheque a decisão de um magistrado. in loco as necessidades, as dificuldades, o agrava-
Então, não pode esse um, através dele ser visto o mento do problema do narcotráfico.
t d Eu vou ser breve, já que os convidados estãoo o...

A SRA. LAURA CARNEIRO - Não, de jeito ne- com compromissos...
nhum! Se não nós não teríamos nem ido ao Tribunal, Dr. Julier, quais as dificuldades na sua vara...
se nós imaginássemos que isso fosse a regra geral, Quantas varas federais tem aqui em Cuiabá?
nós não passávamos no portal do Tribunal. É porque O SR. JULIER SEBASTIÃO DA SILVA - Cinco
nós sabemos que não é o todo, é porque nós temos varas.
certeza que é possível reverter processos pequenos O SR. WANDERLEY MARTINS - Varas federa-
dentro de um sistema é que a gente está brigando! is criminais?
Isso acontece não é no Poder Judiciário, não! Isso O SR. JULlER SEBASTIÃO DA SILVA - Qua-
acontece em qualquer setor e o que a gente tem, en- tro varas.
quanto cidadãos que querem transformar este País, é O SR. WANDERLEY MARTINS - Há quatro va-
atuar nisso, é para que essas pessoas não possam ras com competência criminal. Equal é a vara em que
existir na esfera de convivência de uma sociedade V. Exª é titular?
que se julga, que se espera justa, que se espera ho- O SR. JULlER SEBASTIÃO DA SILVA - Pri-
nesta. meira Vara.

A SRA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS - Eu O SR. WANDERLEY MARTINS - Eu vou fazer
defendo aqui a grande gama de magistrados que dá uma pergunta especificamente à Primeira Vara. Nós
até o sangue, por assim dizer, que encaram a magis- estamos falando de narcotráfico, de "lavagem" de di-
tratura não como uma profissão, como uma função, nheiro, o senhor se colocou muito bem em várias situ-
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ações, eu anotei, mas não vou repeti-Ias, porque eu norte-americanos, etc, e você, no processo, precisa
concordo com algumas e discordo de outras, mas a de colaboração da Justiça de outro país e é uma carta
maioria a gente concorda que há realmente uma proli- rogatória, demora dois, três anos para ser cumprida.
feração de secretarias e o que tem que vir é uma co- Então, parece-me que, talvez, dentro do âmbito
ordenação geral, a Senad, por exemplo, que V. Exª da política externa...
fez referência, tem que ser uma secretaria coordena- O SR. VANDERLEI MARTINS - Então...
dora, mas não, ela quer operar, ela quer atuar. E con- Desculpe-me, deixe-me fazer um aparte?
cordo mais ainda quando V. Exll diz que no âmbito po- O SR. JULIER SEBASTIÃO DA SILVA - Sim!
Iicial há como se manter o controle. O inquérito tem o O SR. VANDERLEI MARTINS - Seria esse
controle até externo do Ministério Público e tem o caso que V. Exª estava dizendo que acontece, que
controle judiciário para arquivamento, para, vamos di- nós tivemos caos, na Polícia Federal ocorre muito
zer assim, o andamento processual, caso haja de- isso, porque nós prendemos estrangeiros, e o Juiz,
núncia. Enfim, outras providências. por exemplo, na Suíça, na França, se desloca até ao

Quais são as dificuldades que V. EXª tem exata- Brasil para realizar a diligência. Seria esta a celerida-
mente no processo de julgamento de crimes dessa de? Algumas diligências que poderiam ser realizadas
natureza, do grande narcotraficante, ou de uma qua- pelo próprio Magistrado? Seria isso?
drilha de narcotraficante que o Senhor já tenha pro- O SR. JULIER SEBASTIÃO - Não, talvez... É
cessado e julgado na sua Vara? Qual foi a dificuldade isso, mas eu penso que, talvez, pudesse ser dada
que o Senhor achou? O Senhor disse algumas, mas uma feição mais concreta, ou seja, acordos bilaterais
eu gostaria de casos específicos para que nós possa- no sentido de se apressar a realização do ato proces-
mos ter esse aprendizado. Se o objetivo da CPI é a sual que precisa ser realizado no outro País. Às ve-
colaboração, para nós fazermos um apanhado e levar zes, você precisa fazer um rastreamento financeiro.
a nossa conclusão, já que V. Exª fez esse pedido, Aí você chega nas Ilhas Cayman e não tem acordo
esse apelo, para que criemos legislações bem mais com o Brasil. Você não consegue chegar os dados fi-
objetivas, bem mais célebres, não é isso? O Senhor nanceiros que envolvem aquelas pessoas. Quando
criticou aí, e com justa razão, o Código de Processo tem um norte-americano envolvido, os Estados Uni-
Penal que é moroso. Aliás, toda a nossa sistemática é dos permitem que seus nacionais sejam processados
morosa, não é? O Senhor foi econômico, às vezes, em outros países Europeus, a mesma dificuldade. Vai
em algumas situações. Nós temos do inquérito ao rogatória, o Estado Europeu não cumpre a rogatória.
processo, vamos colocar desde a data de instauração Então, vejam que envolve um problema. São organi-
do inquérito em que ele se transforma em processo, zações transnacionais que ultrapassam a fronteira do
que ele vai até dez, doze... E só há um julgamento, só país, envolvem outro país e me parece que, talvez, se
há uma denúncia, muitas vezes há a denúncia quan- pudessem...
do ele já está quase prescrevendo, não é isso? Quais O SR. VANDERLEY MARTINS - Já aconteceu
as dificuldades que o Senhor tem, principalmente de V. Exª emitir uma carta rogatória e ela não ser
nesses casos? Quais as maiores dificuldades encon- cumprida ou demorar a ser cumprida? Já aconteceu?
tradas? Já ocorreu esse fato?

O SR. JULIER SEBASTIÃO DA SILVA - A pri- O SR. JULIER SEBASTIÃO - Já! Eu me lembro
meira dificuldade é a probatória. A primeira dificulda- que era Juiz Federal em Porto Velho...
de reside na dificuldade probatória, tanto no aspecto O SR. VANDERLEI MARTINS - Há muito tem-
da movimentação do dinheiro, não no aspecto da dro- po isso ou foi agora, recente?
ga em si, mas no aspecto de você provar a existência O SR. JULIER SEBASTIÃO - Não, deve ter
de um grupo organizado. Não interessa, pelo menos uns dois a três anos.
aos fins da repressão ao narcotráfico, que você pe- Mas, o fato é que quando se expediu uma roga-
gue apenas um ou dois. Interessa que você pegue a tória, você passou por todo o trâmite interno do Minis-
organização. E a organização, eu cito um exemplo, tério da Justiça. Talvez, se enxugasse esse trâmite in-
às vezes, quem financiou não está no Mato Grosso, terno dentro do Ministério da Justiça, com a celebra-
mas está no Rio de Janeiro ou em São Paulo e o pro- ção de acordos via Ministério das Relações Exterio-
cesso não chega naquelas pessoas. res, dentro das Embaixadas Brasileiras, talvez, com a

A segunda dificuldade: como são organizações possibilidade de você ter adidos que trabalhem esse
transnacionais, envolvem o quê? Envolvem pessoas aspecto de investigação, que auxiliem o Judiciário e a
não nacionais. Envolvem bolivianos, colombianos, Polícia na investigação. Nós temos adidos militares,



A SRA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS - Não
é de Segurança Pública, é Secretaria de Justiça.

Já enviamos ofício, solicitei intervenção da Cor
regedoria junto ao Secretário de Justiça, mas as difi
culdades continuam, por falta de aparelhamento.
Existem dois peritos, mas eles não têm a mínima es
trutura. Então, eles fazem esses laudos nos hospitais
em que eles prestam serviço.

O SR. WANDERLEY MARTINS - Dr51 Cleuci,
muito obrigado.

A SRA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS - Eu
que agradeço. .

O SR. REGINALDO GERMANO - Sr. Presiden
te, quero fazer algumas perguntas.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta) - O Senhor
vai fazer as perguntas ao Juiz Julier e à DI"ª- Cleuci?

O SR. REGINALDO GERMANO - Sr. Presiden
te, quero fazer algumas perguntas.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta) - O Senhor
vai fazer as perguntas ao Juiz e à Drª Cleuci?

O SR. REGINALDO GERMANO - Vou aprovei
tar para fazer as perguntas, para os quatro possam
responder. Ele responde primeiro, depois os outros
dois podem responder, mas sempre os quatro de uma
vez só.
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temos adidos políticos, temos adidos não sei mais o dependente, o delito maior consome o menor. E eu
quê... Mas, talvez, em alguns países poderíamos ter não sou obrigada, mesmo ele sendo dependente, a
adidos dedicados à investigação criminal. dar aquela redução. Ele vai ser condenado como se

O SR. VANDERLEI MARTINS - Dr. Julier Mar- não fosse dependente. Há casos em que a quantida-
tins, eu agradeço. Não vou mais prendê-lo, embora de de entorpecente apreendida é ínfima, ou pequena.
quisesse fazer mais algumas perguntas para tirar pro· E as provas, se ele é denunciado pelo tóxico, por tráfi-
veito exatamente desta oportunidade. co, e as provas, ao final, não me fornecerem subsídi-

Eu vou fazer uma pergunta à Drª Cleuci. os subsídios para manter uma condenação no artigo
Drª Cleuci, V. Exª, muito justamente, eu até con- 12, então, daí, seria caso da desclassificação e, em

cordo, V. Exª já tinha até feito essa reclamação hoje sendo ele dependente, o Juiz já o encaminhanria ao
cedo, conosco, e trouxe aqui nesta CPI, sobre a ques- tratamento.
tão do laudo toxicológico. Eu só gostaria de saber O SR. WANDERLEY MARTINS - Uma pergun-
uma coisa de V. Exª O critério para V. Exª pedir um la- ta rápida, porque interessa. E aí eu já faço a pergunta,
udo e para todos que se dizem viciados, usuários da também, ao Secretário de Segurança, Dr. Hilário Mo·
droga - espero que a senhora entenda a minha per- zer: a Senhora já levou essa reivindicação à Secreta-
gunta - é para todos que se dizem usuários da droga ria oficialmente, já pediu oficialmente, por ofício, para
ou daquele entorpecente que foi apreendido pela po- que fossem tomadas providências?
lícia, e se esse entorpecente, se a dúvida da senhora A SRA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS - A
é porque ele diz que é viciado, é porque é de pequena respeito dos exames toxicológicos...
monta e ele está... É de pequena quantidade e ele es- O SR. WANDERLEY MARTINS - Dos exames
taria enquadrado no 12, e a senhora tem dúvida se é toxicológicos estarem extrapolando prazo, que é de
o 12 ou se não seria, se ele fosse viciado aquilo ali trinta dias, e isso prejudica o processo de andamento?
não seria um tráfico, seria um uso, um 16, um 12, ou A SRA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS - Já
se a senhora usa isso como regra geral. enviamos, que isso está afeto à Secretaria de Justiça.

Chegou lá e diz: "Ah, eu sou viciado!" Mesmo Não é, Secretário?
que seja apreendido com ele cem quilos de cocaína, O SR. HILÁRIO MOZER - Secretaria de Justi-
então, é só uma questão de critério. O critério de V. ça.
Exª é geral ou é específico para alguns casos ou a se
nhora só pede esses laudos à Secretaria de Seguran
ça quando é requisitado por algum advogado?

A SRA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS - Não.
A Lei determina que sempre que o acusado se decla
rar viciado, dependente químico de substâncias en
torpecentes, eu tenho o dever de encaminhá-lo ao
exame de dependência toxicológica.

Eu entendi, da interpretação da sua pergunta,
eu entendi que, de repente, eu usaria isso para avali
ar, no final, se o traficante que é preso...

O SR. WANDERLEY MARTINS - No caso de
tráfico, V. Exª pode condená-lo no caso de uso de
drogas?

A SRA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 
Então, eu vou expor, rapidamente, o que eu possa fa
zer.

Eu tenho o dever de encaminhá-lo ao exame de
dependência toxicológica. Existem casos, se ele for
declarado dependente, existe uma redução que o ar
tigo 19, da Lei nQ 6.368, uma redução da pena; só que
o Juiz não está obrigado a concedê-Ia. No caso, exis
te muita diferença no caso de dele ser traficante 
porque pode existir a figurt ::lo traficante dependente
- o Juiz, constatando que está diante de um traficante
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta) - Eles es- ção iria funcionar de uma maneira educativa, preven-
tão doidos para responder aquelas perguntas. Sim ou tiva. Poderia ser usado de uma maneira preventiva
Não (Risos no Auditório). dentro da Senado

O SR. REGINALDO GERMANO - O que nos E o terceiro, é o Ministério da Saúde que traba-
tem causado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores, Iharia dentro da Senad também na recuperação até
revolta é que o crescimento no consumo do tráfico de de viciados. Então, eu gostaria que os senhores pu-
drogas deve-se até a um crescimento não de viciado, dessem trazer para esta CPI e para nós sugestões
não são mais os viciados, como nós temos entendido, para que a gente pudesse apresentar, já está na Se-
que estão sustentando o tráfico de drogas no nosso nad...
País, mas são os usuários, que a sociedade até aco- Agora a Senad, como tem sido reclamado, tem,
lhe e aceita. Então, a sociedade sabe que o sujeito... por exemplo, militar do Exército, ou seja, lá da Aero-
Ele não porta uma arma, ele não dá tiro, ele não as- náutica, ela não é profissional no combate ao narco-
salta e ele cheira cocaína no final de semana, isso traficante. Então, a Senad traria o Ministério da Justi-
está se tornando uma coisa social e até aceitável. ça para si para que, através do Ministério da Justiça, a

Então, quando nós vemos no jornal que desem- Polícia Federal pudesse atuar nesse combate com
bargadores, como esse que a imprensa acusa de ter mais poderio, com mais armamento, com mais condi-
facilitado a soltura de narcotraficante, nós então nos ções?
revoltamos. No começo desta CPI, eu dizia que nós Então, ficam essas três perguntas que eu fiz e
não devíamos nos importar com traficantes peque- eu gostaria que pudesse nessas três perguntas, não
nos, a nossa preocupação deveria ser com os gran- .haver uma resposta, mas que houvesse sugestões,
des investidores da droga. E veio aí a Senad e uma para que a gente possa pensar e ir mais à frente. Que
porção de idéias para que se pudesse combater o outras sugestões viessem e a gente pudesse amadu-
narcotráfico. recer um plano para oferecer à Senad e até ao Presi-

A pergunta que eu tenho a fazer vai ser para os dente da República, no momento em que nós formos
quatro ao mesmo tempo. Por exemplo, o Sr. Juiz fa- apresentar o nosso relatório. É essa a minha questão.
lou aqui a respeito da cidade de Guajará-Mirim e de O SR. PRESIDENTE (Magno Malta) - Eu quero
Costas Marques, onde existem bancos - essas são pedir licença ao Deputado Regina/do Germano, e di-
cidades de fronteiras - então, automaticamente, nes- zer que a senhora está autorizada, pelo Presidente
ses bancos é mais fácil se passar dinheiro para o ex- que lhe convidou, a ir embora...
terior, se "lavar" dinheiro, através de inúmeras i1egali- A SRA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS - Eu
dades. agradeço e desejo sucesso.

Também, nós temos falado sempre da "lava- O SR. PRESIDENTE (Magno Malta) - Muito
gem" do dinheiro do narcotráfico, e fica a primeira per- obrigado.
gunta: como nós vamos controlar esses bancos que A SRA. CLEUCI TEREZIHA CHAGAS - Foi um
atuam ou que estão nas fronteiras? A "lavagem" do brilhante trabalho e contamos com os bons resulta-
narcotráfico: como é que nós vamos controlar, qual a dos que, com certeza, V. Ex'· obtiverem.
idéia, qual a sugestão que os Senhores têm para que O SR. PRESIDENTE (Magno Malta) - Muito
nós possamos controlar a "lavagem" de dinheiro? obrigado pela sua cooperação. E saiba que no nosso

Finalmente, a Senad, essa já é minha terceira relatório, nós enviaremos um relatório da diligência
pergunta, qual seria a melhor organização para que a ao Estado, ao Governador com essas reivindicações.
Senad viesse a ajudar no combate ao narcotráfico? O Muito obrigado.
que os Senhores sugestionariam para que fosse colo- A SRA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS - Eu
cado na Senad para que viesse a ser feito um melhor agradeço e a sociedade matogrossense também.
combate ao narcotráfico? O SR. PRESIDENTE (Magno Malta) - Nosso

Nós já ouvimos na CPI que disse o seguinte: a querido Juiz aqui vai responder primeiro. E, em segui-
Senad deveria chamar o Ministério da Justiça, colo- da, a Presidência o libera também.
car o Ministério da Justiça para que a Polícia Federal O SR. JULlER SEBASTIÃO DA SILVA - Das
viesse, então, a fazer o trabalho de polícia no narco- três perguntas, eu tenho algumas coisas como rele-
tráfico. Outro falou no Ministério de Educação, que o vantes.
que está acontecendo, hoje, no país, onde não são os Eu estava conversando com o Presidente da
viciados que estão sustentando o tráfico de drogas, Sessão e surgiu uma conclusão óbvia dessa conver-
mas são os usuários. Então, o Ministério da Educa- sa.
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As grandes organizações criminosas precisam deveria ser presidido pelo Ministro da Justiça, haven-
ser sufocadas. Onde? No financiamento, no dinheiro. do a Senad como uma estrutura do Ministério da Jus-
É para onde eu acho que precisam ser dirigidos todos tiça, para que, então, o Ministro pudesse fazer política
os esforços, tanto do Congresso Nacional quanto do presidindo esse conselho, políticas integradas de re-
Poder Judiciário, quanto do Poder Executivo, mas no pressão ao narcotráfico sem divergência de hierar-
sentido de estrangular financeiramente as grandes quia e comando.
organizações criminosas. Este é o ponto fundamen- Em poucas palavras, eu teria essas duas suges-
tal, como toda grande empresa, é onde a coisa aper- tões que talvez pudessem ser implementadas.
ta. Faltou dinh~iro,_a coisa vai f~cand~ ~apenga, v~i O SR. PRESIDENTE (Magno Malta) - Eu, antes
falt~~do organlzaçao, a operaçao vai ficando mais de liberar, vou voltar atrás da minha palavra. A Depu-
deficiente. tada Celcita Pinheiro vai fazer uma pergunta, depois

O SR. REGINALDO GERMANO - Meritíssimo, o Senhor está liberado, a não ser que alguém resolva
eu gostaria de saber como... perguntar, aí eu te seguro de novo.

O SR. JULIER SEBASTIÃO DA SILVA - Eu O SR. REGINALDO GERMANO - Sr. Presiden-
chegarei aí. te, só faltou do nosso Juiz, a respeito da Educação e

Como? Movimentação de agência bancária aci- da Saúde.
ma do poten~ial da cida~e. Imediatamente o Banco O SR. JULlER SEBASTIÃO DA SILVA - É por-
Centr~l, Receita Federal, I~dependentemente. de pro- que eu não me lembrei. Eu fiquei falando em Ministé-
vocaça~, ~em ~ue ter um Instrumento qu~ seja lega!, rio Público, agora consegui lembrar.
ou ad~lnrs~ratlvo, um de~reto,. o q~e seja: que obn- O SR. PRESIDENTE (Magno Malta) _ Com a
gue a Imediatamente - nao sei s~ ISSO V~I ser como palavra a ilustre Deputada Celcita Pinheiro.
força-tarefa ou o nome que se de para ISSO - mas, '
tem que ter um auditor da Receita Federal, um técni- '!' SRA. CELCITA PIN~EIRO - Srs. D~put~dos,
co do Banco Central e policiais especializados em cri- Sr. JUIz, repre~entantes aquI conosco, em pnmelro lu:
mes que envolvam finanças, que se dirijam para gar, eu gostana de agrad~cer ~ p~esença da CPI aq,ul
aquela cidade e façam um levantamento de tudo em Mato Grosso, porque e mUito Importante para nos
aquilo. Lá você vai apurar pessoas jurídicas que mo- que somos mato-grossenses.
vimentam, e a Receita Federal tem competência para Como educadora, eu digo o seguinte para to-
isso, para chegar nas empresas que tenham grande dos: o mal deste País é que todo mundo quer fazer a
movimento, pedir a sua documentação contábil e fis- mesma coisa! Todo mundo quer fazer Educação,
cal. Então, me parece... Eu não daria o nome de for- todo mundo quer fazer Saúde e, então, ninguém faz
ça-tarefa - está meio batido esse negócio de for- nada!
ça-tarefa - mas que houvesse essa coordenação ad- Quando a Juiza Cleuci falou que o narcotráfico
ministrativa que estes órgãos do Executivo imediata- não bateu na porta de nossas casas, eu não entendo
mente se dirigissem para aquela cidade e fizessem o nada de narcotráfico, eu não sei nada e não quero sa-
levantamento. ber também. Mas, eu estou nessa Comissão interes-

Segundo, no que se refere à Senado Não acho sada em um único fator, que é a prevenção, porque
que a Senad deva ser um órgão independente ligado eu acho que esse é o fator mais importante.
diretamente à Presidência da República, acho que a Eu estava dizendo para o Juiz Julier que a gente
Senad poderia estar vinculada ao Ministério da Justi- fala tanto, não é só de narcotráfico, tem também,
ça e formar um grande conselho que fosse presidido hoje, aqui em nosso Estado, quando se discute sobre
pelo Ministro da Justiça. Acho que isso era fundamen- madereiro, para não acabar com a madeira... Mas,
tal para dar harmonia, para dar organicidade e organi- tudo isso está na conscientização dos nossos jovens,
zação a essa Secretaria. Ou seja, poderia até chamar das nossas crianças.
pessoas de outros Ministérios para integrar esse Eu acho que nós precisamos fazer um trabalho,
grande conselho, poderia até se chamar Senad, pre- não que vá empurrar tudo para a Educação, mas é lá,
sidida pelo Ministro da Justiça. E aí, estando submeti- realmente, que está a transformação de tudo isso. É
das, Senad e Polícia Federal, ambos ao comando do assim que eu acho que nós vamos acabar com for-
Ministro da Justiça. ça-tarefa, com o narcotráfico batendo em nossas por-

Acho que isso é fundamental. Não acho muito tas! É com medo disso que eu estou participando des-
interessante o Chefe da Casa Militar estar comandan- ta CPI. É por isso que eu preciso e quero mesmo par-
do repressão ao narcotráfico. Acho que o conselho ticipar.
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É convidando-o, Sr. Juiz Julier, para que o Se- tureza e efeito das substâncias entorpecentes ou que
nhor também possa comigo somar nesse trabalho, o determinem dependência física ou psíquica." Isso
Delegado da Polícia Federal também, para que nós está na Lei de 76. O cálculo preciso: 27 anos.
possamos, realmente, eu como representante do Então, isso já está na Lei. Mas eu acho, no que
meu Estado, montar um projeto de trabalho forte e du- se refere à educação e saúde, os tóxicos têm que ser
radouro, para que, realmente, nós possamos fazer encarados, no ponto de vista de prevenção, como
um trabalho na Educação... Já tem a Lei, vamos pro- questão de educação e política de saúde, fazer essa
curar, então... Eu não entendo de Lei, mas eu sei o integração, nesses aspectos, mas eu vou mais longe,
que quero fazer. acho que isso deve ser políticas regionalizadas, des-

Então, é isso que eu quero falar para o Senhor, centralizadas. Educação não é só escola, acho que
que o Senhor entre conosco nesse grande trabalho precisa haver programas e para isso tem que ser regi-
de valorizar a Educação, que nós pudéssemos mon- onalizados e descentralizados, programas nacionais
tar um projeto, não importa que é Senado ou quem não atingem, ou seja, outras áreas de formação edu-
quer que seja. Mas, que na hora do Congresso, cola- cacional que não a escala. A escola é importante, de-
boraríamos na Comissão de Educação, para que re- ve·se investir, o Ministério da Educação precisa ter
almente esse trabalho fosse feito. uma política clara para isso, mas acho que as secre-

Eu gostaria de colocar só isso, para que o Se- tarias municipais de educação, secretarias municipa-
nhor viesse somar comigo, para que nós pudésse- is de saúde, secretarias estaduais de saúde e educa-
mos montar um projeto pequeno, mas que fosse du- ção precisam ter políticas descentralizadas, regionali-
radouro para o trabalho da Educação. Estou à sua zadas para atender determinada .situação. Não adi-
disposição, quero trabalhar, que o Senhor também anta você falar em educação utilizando linguagem
me ajude para que nós possamos fazer esse traba- que você utiliza para o paulistano, no interior de Mato
lho. Grosso. Você utilizar linguagem educacional, desti-

A Juíza já foi, mas ela tinha falado a respeito do nada ao carioca, a sua formação, para o cidadão aqui
material para fazer exame, não foi? Então, é uma da fronteira de Mato Grosso.
oportunidade que eu acho que a Bancada Ma- Então, acho que aí é o grande esforço que não
to-grossense poderia se juntar neste momento e fa- se resolve da noite para o dia e a.í fica um indicativo e
zer um trabalho para que nós pudéssemos comprar talvez a CPI possa dar, pelo menos nas suas linhas
esse material, para que nós não viéssemos nunca de sugestões, de implementação de políticas, no que
mais com CPI aqui ouvir que não temos equipamento se refere à prevenção do uso de entorpecentes, a pri-
para fazer exame. Já pensou? Eu saio da minha re- orização desses micros universos educacionais de
partição e vou fazer o exame em outro lugar. Então, é formação.
uma oportunidade para que nós pudéssemos coorde- No mais, eu peço desculpas, minhas escusas
nar a Bancada para que, se Deus quiser, possamos efetivamente por ter que me ausentar. Mais uma vez
comprar esse material. É uma sugestão nossa, como ratifico a minha afirmativa inicial, ressaltando a impor-
representante do Estado. tância desta CPI, desejando o êxito aos encaminha-

Era isso, era uma colocação para que o Senhor mentos desta Comissão, que ela consiga de fato tra-
pudesse me colocar à disposição e o Senhor também zer políticas claras, que consiga trazer denúncia, que
nos ajudar. Esse é o trabalho de professora. consiga trazer propostas, tudo isso é válido e de-

O SR. JULIER SEBASTIÃO DA SILVA - Sem monstra a preocupação do Congresso Nacional com
dúvida, SRA. Deputada, nós estamos à disposição de uma matéria de excepcional relevância.
V. Ex!! aqui, na Justiça Federal, para todo e qualquer Então, deixo as minhas escusas pela impossibi-
programa que tenha por finalidade a prevenção e a Iidade de continuar e também o meu agradecimento e
repressão ao narcotráfico. as minhas honrarias ao fato de terem me estendido

No que se refere à Educação, mais uma vez, esse convite e aberto a possibilidade de discutir com
aqui na nossa troca de conversa, nós estamos olhan- os senhores. Muito obrigado.
do o Artigo da Lei de Entorpecentes, que é de 1976, O SR. PRESIDENTE (Magno Malta) - Eu quero
no seu Parágrafo único, do Artigo Sº, onde diz o se- agradecer ao Juiz a presença, a maneira brilhante
guinte: "Dos programas das disciplinas da área das como se comportou e quero sugerir, porque me pare-
ciências naturais, integrantes dos currículos dos cur- ce um jovem inteligente, cheio de energia e tem muito
sos de' 1º grau, constarão obrigatoriamente pontos a dar ao país, sugerir ao senhor que nos ajudasse a
que tenham por objetivo o esclarecimento sobre a na- escrever uma página nova. Eu acho que o senhor
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pode contribuir muito nas intenções da CPI de tentar E, quando nós pudermos, eu acho e tenho dito
fazer uma emenda à Constituição, no que diz respeito isso reiteradas vezes, que esse será o grande pre-
às atribuições das Forças Armadas e até na questão sente da CPI a este País, é instituir estudos sobre
de "lavagem" de dinheiro, na questão do empobreci- drogas nas escolas públicas deste País. E essa ques-
mento do narcotráfico. Nós estamos conscientes que, tão da regionalização de que falou o Juiz, é importan-
se não se empobrecer o traficante... E há um parágra- tíssima na questão da Educação.
fo na Lei do Coaf, mas que não tem tanta claridade, e Essa será a nossa grande saída, Deputado Uno
eu havia colocado aqui, que nós precisamos colocar Rossi, porque daqui a dez anos nós teremos menos
com claridade para que a Justiça tenha agilidade no gente para aprender advindo das drogas. Menos gen-
empobrecimento do narcotráfico, que é a quebra de te. Mas se trabalharmos só com repressão, criando
sigilo por ofício pelo juiz. Se prender o traficante, que- "cobra de sete cabeças que não sabe para onde vai",
bra-se agora o sigilo, neste momento, dele e da famí- a Senad é mais uma cabeça. Sistema Nacional Anti-
lia, e dá noventa dias para o cara provar que recebeu droga: mais uma cabeça. O que vai acontecer é que
esses bens de herança da família, e se não provar... nós vamos pegar o dinheiro do cidadão para construir
Porque, o que a lei diz? Cabe a quem acusa o ônus mais cadeias. Construir mais cadeias, mais peniten-
da prova, a inversão do ônus da prova, o sujeito caiu ciárias e a sociedade ficar apelando para colocar
no narcotráfico, ele tem que provar de onde é que ele mais policiais nas ruas. É um trabalho de médio e lon-
recebeu o dinheiro. Não é você que o investigou que go prazo.
vai ter que provar como ele arrumou dinheiro. Nós já Algumas coisas são extremamente necessári-
avançaríamos muito. as. O empobrecimento do narcotráfico, bater duro na

Então, Dr. Julier, eu acho que o senhor tem mui- questão da "lavagem" do dinheiro, porque, vejam
tas idéias. Eu gostaria que o senhor colocasse as bem, quando você lê de um juiz que deu progressão
suas idéias no papel, pois o senhor iria contribuir mui- de pena para um traficante, "traficante brabo", de du-
to conosco, e nos enviasse, porque eu tenho certeza zentos quilos, o juiz já é reincidente em dar benefício
de que haverá aproveitamento nesse nosso relatório para esse tipo de indivíduo, você percebe que o pa-
final e nas proposições que faremos. Agradeço a sua drão de vida desses magistrados está acima daquilo
presença e quero receber a sua colaboração. que ganha. E não tenha dúvida a população deste

O SR. JULlER SEBASTIÃO DA SILVA - Sem Estado de que esse juiz que colocou o Guri na rua vai
dúvida, receberá. depor em Brasília. Não tenham dúvida de que a acu

sação que pesa sobre outros magistrados deste Esta-
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta) - Eu quero do nós vamos levá-los para Brasília.

dizer a Deputada Celcita que eu concordo plenamen-
te com a Deputada, quando fala da questão da edu- Eu não conheço, no Brasil, um magistrado que
cação. Há vinte anos eu tenho investido a minha vida deu benefício a traficante que o seu padrão de vida
na recuperação de drogados. Há vinte anos eu tiro corresponda com os cinco mil reais de salário que ga-
drogados das ruas, meninos, adolescentes, velhos, nha por mês - porque juiz ganha mal.
jovens, colocando-os em duas casas de recuperação, Eu estava lendo, aqui: "Antônio Borges, o Guri,
com o esforço e o suor de uma família, sem qualquer já está em liberdade." E embaixo diz assim: "Acusado
tipo de convênio, sem qualquer tipo de atenção de de roubar motocicleta está preso". Esse nunca vai
quaisquer governos, seja federal, estadual ou munici- sair, o da motocicleta, porque a Lei não permite ele
paI. E acredita plenamente na Educação. Acho que sair, mas as filigranas da lei, com um bom advogado,
nós só temos uma saída, que é a Educação. E a Lei nQ pode muito bem encontrar brechas que podem bene-
6.368 tem vinte e sete anos, Deputada, aprovada, e ficiar um sujeito que é preso com duzentos e cinqüen-
nunca foi colocada em prática. E ela é muito ampla. ta quilos de cocaína.
Se essa Lei tivesse entrado em vigor quando foi san- Então, nós estamos convencidos, quando di-
cionada uma criança de dez anos que tivesse entrado zem que o narcotraficante tem poder em contar com
em contato, hoje teria trinta e sete anos de idade, com um grande e bom advogado. Não existe grande e
filhos criados e educados com aquilo que aprendeu bom advogado.
na escola, porque quando há um grande abismo dian- Existe advogado bem relacionado, Deputado. O
te de nós e uma placa dizendo "perigo", a chance de advogado do "pé rapado" não conhece ninguém.
quem sabe ler de cair no buraco é quase zero, mas a Então, essas questões todas são sentimentais?
do analfabeto é de 99% de cair, porque ele não sabe São! Dói no coração da população? Dói! E nós temos
ler. que trabalhar com o sentimento de quem paga impos-



O SR. WANDERLEY MARTINS - Eu gostaria
de fazer apenas uma pergunta.

O SR. CLÁUDIO LUIZ DA ROSA - As pergun
tas do nobre Deputado, a meu ver, a fiscalização dos
bancos de fronteiras só podem mesmo ser feitas pela
Receita Federal e pelo Banco Central.

A minha sugestão seria que o Banco Central
tem condições de detectar essa movimentação finan
ceira, e detectando acionaria a Receita Federal. Se fi
car comprovado pela Receita Federal que a atividade
comercial, ou seja lá qual for, em comparação com as
declarações de renda, dessas pessoas jurídicas ou
mesmo físicas, não condizem com a sua movimenta
ção financeira, fossem encaminhados à Procuradoria
da República subsídios para que esta requisitasse a
Polícia Federal para instauração de inquérito.

A "lavagem" de dinheiro, nós sabemos que é fei
ta de várias maneiras, que existem ''firmas fantas
mas" e que também ela é feita de uma modalidade
que passa desapercebida a muita gente - por exem
plo, as loterias. As loterias... João Alves, por exemplo,
que ganhou tantas vezes na loteria, se não estou en
ganado, foram trinta e duas vezes. A "lavagem" de di
nheiro por parte do Deputado João Alves era feita
através da Loteria Esportiva...

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta) - Está im
pune.

A SRA. LAURA CARNEIRO - Ele comprava o
cartão premiado!

O SR. CLÁUDIO Luís DA ROSA - Exatamen
te! O que ele fazia? Não sei nem se comprava...

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta) - Ele disse
que Deus o ajudou.

O SR. CLÁUDIO Luís DA ROSA - Deus o aju
dou. Ele é um homem de sorte e ganhou trinta e duas
vezes...

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta) - Com uma
sorte dessa, ele era Deus!

O SR. CLÁUDIO Luís DA ROSA - Pois é!
Então, isso na época, eu me lembro, causou risos na
Câmara dos Deputados, ou no Senado - Não me re
cordo...

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta) - Câmara
dos Deputados!

O SR. CLÁUDIO Luís DA ROSA - Causou
rios, mas ele está impune até hoje. É, no rastro de
João Alves, não foi só João Alves, tivemos outros
Parlamentares que foram beneficiados com nomes
de "laranjas". E todo mundo sabe o que é o "laranja",

Agosto de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 24 36531

to neste País. Nós temos que trabalhar com o senti- Então, V. Exª- responde, depois a Deputada La-
mento dessa gente. De quem chora, de quem pade- ura faz a sua pergunta, e depois o Deputado Wander-
ce, de quem agoniza pelos campos e sem ter quem ley.
interceda por eles. Porque a lei é fria e nem sempre a
lei, por ser legal, é moral.

Nós, desta CPI, não somos polvo e não temos
pernas para resolver os problemas do País. Vamos
propor políticas eficientes. É preciso, de fato, empo
brecer o narcotráfico? É! Vamos buscar isso como?
Vamos buscar as cabeças que pensam para oferecer
uma legislação. O abate de aeronave eu acho que é
coisa necessária neste País, com as fronteiras que
nós temos. É coisa extremamente necessária a vinda
das nossas Forças Armadas para ajudar nisso. Mas,
as Forças Armadas não têm preparo para isso!

Eu me lembro que nenhum advogado tinha pre
paro para advogar antes de entrar na faculdade; ne
nhum médico tinha preparo para operar antes de ter
entrado na faculdade. Ninguém tem preparo antes de
começar. Quem não tem preparo, adquire! Vai-se tre
inar com quem é preparado. Tem gente que tem pre
paro para ensinar. Não tem? Claro que tem. Essa
desculpa não vale nada. Então, nós temos que propor
isso. Não estamos propondo mudar as atribuições,
porque isso é uma questão de soberania nacional. É
uma questão de soberania nacional, sim. E existem
exemplos lá dentro.

Eu acho que isso, de fato, é um esforço. Assim
mesmo, não salvaremos este País. Salvaremos com
a educação.

Então, quero até me desculpar com os Srs. De
putados pelo meu desabafo, mas eu sou um homem
que acorda com 15, 20 mães na minha porta choran
do com filho de 8 anos drogado e precisando de espe
rança. Então, eu não posso ficar esperando que uma
legislação caduca, antiga, e não posso ficar vendo
como espectador, magistrados que não têm respon
sabilidade com a vida humana, que pensam em si
mesmo em detrimento da morte dos outros, e ficar aí,
de mãos atadas, vendo um Governo que não reage,
que não age, que não respeita os seus cidadãos - ci
dadãos que estão somente a serviço do recolhimento
de impostos e mais nada do que isso.

Deputado Reginaldo, continue com a palavra e
desculpe aí a minha...

A SRA. LAURA CARNEIRO - Não seria melhor
terminar as perguntas? Eu faria a minha e vle respon
deria logo tudo.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta) - Eu preci
so saber se ele se lembra do que foi perguntado.
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que é uma pessoa em que é aberta uma conta em seu rar essas funções da atual Senad a uma divisão den-
nome, uma pessoa geralmente de poucas posses, tro da Secretaria de Polícia Federal.
mas na verdade a conta é movimentada por quem Quanto à quarta pergunta, força-tarefa, o Secre-
quer se beneficiar. Isso também, o problema do "Ia- tário Nacional Antidrogas esteve aqui em Cuiabá -
ranja", me parece que já foi solucionado com o reca- muito simpático, Juiz muito competente, hoje aposen-
dastramento das contas no País, para atualizar o re- tado - mas realmente também concordo que ele não
cadastramento do CPF, mas esta é uma modalidade está sabendo o que fazer. Não se pode querer assu-
que está em vigor até hoje na "lavagem" de dinheiro. mir um controle do combate às drogas no País sem
Bilhetes premiados, cartões de Loteria Sena são ad- ter estrutura. Tem estrutura no papel, mas não tem
quiridos por pessoas que precisam justificar a proce- poder de polícia. O que fazer? Força-tarefa... Enfati-
dência do seu dinheiro. Como controlar? É difícil. Esta zou-se na visita do Secretário a criação de for-
parte é difícil! ça-tarefa que em Mato Grosso é praticamente impos-

As empresas "fantasma", também se torna difí- sível. O efetivo da Polícia Federal, por exemplo, que
cil controlá-Ias. Por que quantas empresas existem, seria um dos órgãos que formaria essa força-tarefa,
digamos, em São Paulo? Como controlar número tão ele é insuficiente até para as nossas atividades do
grande de empresas? A Receita Federal, se fosse fa- dia-a-dia.
zer isso, fazer uma auditoria para ver se realmente Teve semana aqui que, numa sexta-feira, se al-
essas firmas existem, ela não faria outra coisa e não guém pedisse um Agente de Polícia Federal para au-
daria conta também. xiliar em qualquer coisa, geralmente eu recebo os

Então, Deputado, lamentavelmente nesse as- mandados de busca da Justiça Federal e outros pedi-
pecto, tirando o primeiro item, a minha sugestão é dos, se precisasse de dois agentes eu não tinha, por-
que o Banco Central e a Receita Federal se encarre- que estavam ~odos empenhados em missões no inte-
guem, num primeiro passo, da fiscalização dos ban- rior do Estado. Então, como ainda fazer com que a
cos de fronteira para a lavagem do dinheiro, eu não Polícia Federal participe de uma força-tarefa? Em
alcanço uma sugestão a lhe oferecer, porque é muito Mato Grosso não vai participar, pelo menos, enquan-
difícil. to o nosso efetivo não for compatível.

Quanto à Senad, o Departamento de Polícia Fe- Agora, fora da sua pergunta, Deputado, eu gos-
deral busca há tantos anos uma estrutura melhor. Por taria de apresentar outra sugestão.
que não - essa é minha sugestão - transformar o De- Com a Constituição de 1988, tirou-se do Dele-
partamento de Polícia Federal em Secretaria de Polí- gado de Polícia o poder de ele mesmo ter a autorida-
cia Federal? E, dentro dessa estrutura de Secretaria, de para proceder a uma busca domicilar. A minha su-
se criaria um órgão que ficaria fazendo mais ou me- gestão é de que seja revista essa posição de que so-
nos o papel que a Senad deveria fazer, com o que eu mente o juiz pode conceder um mandado de busca, e
concordo com o Dr. Julier Sebastião da Silva, que já digo o porquê. Porque muitas vezes temos tido apoio
se faz ausente, que a Secretaria Nacional Antidrogas de muitos juízes, é verdade, que compreendem a si-
deveria se preocupar, sim, com a prevenção. tuação do policial, que quando pede um mandado de

busca, ele tem que ser rápido, porque muitas vezes,
Então, minha sugestão é extinguir a Secretaria se não for rápido, perde-se o princípio da oportunida-

Nacional Antidrogas e transformar o Departamento de. Apesar dos juízes, tanto federais como estaduais,
de Polícia Federal em Secretaria de Polícia Federal. em Mato Grosso, estarem colaborando com a Polícia
Aumentaria a estrutura. Federal neste sentido, não sei se é assim em todos os

O que se tem hoje? Deu-se estrutura de Secre- Estados. E se o delegado expedir um mandado, se ti-
taria a alguma coisa que não existe, enquanto o De- ver novamente a competência para expedir um man-
partamento de Polícia Federal existe há mais de 30 dado de busca e apreensão, se ele fizer isso com
anos e é Departamento. Quantos anos nós lutamos abuso de autoridade, ele vai responder.
para que o Departamento atinja o status de Secreta- Mas a verdade é que muitas vezes se perde a
ria e até hoje somos um Departamento? Se não me oportunidade de prender um traficante, porque tem
engano, no Governo Collor transformaram em Secre- que prender à burocracia, à burocracia judiciária. Eu
taria e logo em seguida voltou a ser Departamento - trabalho há 26 anos na Polícia Federal e quando eu
parece que no Governo Collor. entrei na Polícia Federal, em Mato Grosso, e naquela

Então, essa é minha sugestão, Srs. Deputados: época era um Estado só, o mandado de busca era um
transformar o Departamer"'o em Secretaria e incorpo- pontapé na porta. A verdade era essa. Depois de mui-
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to tempo que eu saí da Polícia Federal de Mato Gros- Então, eu vou responder aqui a pergunta mais
so é que eu fui ouvir o que é mandado de busca. Por- próxima, que foi elaborada agora, pela Deputada Fe-
que ali onde está o traficante, naquela época o man- deral Laura Carneiro.
dado de busca era um pontapé na porta e entra. De- O relacionamento na mesma esfera de Polícia
pois... E nós nunca erramos. com a Bolívia é muito difícil. Nós já tivemos, por duas

Mais tarde, eu já Delegado de Polícia Federal, oportunidades, na própria Bolívia conversando com
expedi diversos mandados de busca e apreensão e essas autoridades e não obtivemos resposta. Primei-
sempre o fiz cumprindo os requisitos. Nunca pedi um ro, que a Polícia Nacional Boliviana não tem estrutura
mandado que não cumprisse os requisitos exigidos nenhuma - para se ter um exemplo, o policial ganha
pelo Código de Processo Penal. 80 dólares de salário e um Coronel da Polícia Nacio-

Assim, fica uma sugestão fora da pergunta do na] Boliviana ganha 700 dólares. Então, não tem mui-
nobre Deputado, para que seja restabelecido o poder ta conversa.
ao Delegado de Polícia para expedir mandado de E, nós temos aqui Deputada, casos concretos...
busca e apreensão. A SRA. LAURA CARNEIRO - Ou melhor, tem

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta) - Com a muita conversa...
palavra, a Deputada Laura Carneiro, para que possa- O SR. HILÁRIO MOZER - Como?
mos encerrar. A SRA. LAURA CARNEIRO - Ou melhor, tem

A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, muita conversa.
primeiro quero agradecer, e eu não fiz isso antes em O SR. HILÁRIO MOZER - Nós tivemos casos
função da pressa dos Srs. Juízes, agradecer especi- concretos, há poucos dias, de que um empresário do
almente e primeiramente o Deputado Lino Rossi pela Rio Grande do Sul teve cinco carretas roubadas, na
oportunidade que nos deu, que nos está dando, de divisa do Brasil com a Bolívia. E, num trabalho nosso,
não só realizar esta Audiência Pública, mas também junto a uma pressão em cima das autoridades bolivia-
de ter vindo a Mato Grosso e efetivamente poder can- nas, prenderam as carretas. E o juiz boliviano para Ii-
tribuir não só com o cidadão mato-grossense, mas berar as carretas, teve que receber de cada carreta,
principalmente a Nação. cinco mil dólares.

Quero agradecer o Presidente desta Casa, De- Nós temos essa pessoa aqui no Brasil, para o
putada Riva e ainda a Deputada Serys Slhessarenko, juiz boliviano, para o bolso dele, cinco mil dólares.
o Deputado Moacir Pires, o Deputado Benedito Pinto, Então, também, é muita conversa e conversa difícil!
o Deputado Wilson Teixeira Dentinho e ainda o Vere- Com relação à Polícia Rodoviária Federal, eu já
ador Reinaldo, pela presença em nossa reunião. Qu- discuti isso muitas vezes, eles têm a missão de polici-
ero agradecer ao Deputado Osvaldo Sobrinho, que amento ostensivo em cima da rodovia federal, essa é
não é da Comissão, e sem dúvida, a nossa querida a missão que está na Constituição, no seu artigo 144.
ami~a, companheira de ~a~do, Deputada Cel~ita ,Pi- Eu vejo uma tendência dentro das polícias do
n~elr?, colega de, Comlssao, que_ tem contnbUldo Brasil na área de segurança pública, e uma tendência
pnnclpalmente na area da prevençao. que já vem ao longo do tempo, é que tem uma Polícia

E gostaria de fazer uma pergunta simples, na Estadual e tem uma Polícia Federal. Eu defendo, in-
realidade duas perguntas que podem ser conside~a- clusive, a tese de que a Polícia Rodoviária Federal
das como uma, a mesma pergunta tanto ao Dr. Clau- seja um braço da Polícia Federal, por causa do confli-
dio Luis da Rosa como ao Sr. Secretário Hilário Mo- to de competência que muitas vezes acontece. Tam-
zero bém acho que com as Rodovias sendo privatizadas é

Eu quero saber do relacionamento da Polícia, um outro caso que está aí para ser discutido.
cada uma delas, com a mesma esfera de poder na As Rodovias, passando para a competência dos
Bolívia e ainda com a Polícia Rodoviária Federal. estados, como é que fica a Polícia Rodoviária Fede-

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta) - Com a ral? Como em alguns estados já passaram as Rodovi-
palavra, o Dr. Hilário Mozer, para responder ao ques- as Federais, num convênio, para que os estados pu-
tionamento. dessem gerir as Rodovias Federais. Então, nós te-

O SR. HILÁRIO MOZER - Sr. Presidente, não mos aí inclusive conflito de competência.
sei se respondo primeiro ao questionamento da De- Com relação às perguntas do Deputado Regi-
putada, porque nós também temos três perguntas fei- naldo Germano: "Qual a sugestão para controlar a "la-
tas pelo Deputado Federal Reginaldo Germano. vagem" de dinheiro?"



não!
O SR. HILÁRIO MOZER - Eu queria um aparte

só para fazer uma colocação com relação ao que foi
colocado aqui, aos laudos de entorpecentes que nós

Eu acho que já respondi a todas as perguntas.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta) - Eu quero

agradecer ao Dr. Hilário Mozer, quero agradecer ao
nosso Superintendente, agradecer...

O SR. HILÁRIO MOZER - Posso falar por um
momento?

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta)) - Pois
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Hoje, nós temos o Coaf aí, eu acho que nós te- ção familiar - e lá o filho, que já está com problema
ríamos que ter dentro da Polícia Federal, não sei se em casa, começa a juntar com os outros problemas
divisão, se uma seção com especialização para que que tem na escola e passa a delinqüir, principalmente
se trabalhasse junto com o Coaf nessa investigação, a usar drogas. Aí, no último caso, chama-se a polícia,
porque as movimentações bancárias podem ser con- porque ela é o pronto-socorro dos problemas sociais.
troladas. E a polícia vai resolver o problema? A polícia não vai

A quebra do sigilo bancário é outro assunto mui- resolver o problema! O que nós estamos fazendo em
to discutido que não se chegou até hoje numa posi- Mato Grosso? Nós estamos trabalhando em cima dis-
ção. Exemplo disso foi uma posição manifesta, ontem so, junto com a Secretaria de Educação, junto com a
ou anteontem, do Supremo Tribunal Federal com re- Promoção Social, junto com os Conselhos Tutelares,
lação ao banqueiro Chico Lopes. Então, esta é uma a polícia também passa a realizar um trabalho de re-
posição que tem que ser logo definida, para que pos- cuperação desse drogado, com psicólogos, com as-
sa checar o sigilo, de onde vem essa origem do dinhe- sistentes sociais, porque o problema não é só nele, o
iro. Porque nós estamos observando pessoas que de problema é na família também, e seria a melhor ma-
uma hora para outra ficam ricas, e sem ganhar na 10- neira de se conduzir isso. E isso está sendo, felizmen-
teria... De algum lugar está vindo. Isso pode ser meio te ou infelizmente, coordenado pela Secretaria de Se-
escuso, porque quem trabalha honestamente traba- gurança Pública do Estado, e não é função dela, mas
lha uma vida inteira para construir um patrimônio mui- é um problema que nós temos aí e nós não podemos
to pequeno. Essa é a sugestão que eu levo com rela- ser omissos.
ção ao controle de "lavagem" do dinheiro. Portanto, eu acho que essa coordenação tem

"A melhor maneira de combater o narcotráfico, que existir. Não adianta também ela ficar nesse ou
se seria via Senad", é um pergunta. Eu acho que hoje, naqu~le ministério~ se o ministro realmente não olhar
com a criação da Senad, criou-se uma animosidade, para ISSO com cannho. E eu vou ser sincero aqui, o
e que está trazendo prejuízo para todo mundo, entre nosso Ministro da Justiça até hoje não se pronunciou
a Polícia Federal, que tinha essa competência, e a sobre Segurança Pública deste País, desde que as-
própria Senad que está tomando uma posição que sumiu - é uma crítica reiterada que eu tenho feito. O
muitas vezes está até gerando conflito. E eu disse que nós recebemos é que a Secretaria Nacional de
isso ao Secretário Walter Maierovitch, eu disse: o Segurança Pública possa realizar operações nos es-
País está acima das questões políticas, das picui- tados e mandar relatórios para ele mostrar, e isso não
nhas. E perguntei a ele: Quantos policiais, quantos resolve. Não resolve! Ele tem n.os convocado e nós
Delegados da Polícia Federal tem dentro do Senad? temos, inclusive, nos negado a fazer isso, fazer ope-
Nenhum! rações para mostrar que o Governo está realizando

Então, nós não podemos ter essa animosidade, um trabalho, se ele fala que é de comp_etência d~
nós temos que ser bem claros e bem concretos com Estado; por que.ele t~m qu.e mostrar, entao? Essa e
relação a isso, porque nós temos que unir esforços e uma cntl~a que Inclusl~e nos faz~m~s.
não separar esforços. Mas entendo também - eu não Entao, a colocaçao desse orgao coordenador,
sei onde -, mas teria que ter um órgão coordenador eu ac~o que ele te~ que existir nesses três fatores:
dessa política, principalmente essa política relaciona- o~ seja, na repressao, no tratar:n~nt~ e na recupera-
da à repressão, ao tratamento e à recuperação. Tra- çao. Ag~~a, o ~ue te~ que ex~stlr ~ realmente que
tamento e recuperação especificamente teriam que essa polJtlca seja valonzada e nao so colocada no pa-
ser trabalhados junto com educação. Não dá para a pel.
polícia fazer isso, ela não tem condições de fazer
isso. O Deputado Mango Malta colocou aqui, e é mui
to importante a sua posição em relação a isso, porque
ele sempre acha que a educação tem um papel pri
mordial nisso, e nós achamos também.

Vou citar um exemplo que nós estamos desen
volvendo aqui em Mato Grosso. O que acontece,
hoje? Eximir-se da responsabilidade é o nosso cotidi
ano, a família começa com o pai e a mãe trabalhando
o dia todo, jogando a educação dos filhos para a es
cola - a escola tem a função didática, não de educa-
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não estaríamos fazendo, o tempo demoraria. Eu te
nho aqui em minhas mãos, inclusive, um processo.
Todas as vezes que a Polícia Estadual não tem condi
ções de fazer esse laudo, nós solicitamos a Polícia
Federal e os laudos são feitos pela Polícia Federal em
tempo recordo Esse apoio nós temos aqui.

Com relação ao laudo toxicológico-dependência,
eu acho que em muitos casos, e nós temos, eu entre
guei a V. Exª hoje, uma relação de 121 páginas de ci
dadãos que foram detidos por quantidade. Eu acho
que a jurisprudência já firmou em cima disso, a quanti
dade de que o cidadão possa ser dependente ou não.
Eu acho que em alguns casos em que o cidadão está
com "X" gramas, isso não é dependência. Eu acho que
isso também tem que ser avaliado.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta) - Obriga
do, Dr. Hilário Mozer.

Eu quero agradecer a Casa, agradecer ao Su
perintendente da Polícia Federal, ao Deputado Riva,
Presidente da Casa, ao Deputado Moacir Pires, agra
decer a gentileza dos funcionários da Casa, às Taquí
grafas, muito obrigado aos serventuários, aos segu
ranças da Casa, àqueles que servem, os copeiros, as
copeiras, muito obrigado.

E dizer que essa luta é de todos nós, é uma luta
da sociedade, não é uma luta isolada. Entenda que
esta CPI não tem poder para resolver o problema do
país. Dizia o grande Mestre Ulysses Guimarães: "Só
o povo pode ajudar o povo." Só nós podemos nos aju
dar. O povo não pode entender e confiar nessa histó
ria de que político vai mudar a história da sua socieda
de, da sua comunidade, porque não é verdade. Só
nós podemos nos ajudar. Vamos nos juntar, vamos
oferecer uma política pública diferente para este País
e, certamente, nós não nos esqueceremos do proble
ma de Mato Grosso, até porque os Deputados deste
município, o Deputado Lino Rossi, que integra essa
Comissão, certamente não nos deixará esquecer.

Obrigado à Deputada Celcita Pinheiro, nossa
companheira de CPI, e muito obrigado aos senhores.

Está encerrada esta Audiência Pública.
(Levanta-se a audiência).

Ata da 30ª Reunião, realizada em 23 de junho de
1999

Aos vinte e três dias do mês de junho de mil no
vecentos e noventa e nove, às quatorze horas e cin
qüenta e seis minutos, no plenário seis do Anexo 11 da
Câmara dos Deputados, reuniu-se, ordinariamente,
sob a presidência do Deputado Magno Malta, a Co
missão Parlamentar de Inquérito Destinada a Investi
gar o Avanço e a Impunidade do Narcotráfico. Com-

pareceram os Deputados Aldir Cabral, Antônio Carlos
Biscaia, Elcione Barbalho, Laura Carneiro, Lino Ros
si, Magno Malta, Moroni Torgan, Nelo Rodolfo, Nilton
Baiano, Paulo Baltazar, Reginaldo Germano, Robson
Tuma, Waldemir Moka e Wanderley Martins, titulares;
Celcita Pinheiro, Eber Silva, Renildo Leal e Silas Câ
mara, suplentes; e os Deputados José Borba, José
Genoíno e João Caldas. Não compareceram os De
putados Cabo Júlio, Celso Russomanno, Fernando
Ferro, Ricardo Noronha e Zulaiê Cobra. O Senhor
Presidente declarou abertos os trabalhos. Ata - Dis
pensada a leitura das atas da 7ª, 28ª e 29ª reuniões,
por solicitação do Deputado Wanderley Martins. Co
locadas em votação, as Çl.tas foram aprovadas. Expe
diente Correspondência expedida: Of.
292/99-Pres., ao ex-Governador do Estado do Acre,
intimando-o a comparecer a esta Comissão; Of.
29S/99-Pres., ao Presidente do Banco Central do
Brasil, solicitando informações; Of. 294/99-Pres., ao
Presidente do Banco Central do Brasil, solicitando in
formações; Of. 295/99-Pres., ao Diretor do Presídio
do Carandiru, solicitando informações; Of.
296/99-Pres., ao Diretor da Polícia Federal, solicitan
do informações; Of. 297/99-Pres., ao Juiz da Vara de
Execuções de São Paulo, solicitando autorização
para o deslocamento do Senhor Orlando Marques
dos Santos à CPI; Of. 298/99-Pres., ao Coordenador
do COESP - SP, solicitando providências para o
comparecimento do Senhor Orlando Marques dos
Santos à CPI; Of. 299/99-Pres., ao Diretor da Casa de
Custódia de Tratamento de Taubaté, solicitando pro
vidências para o comparecimento do Senhor Orlando
Marques dos Santos à CPI; Of. SOO/99-Pres., ao Dire
tor-Gerai da Polícia Federal, comunicando diligências
da Comissão a Mato Grosso, nos dias 17 a 19 de ju
nho, e solicitando providências; Of. 301/99-Pres., ao
Ministro de Estado da Marinha, solicitando providên
cias para o deslocamento da Comissão a Cáceres;
Of. S02/99-Pres., ao Presidente da Câmara, solicitan
do previsão orçamentária para viagem da Comissão
a Mato Grosso; Of. SOS/99-Pres., ao Ministro de Esta
do da Justiça, solicitando segurança e proteção à De
putada Naluh Gouveia; Of. 304/99-Pres., ao Superin
tendente da Polícia Federal do Acre, solicitando pro
teção e segurança às Senhoras Ana Cláudia Costa
dos Santos e Clerismar dos Santos Alves; Of.
30S/99-Pres., ao Presidente da Assembléia Legislati
va de Mato Grosso, solicitando providências para a
audiência pública a ser realizada naquela Assembléia
no dia 18-6-99; Of. 306/99-Pres., ao Diretor-Geral da
Polícia Federal, solicitando providências para a con
dução do Senhor Orlando Marques dos Santos à CPI;
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Of. 307/99-Pres., ao Secretário de Segurança Públi- tará a Câmara em Simpósio em Belo Horizonte - MG,
ca de Mato Grosso, convidando-o a comparecer à au- no dia 17 de junho; Of. 71/99, do Presidente do Co-
diência pública da CPI, na Assembléia Legislativa, nen - MG, enviando informações; Of. 1.024/99, de
em Mato Grosso; Of. 308/99-Pres., ao Superinten- 11-6-99, do Secretário de Estado de Segurança PÚ-
dente da Polícia Federal de Mato Grosso, convidan- blica - MG, informando que os dados solicitados já fo-
do-o a comparecer à audiência pública da CPI, na ram enviados em 28-5-99; Of. 150/99, do Secretário
Assembléia Legislativa, em Mato Grosso; Of. de Segurança Pública do Espírito Santo, encami-
309199-Pres., ao Diretor da Coordenação de Segu- nhando a listagem de inquéritos policiais registrados
rança Legislativa, solicitando providências para a se- na Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes da Polícia
gurança e integridade física do Senhor Orlando Mar- Civil; Of. 238/99, do Comando Geral da Polícia Militar
ques dos Santos; Of. 310199-Pres., ao Juiz Federal de Mato Grosso (reservado); Of. 991/99, do Secretá-
de Mato Grosso, convidando-o a comparecer à au- rio da Receita Federal (confidencial); Of. 967/99, do
diência pública da CPI, na Assembléia Legislativa, Vice-Líder do PSDB, ao Presidente da Câmara dos
em Mato Grosso; Of. 311/99-Pres., ao Presidente da Deputados, solicitando a substituição do Deputado
OAB - DF, solicitando advogado para acompanhar o Pedro Canedo pela Deputada Zulaiê Cobra, como ti-
detento Orlando Marques dos Santos; Of. tular; Of. 445/99, do Secretário de Estado da Segu-
312/99-Pres., ao Ministro de Estado da Aeronáutica, rança Pública do Rio Grande do Norte, encaminhan-
solicitando informações; Of. 313/99-Pres., ao Dire- do informações; Of. 54/99, do Secretário de Estado
tor-Geral da Polícia Federal, solicitando informações; da Segurança Pública do Rio Grande do Norte, enca-
Of. 314/99-Pres., ao Chefe do Estado-Maior do 7Q Co- minhando informações; Ofício do Senhor Embaixador
mar - AM, convidando-o a comparecer à Comissão Extraordinário e Plenipotenciário da Itália, encami-
no dia 24-6-99; Of. 315/99-Pres., ao Comandante da nhando informações; Of. 379199, do Diretor-Geral da
Aeronáutica, solicitando providências para o compa- Secretaria da Justiça e Cidadania de Alagoas, enca-
recimento do Brigadeiro José Maria Custódio de Men- minhando informações; Of. 488/99, do Presidente do
donça à CPI; Of. 316/99-Pres., à Senhora Sâmia Supremo Tribunal Federal, encaminhando cópias do
Haddock Lobo, intimando-a a comparecer à Comis- HC 71.208/SP e do Inquérito 1.445-AC. Ordem do Dia
são no dia 23-6-99; Of. 317199-Pres., ao Presidente - Tomada de depoimento da Senhora Sâmia Had-
do Banco Central do Brasil, reiterando ofício de desig- dock Lobo, na condição de testemunha. Inicialmente,
nação de assessores daquele Órgão para análise de usou da palavra o Relator da Comissão para informar
documentos recebidos pela CPI; Of. 318/99-Pres' l ao o recebimento de um dossiê da Polícia Militar do Rio
Juiz de Direito Corregedor, informando-lhe a dispen- de Janeiro e falar sobre a reunião com o representan-
sa do Senhor Orlando Marques dos Santos por esta te da Receita Federal a respeito do problema da
Comissão e colocando-o à disposição da Polícia Fe- não-indicação dos técnicos do Banco Central. Comu-
deral; Of. 319199-Pres., ao Superintendente da Polí- nicou ao Plenário haver recebido informação de que o
cia Federal- Acre, solicitando reforço à segurança da Cartel de Cáli estaria agindo no Rio de Janeiro, de-
Deputada Naluh Gouveia; Of. 320199-Pres., ao Se- núncias que serão investigadas para verificar-lhes a
cretário da Receita Federal, solicitando informações; veracidade. Informou ainda que os delegados que es-
Of. 321/99-Pres., ao Ministro de Estado da Aeronáuti- tão realizando sindicâncias no Acre sugeriram, por
ca, solicitando informações; Of. 322/99-Pres., ao Pre- ofício enviado à Comissão, a quebra do sigilo bancá-
sidente do Tribunal de Justiça do Rio Branco - AC, rio de quarenta pessoas do estado. Dispôs-se a assu-
solicitando informações; Of. 323/99-Pres., ao Ministro mir a sugestão e apresentar requerimento para ser
de Estado da Agricultura, solicitando informações; Of. apreciado pela CPI. Comentou também que tomara
324/99-Pres., ao Ministro de Estado do Exército, soli- conhecimento de um dossiê do caso FAB, que será
citando informações; Of. 325/99-Pres., ao Ministro de objeto da quebra de sigilo, especialmente telefônico,
Estado do Meio Ambiente, solicitando informações; no momento em que houver quorum. O Senhor
Of. 326/99-Pres., ao Ministro de Estado das Relações Presidente teceu considerações sobre as diligências
Exteriores, solicitando informações. Correspondên- realizadas no Estado de Mato Grosso. Usou também
cia recebida: Of. do Deputado Antônio Carlos Biscaia, da palavra para falar sobre o assunto o Deputado
encaminhando correspondência para as providências Uno Rossi. O Deputado Waldemir Moka fez comentá-
investigatórias cabíveis; Of. 1.808/99, do 1Q Vi- rios a propósito do encontro de que participou, em
ce-Presidente no exercício da Presidência, comuni- Corumbá, dos Secretários de Segurança Pública do
cando que o Deputado Celso Russomanno represen- Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, dos Superinten-
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dentes da Polícia Federal desses estados com o Co- de Souza, Promotor da Vara Criminal de Rondonópo-
mandante Militar da Bolívia para tratar da questão da Iis, para prestarem depoimento sobre progressão do
fronteira seca. Dando prosseguimento aos trabalhos, regime concedido a um narcotraficante de codinome
o Senhor Presidente convidou a Senhora Sâmia Had- "Guri"; 5) Do Deputado Nelo Rodolfo, convocando o
dock Lobo para tomar assento à mesa. A seguir, con- Delegado Nelson Silveira Guimarães, Chefe do Servi-
cedeu-lhe a palavra para prestar o juramento. Após o ço de Inteligência do Departamento de Narcóticos da
compromisso, indagou da Presidência se seria inqui- Polícia Civil de São Paulo; 6) Do Deputado Wander-
rida como testemunha ou colaboradora. O Senhor ley Martins, solicitando ao Presidente da Petrobras -
Presidente passou a palavra ao Relator, que confir- BR Distribuidora o nome do responsável pelo setor de
mou e justificou a sua intimação na condição de teste- transporte de seu escritório em Manaus - AM, no pe-
munha. A Senhora Sâmia Haddock Lobo estava ríodo de 1985 até agora. Os requerimentos foram
acompanhada pelo seu advogado Doutor Miguel da aprovados. O Senhor Presidente informou aos depu-
Silva Lima, OAB 135343-SP. Inquiriram-na os Depu- tados que na terça-feira a reunião será no período da
tados Moroni Torgan, Aldir Cabral, Laura Carneiro, manhã. A seguir, colocou em votação a realização de
Waldemir Moka, Antônio Carlos Biscaia, Magno Mal- uma reunião reservada, o que foi aprovado. Solicitou
ta, Elber Silva, Elcione Barbalho, Reginaldo Germano à imprensa e ao público que se retirassem do recinto
e Wanderley Martins. No decorrer da reunião, a De- e agradeceu à testemunha sua presença. Nada mais
putada Laura Carneiro indagou da Senhora Sâmia havendo a tratar, encerrou a reunião às dezenove ho-
Haddock Lobo se assinaria um documento dirigido ao ras e trinta e cinco minutos. A reunião foi gravada, e
Banco Central da Suíça, autorizando-o a repassar ao as notas taquigráficas, após decodificadas, serão pu-
Governo brasileiro qualquer valor acima de um mi- blicadas juntamente com esta ata no Diário da Câ-
Ihão de dólares existente em suas contas naquele mara dos Deputados. E, para constar, eu, Carmem
país. A testemunha afirmou que teria de ler o docu- Guimarães Amaral, Secretária, lavrei a presente ata,
mento e submetê-lo à apreciação dos seus advoga- q~e, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Pre-
dos. Foi lida a minuta da autorização pela Deputada sldente.
Laura Carneiro. Posteriormente, quando já estava O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
formalmente elaborado o documento, foi apresentado - Declaro abertos os trabalhos da Comissão Parla-
pelo Senhor Presidente, que facultou à testemunha mentar de Inquérito destinada a investigar o avanço e
conversar com o seu advogado. A reunião foi suspen- a impunidade do narcotráfico. Tendo em vista a distri-
sa e, ao reabri-Ia, a Senhora Sâmia Haddock Lobo buição de cópia das atas da 27!i!, 28ª e 29ª reuniões
comprometeu-se a assinar um documento por ela re- aos membros presentes, consulto, então, o Plenário
digido. Procedeu à leitura do referido documento, que sobre a necessidade da leitura.
não foi aceito. Solicitou novamente prazo para con- O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS-
sultar os seus advogados. O Senhor Presidente colo- Sr. Presidente, peço que seja dispensada. Foi distri-
cou em votação o prazo de quatro dias a ser concedi- buída, não é? Está sendo distribuída. Então, que seja
do à testemunha, que foi rejeitado pela Comissão. No dispensada a leitura da ata.
curso da reunião, assumiu a presidência dos traba- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
lhos a Deputada Elcione Barbalho. Foram apreciados - Solicitada a dispensa, coloco em discussão e vota-
os seguintes requerimentos: 1) Do Deputado Magno ção. Em discussão. (Pausa.) Em votação. Os favorá-
Malta, solicitando aos Presidentes dos Tribunais de veis permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovada.
Justiça dos estados informações sobre quais os trafi- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr.
cantes presos e condenados nos últimos cinco anos; Presidente.
quantos foram soltos os absolvidos; e quais os juízes O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
que absolveram e condenaram os traficantes; 2) Do - Sr. Relator.
Deputado Moroni Torgan, requerendo a convocação O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu
do Senhor Romildo Magalhães, ex-Governador do queria fazer alguns... Eu recebi um dossiê do Rio de
Acre, para depor na Comissão; 3) Do mesmo autor, Janeiro, da Polícia Militar... Quer dizer, eu tinha dito
requerendo sejam quebrados os sigilos bancário, fis- que não tinha recebido nada do Rio de Janeiro, mas
cal e telefônico de Sâmia Haddock Lobo e Antônio da já me chegou um dossiê. Eu achei de uma boa elabo-
Mota Graça; 4) Do Deputado Lino Rossi, convocando ração, e eu espero que a Polícia Civil e o Secretário
o Senhor Pedro Pereira Campos Filho, Juiz da Vara também, como um todo, nos mandem os deles. Mas
Criminal de Rondonópolis - MT, e Augusto Streicher já quero dizer que já chegou um dossiê e quero fazer
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justiça. Sinal de que a reclamação deste Relator sur- vantamentos junto a diversos órgãos e chegou a um
tiu efeito. Quero também dizer que, quanto à Receita dossiê do caso FAB, onde nós pedimos a quebra de
Federal, já tivemos um representante hoje da Receita sigilo, especialmente telefônico. Eu gostaria de estar
Federal se colocando inteiramente à disposição e já fazendo isso no sigilo bancário, o relacionamento de
amanhã, pela manhã, a Presidência e esta relatoria contas e tudo mais. Mas, infelizmente, pelo Banco
estarão reunidos com representantes da Receita. Di- Central não nos mandar, nós estamos impedidos de
zer que do Banco Central não recebi qualquer comu- fazer esse mesmo levantamento no que tange às
nicado e a CPI também não recebeu qualquer comu- contas bancárias.
nicado do Banco Central. E, realmente, Sr. Presiden- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
te, como Relator gostaria de comunicar à CPI que, se - Embora já tenha material para isso.
até quarta-feira da semana que vem, que é o prazo O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É,
antes do recesso, não tiver nenhum representante do mas estamos impedidos. Veja que, no que tange a te-
Banco Central se apresentado aqui, à CPI, eu vou so- lefones, nós temos aqui vários nomes que depois,
licitar o indiciamento dos responsáveis por atrapalhar quando, apropriadamente ou em sessão reservada,
o trabalho da CPI, de acordo com a lei específica de quando tivermos quorum, eu gostaria de pedir a que-
CPI. E, além desse indiciamento, vou solicitar que bra de sigilo bancário, de sigilo telefônico destes nú-
seja ouvido o Sr. Presidente do Banco Central, Armí- meros que aqui estão. E são várias e várias pessoas
nio Fraga, para que nos explique porque isso não ligadas àquela quadrilha que era da FAB. Então, está
está acontecendo. Gostaria de dizer que, do Rio de tudo muito bem feito, bem evoluído. Quero aqui cum-
Janeiro, com essas informações, surgiu uma nova in- primentar também o nosso pessoal de apoio da CPI,
formação sobre o Cartel de Cali agindo no Rio de Ja- que também tem feito um brilhante trabalho, e acom-
neiro. E acho importante, a partir de agora, essa linha panhado diretamente por esta Presidência.
de investigação fazer parte da CPI. São colocados O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
aqui três colombianos como suspeitos de fazerem _ Eu queria aproveitar, Sr. Relator, para dizer da nos-
parte do Cartel de Cali, de gerenciar o Cartel no Rio sa visita ao Mato Grosso, terra do Deputado Uno
de Janeiro. É claro que vamos investigar e vamos ver Rossi, no final de semana passado, e que foi, Srs.
até que ponto existe veracidade total nessas denúnci- Deputados, estarrecedor o sobrevôo que fizemos aos
as. Gostaria também de dizer, Sr. Presidente, que, 700 quilômetros de fronteira seca, por onde entra...
talvez, numa sessão reservada posteriormente, a sin- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _
dicância da Polícia Federal no Estado do Acre... Os Quinhentos e vinte.
delegados que estão fazendo a sindicância sugeri- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
ram a quebra de sigilo bancário de quarenta pessoas _ Quinhentos e vinte, por onde entra toda a droga
do Estado do Acre. E eu gostaria de, como Relator, para o consumo interno. E quero dizer aos senhores
assumir a sugestão e requerer seja votado pela CPI, que fomos assustados, Deputado Nilton Baiano, por-
então, a sugestão dada pela sindicância do Estado do que assim que chegamos ao Estado a principal maté-
Acre. Como não é uma coisa anônima, é uma coisa ria do jornal mais importante da cidade dizia: "Juiz dá
que veio oficiada a V. Exa., eu gostaria de assumir, progressão de pena a narcotraficante". O narcotrafi-
porque sei que só um membro da Comissão poderia cante...como é o nome dele?
colocar isso em votação pela Comissão. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- A Carmem vai elaborar um ofício, e V. Exa... ...Gur~ SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É, eu _ O Guri. Pegou dezesseis anos de cadeia, da Qua-

estou... Inclusive ainda não temos quorum... drilha da Branca, preso com um laboratório de alta
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) tecnologia, com avião, duzentos e cinqüenta quilos

- O requerimento de... Vai entrar com o requerimen- de cocaína. Pegou dezesseis anos e ganhou logo um
to... regime de progressão para cumprir em casa. Queria

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Infor- dizer aos Srs. Deputados que a partir desse momento
mando. nós fomos ao Tribunal de Justiça, embora não tivés-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) semos marcado qualquer tipo de audiência. Fomos e
- ... de V. Exa. começamos numa reunião meio tensa. E ouvimos

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Gos- uma informação muito boa do juiz, Deputados visitan-
taria de dizer que esta Comissão tem feito também le- tes, de que o problema do narcotráfico é que os nar-



O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Obrigado, Deputado Uno. E dizer que a nossa au
diência pública em Mato Grosso foi de extrema valia
para as informações que nós precisávamos. E foi mu
ito bom termos recebido o projeto feito pela Secretaria
de Segurança do Estado, que já li, com muito cuida
do, aquele projeto. E acho que, se o Governo Federal
tiver inteligência e realmente quiser fazer alguma coi
sa, sair desse romantismo, parar de discutir a questão
do narcotráfico com romantismo e quiser de fato fe
char aquela fronteira, é preciso a execução de um
projeto daquela qualidade, que ficou patente com
aquelas cabriteiras, aquela série de estradas chama
das cabriteiras na região. Há uma estrada de chão
que margeia a nossa divisa até a Bolívia, e os narco
traficantes fizeram outra estrada do lado, assim, a cin
qüenta metros, cheio de fazendas, com carros rouba
dos do Brasil, e ninguém pode fazer nada. É uma coi
sa extremamente violenta. E nas cabriteiras entram
as drogas para o consumo interno. Só que, Deputado
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cotraficantes têm dinheiro para contratar grandes ad- Aldir, essas cabriteiras saem na rodovia, onde, de
vogados. Eu tenho a impressão que não existe gran- fato, está a Polícia Rodoviária Federal. Você viaja do
de advogado nessa questão, existe advogado bem Acre a São Paulo e só é parado uma vez, quando é
relacionado. E para nós foi extremamente ruim convi- parado, ou nunca é parado. Acho que nós temos que
ver com essa afronta no Mato Grosso. Mas nós hoje retornar àquela discussão de que Polícia Rodoviária
estamos oficiando ao Tribunal do Mato Grosso que Federal tem que ser um braço da Polícia Federal.
nos envie o nome dos traficantes dos últimos cinco Essas coisas sérias, essas atitudes que chocam, que
anos, o nome dos desembargadores e o juiz que colo- alguns não querem de jeito nenhum... e naquela fron-
cou essa gente na rua. E estamos convocando esse teira está mais do que patente de que o Exército tem
juiz para que venha depor na Comissão e venha ex- que vir para dentro, para a guarda das nossas frontei-
plicar. Aliás, eu li no jornal o seguinte: o promotor da ras, porque essa é uma questão de segurança nacio-
cidade entrou com uma representação e seria de bom nal, porque os maiores inimigos da sociedade, hoje,
tom trazer o promotor junto, para colocar os dois aqui, são os narcotraficantes, isso é problema de seguran-
para que eles se conflitem com a lei, não é? O senhor ça nacional. Eles vão ter que vir para dentro.
poderia, Deputado Uno Rossi, oficiar isso? O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Sr.

O SR. DEPUTADO UNO ROSSI - Com certe- Presidente, questão de ordem.
za, Sr. Presidente. Eu gostaria de aproveitar o mo- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
mento para uma questão de ordem. Na reunião que _ Deputado Moka.
nós tivemos lá com o Secretário de Segurança e o Su-
perintendente da Polícia Federal, o senhor, como O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Sr.
Presidente, me deu a missão de que fosse a Corum- Presidente, o pedido do Deputado Uno Rossi, que
bá numa reunião dos Secretários de Segurança Pú- era quem deveria ter comparecido em nome da Co-
blica, com o Comando Militar da Bolívia, para tratar missão... mas nós estivemos lá, em nome da Comis-
também da questão da fronteira seca. Sr. Presidente, são Parlamentar de Inquérito, em uma reunião que eu
eu tentei localizá-lo no dia seguinte. Eu tive uma reu- considero muito importante, uma vez que estavam
nião emergencial em São Paulo, mas liguei para o presentes os dois Secretários de Estado de Seguran-
Deputado Waldemir Moka, que é membro titular des- ça Pública do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul,
ta Comissão, e pedi que ele pudesse nos substituir os dois Superintendentes da Polícia Federal do Mato
nessa reunião. Então, o Deputado esteve lá e está Grosso e do Mato Grosso do Sul, todo o comando mi-
pronto, inclusive, para relatar o que ele viu nesta reu- litar boliviano. E foi estabelecido, entre outras coisas,
nião dos Secretários de Segurança Pública com o Co- uma comunicação permanente que se pudesse...
mando Militar da Bolívia. para que, tanto nós, que combatemos aqui, como os

bolivianos, pudéssemos ter, permanentemente, de
forma até informal, que se passasse todas as infor
mações. E, mais do que isso, eles me pediram, princi
palmente, a relação - e eu fiquei de, por meio da CPI,
informar - de todos os cidadãos bolivianos que se en
contram, hoje, presos aqui no Brasil. Em contraparti
da, eles ficaram de informar para esta Comissão,
também, os brasileiros que estão hoje presos na Bolí
via por crime de narcotráfico. Penso, Sr. Presidente, e
trago também uma documentação que ainda quero
que a CPI faça uma primeira análise, para depois a
gente poder, de uma forma mais consistente, fazer
uma denúncia que foi feita lá, pelos bolivianos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Está certo. Eu só quero dizer que existem muitos
narcotraficantes brasileiros com prisão decretada
aqui, mas que estão soltos lá. Em uma cidade ao
lado... Qual é o nome daquela cidade, Deputado?

O SR. DEPUTADO LINO ROSSI- Santa Cruz
de La Sierra.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- o •• e um documento que indica que eles recebem
proteção da polícia boliviana.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Sr.
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Porque um Santana vale quatro quilos de pasta;
uma carreta vale quarenta quilos.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Sr.
Presidente, eu só queria informar que...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Existe até preço...

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Eu só
queria informar que nessa reunião a Polícia Nacional
- como eles chamam - Boliviana ela não estava pre
sente, estava presente o comando militar. Há um
compromisso da Bolívia de deixar, no ano 2005, coca
zero. Ao contrário nosso, aqui, as forças armadas bo
livianas estão realmente acabando com todas as
plantações. E um dado muito importante que ouvi lá:
eles estão invadindo as plantações, e eles não têm
nenhum produto que seja usado no refino da coca.
Esses produtos são contrabandeados. Eu acho que
nós deveríamos intensificar os nossos esforços no
sentido de que se eles têm a planta, mas não têm ne
nhum produto capaz de fazer o refino... me parece
que o fator limitante, até inteligente, é impedir que
cheguem os produtos que fazem o refino da droga.
Uma outra informação, que na verdade é um convite:
o Superintendente da Polícia Federal do meu estado
convidou - nós devemos ter isso, ele me disse que
oficiou à CPI-, gostaria que a CPI, oficialmente, com
parecesse nesta sexta-feira, agora, em Campo Gran
de, no Mato Grosso do Sul, onde vai ser feita a...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Incineração?

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - ... a
queima do maior número, talvez, de drogas apreendi
das neste País. Trata-se de vinte toneladas de droga.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Eu estou nomeando o senhor para que esteja lá, em
nome da CPI, porque eu estarei incinerando, lá no
meu estado, em nome da CP!. .. estou nomeando os
Deputados do Rio de Janeiro para irem a essa soleni
dade, que é importante para o País. Estou nomeando
o senhor para...

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Sr.
Presidente, era só isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Está certo. Vamos continuar?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Sim, Deputada Laura.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Apenas para dizer ao nobre Relator que o Delegado
Carlos Alberto de Oliveira, Chefe da Polícia Civil do
Rio de Janeiro, com quem eu estive há cerca de duas
ou três semanas, me disse que elaboraria um relató
rio sobre dados do narcotráfico, que enviarei à V. Exª.
Apenas para deixar claro que a Chefia da Polícia Civil
do Estado do Rio de Janeiro também já se manifestou
no sentido de auxiliar com os trabalhos... auxiliar os
trabalhos desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Ordem do Dia. (Pausa.) Esta reunião foi convocada
para tomar depoimento da SRA. Sâmia Haddock
Lobo, na condição de testemunha. Neste momento,
convido a testemunha para tomar um assento a esta
mesa. Requerimento da Deputada Laura Carneiro, do
Estado do Rio de Janeiro, filha do grande patriota Nel
son Carneiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Obrigada pelo grande patriota, Presidente. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- De pé, ouviremos o juramento da SRA. Sâmia Had
dock Lobo.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Compro
misso oral. Faço, sob a palavra de honra, a promessa
de dizer a verdade do que souber e me for pergunta
do. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Quero, neste momento, dizer à depoente que ela
tem 20 minutos, segundo o Regimento da CPI, para
poder falar o que achar necessário, prestar informa
ções, se defender. Esses vinte minutos a senhora tem
e, se precisar mais de vinte, certamente esta Mesa
lhe concederá. Em seguida, nós obedeceremos à or
dem de inscrição, respeitando o Sr. Relator, se está
disposto a fazer uso inicialmente da palavra, em se
guida a Deputada Laura Carneiro, que é a autora do
requerimento. A senhora tem a palavra.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Boa tarde,
Srs. Deputados. Primeiro, eu gostaria de confirmar
com os senhores que eu estou depondo aqui na quali
dade de testemunha ou de colaboradora ou exata
mente em que, em qualidade de que, para que eu
possa fundamentar minhas perguntas..., respostas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Vamos seguir a ordem, então? Com a palavra o Sr.
Relator, Deputado Moroni Torgan.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr.
Presidente, ela fez uma pergunta.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) zesse uma avaliação da sua experiência de oito anos
- Não, não fez. Ela disse que está aqui na condição atrás.
de testemunha e ela então vai responder o que for A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Bom, há
perguntado. Não é isso? oito anos atrás eu acredito que as condições fos-

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É porque sem bastante diferentes das condições atuais. Não
condição de testemunha, segundo a intimação que havia muitos campos de pouso e a regulamentação
eu recebi, é muito genérica e eu desconheço exata- aeronáutica também era muito diferente. Inclusive
mente os fatos sobre os quais eu vou testemunhar. os próprios sistemas de navegação eram muito di-
Então, gostaria de saber, de ter uma noção de sobre ferentes. Não se dispunha dos recursos que hoje
o que eu vou ser perguntada, exatamente, e se vou dispõe qualquer avião civil. O que leva o piloto a fa-
ser inquirida como testemunha ou como colaborado- zer isso? Eu acredito que seja a necessidade ou a

. ra. ambição desenfreada. Eu acredito que muitos te-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) nham sido levados a isso quando do fechamento

: - Então, o Relator vai lhe dizer. dos garimpos, porque ficaram desempregados e
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Deixa não tiveram outra opção de trabalho.

eu esclarecer à D. Sâmia. Está sendo ouvida na quali- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quais
dade de testemunha, e pode nos ajudar a combater o as facilidades?
narcotráfico no País. Esta é a função desta CPI. A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Que tipo
Como a senhora desempenhou papel de piloto de de facilidades?
avião por vários anos na fronteira, onde acontece mu- O SR. DEPUTADO MORONLTORGAN - Que
ito esse problema, então deve ter muitas informações levem os pilotos a terem a certeza disso.
a nos dar de quais as facilidades, quais os principais A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu desco-
problemas para o combate, né, onde a senhora vê nheço. Eu não sei o porquê. Eu, pessoalmente, nun-
como pior. Por exemplo, a senhora é de São Paulo, ca voei, nunca voei fazendo esse tipo de coisa. Eu
então tem uma noção do consumo de São Paulo. A voei em garimpos, eu voei em táxi-aéreo e conheço,
senhora trabalhou no Acre, no Amazonas, naqueles como o senhor disse, pilotos colegas que infelizmente
estados como piloto de avião. Então, a senhora tem tomaram esse rumo. Agora, a necessidade de cada
uma noção do que acontece nesses locais, porque um, eu acho que realmente eu não sei o que possa ter
hoje o problema está tão grave no Brasil, aumentou levado a isso.
tanto. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, com a expe- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A se-
riência que a senhora tem nesse sentido. nhora foi voar na região Norte a partir de que ano?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Pois não, A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Mil nove-
Sr. Relator. Bom, eu tenho a dizer que realmente eu centos e setenta e sete.
trabalhei como piloto durante muitos anos na região O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E a
amazônica. Mas já faz sete anos que eu saí de lá. Eu senhora foi para que local da região Norte em 1977?
não sei se as informações que eu possa ter vão ser, A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Rio Bran-
digamos, atuais, porque eu deixei de voar e trabalhar co, Acre.
na região efetivamente há oito anos. Mas, no que eu O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Rio
puder colaborar, com prazer... Branco, Acre. Em 1977 a senhora foi a convite de aI-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) guém? A senhora já tinha avião? Como é que foi essa
- A senhora vai fazer um esforço de falar mais perto ida?
do microfone. A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, não.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Mais perto. Eu fui a convite de colegas pilotos, mas inclusive fui
Está. sem emprego certo. Fui arriscar.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Bom, O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Foi
nós vemos que nesses oitos anos devem ter algumas arriscar lá. Qual é o colega que lhe convidou?
técnicas se modificado e tudo mais. Mas na sua épo- A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É um piloto
ca, por exemplo, têm vários companheiros seus que chamado Juvenil.
eram pilotos e que, infelizmente, se imiscuíram com o O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Juve-
narcotráfico. O que levou os pilotos a isso? Quais as nil. Sabe todo o nome dele?
facilidades que têm? Os campos de pouso, são mui- A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu não me
tos campos de pouso? Eu gostaria que a senhora fi- lembro. Faz muito tempo.
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o SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ele
trabalhava em que empresa?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Táxi Aéreo
Vale do Juruá.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tavaj, é?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Tavaj, atu

ai Tavaj. Na época era Táxi Aéreo, hoje é uma regio
nal.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quem
era o dono da Tavaj?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Era o Wal
ter... , não me lembro do sobrenome. Walter era o
nome dele. Walter... Ele é do interior de São Paulo.
Eu não me recordo o sobrenome dele.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Do in
terior de São Paulo?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ele fi

cou de dono todo o tempo ou vendeu depois?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, ele

vendeu depois.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ven

deu para quem?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não sei,

porque, quando ele vendeu, eu já não estava mais no
Acre.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Já
não estava.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Já não
estava.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A se
nhora chegou no Acre em 19717

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Setenta e
sete.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Saiu
do Acre quando?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu saí em
1979. De 1979 a 1981 eu fiquei em Itaituba, no Pará,
e voltei mais ou menos em 1980, 1981 a 1983 fiquei
no..., voltei ao Acre, e de 1983 eu fui embora e não
voltei mais ao Acre.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - De
1981 a 1983.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Começo
de 1983.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E vol
tou ao Acre. A senhora chegou a voar com o
ex-Governador Orleir Cameli?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Que eu me
lembre não.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
Gozado...

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Na época
que eu morei lá o Governador era o Sr. Joaquim Ma
cedo. E, que eu me lembre, o Sr. Orleir Cameli não
era uma figura, não era, pelo menos eu não me lem
bro da pessoa dele. Se ele chegou a voar comigo, eu
sinceramente não me recordo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O Ma-
uro era seu colega?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Mauro?
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É.
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Mauro

quê? Mauro, Mauro...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Oli

veira de Castro.
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Ele é o

que, político?
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É pilo

to, seu companheiro. Diz que era ·contratado da Tavaj
também.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Ah, piloto.
Mauro, sim, tinha um piloto, sim, era piloto da Tavaj.
Mauro, eu não lembro o nome.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Era
seu companheiro também de pilotagem.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim, ele
voava na Tavaj na mesma época. Exato.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Como
é que a senhora conheceu o Sr. Antônio da Mata Gra
ça?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Conheci
no interior do Amazonas.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Voan-
do?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim. Esta
va voando, e ele...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qual
é o interior do Amazonas?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Em Eirune
pé ou Tabatinga.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Irine-
pé?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eirunepé.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eiru

nepé. Tabatinga. O pessoal faz muito contrabando de
ouro lá nos garimpos?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Atualmente
os garimpos estão fechados. Naquela época, é difícil
prever, porque realmente não havia um controle efetivo.



Agosto de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 24 36543

o SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A se
nhora chegava a carregar ouro no avião?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Ouro no
avião, sim, mas para a sede, tá. Dos garimpos para a
cidade.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A se
nhora fazia vôo fora do País ou só dentro do País?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Muito rara
mente fora do País.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Para
que lugares a senhora fez vôos fora do País?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Para Trini
dad e Tobago e translados dos Estados Unidos para
o Brasil.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Para
os Estados Unidos a senhora fez vôos?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim, tra
zendo aeronaves dos Estados Unidos para o Brasil.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Da
onde, da Flórida?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Flórida.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por

que a Flórida é o lugar onde o pessoal gosta de com
prar aeronaves?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu não sei
se concentrou ali um comércio, porque, devido... to
dos os países da América do Sul... Acredito que por
ser mais próximo e por haver uma grande concentra
ção de imigrantes latinos, todo o comércio, realmen
te, a maioria do comércio é feito lá, de peças, de aero
naves, de publicações aeronáuticas.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Dis
seram que tem um parque, na Flórida, só com aviões
apreendidos do narcotráfico. É verdade isso?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu desco
nheço. Se tem um parque, eu desconheço.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Disse
que tem, assim... Parque que eu falo é um estaciona
mento de avião apreendido do narcotráfico.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Olha, eu vi
vários...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Gostaria de pedir silêncio, por favor. É importante
esse momento para a CPI. Gostaria que todos fizes
sem silêncio.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Como eu
estava dizendo, pois parque eu não vi, mas vi vários
aeroportos onde havia aviões apreendidos.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Onde
havia aviões apreendidos. Esses aviões apreendidos
eram leiloados ou vendidos? Talvez essa seja a razão
de muitos comprarem aviões lá, trazendo de volta.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu acredi
to que sejam leiloados. Eu não posso lhe afirmar, mas
acredito que sejam leiloados.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A se
nhora lembra quantas vezes, mais ou menos, a se
nhora foi até os Estados Unidos?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Quantas
vezes eu fui a passeio ou fazer translado de aviões?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não,
basicamente translado de aviões.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Translado
de aviões, três vezes.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Três
vezes. Para quem que a senhora foi buscar esses
aviões?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Para re
vendedores daqui do Brasil ou para pilotos de garim
po, colegas pilotos.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sim.
Foram três vezes. Então, fica fácil saber quem eram
os três que mandaram a senhora ir lá.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu fui uma
vez buscar um avião para o José Alexandre.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - José
Alexandre. Quem é esse senhor?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É um se
nhor que trabalha com garimpos, sempre tem garim
po.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ga
rimpo aonde?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Itaituba.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A ou

tra vez?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - E, nas ou

tras vezes, para o Sr. Sabazinho, de Redenção.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Des

culpe, eu não ouvi o nome.
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sabazi

nho.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Saba

zinho.
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Também

opera na área de Redenção, Alta Floresta e Itaituba.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - De

Redenção. Que aviões eram?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Cesna 206

e Cesna 210.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Esses

aviões até hoje estão voando?
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A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu não sei,
porque isso foi, mais ou menos, em 1982. Não sei re
almente se estão ou não.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A se
nhora ficou até 1983 no Acre.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Certo.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O que

aconteceu a partir de 1983?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Do Acre eu

fui para o Amazonas.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ama

zonas. Em Manaus mesmo?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Morei em

Manaus, morei em Eirunepé e, depois, fui para Boa
Vista, Roraima.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Em
Manaus, a senhora morou de que ano a que ano,
mais ou menos?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Em Mana
us, mais ou menos, de 1986 a 19!;l0.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A
1990. Posteriormente?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Boa Vista.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - De

1990 até?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Até 1994.

Boa Vista, Roraima.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - De

1994?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - São Paulo.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - De

1994 a 1998. A senhora mora em São Paulo atual
mente?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Moro em
São Paulo atualmente.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A se
nhora foi condenada num processo, em Manaus?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Fui conde
nada num processo em Manaus.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E foi
condenada por que, D. Sâmia?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Por eva
são de divisas.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eva
são de divisas?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim, se
nhor.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E
quanto em divisas a senhora evadiu?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Na verda
de, a lei que classifica o crime pelo qual fui condena-

da chama-se evasão de divisas, mas a minha conde
nação se deu exatamente por manter depósitos no
exterior. Realmente é porque... existe... Em 1987, eu
vinha viajando, abri uma conta em Nova Iorque. Real
mente essa conta existe, mas não valores. A conta
existe, mas os valores não.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A se
nhora só abriu uma conta, mas não movimentou a
conta?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não. Movi
mentei com valores pequenos para fins de viagens,
até porque, na época, inclusive não se abria cartão de
crédito internacional. Você ficava andando com valo
res de um lado para outro. Isso foi a finalidade da
abertura da conta. Isso eu não neguei nem à autorida
de judicial nem à autoridade policial, em nenhum mo
mento. E a Justiça entendeu, então, por esse motivo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A se
nhora, por andar em garimpo, muitas vezes, comprou
ouro alguma vez?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Bem, nós
extraíamos ouro, mas, claro, também...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Extra
íam. Qual era a quantidade de ouro, mensalmente,
que vocês extraíam?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Olha, isso
é muito relativo, porque, o ouro, você pode extrair dez
quilos em uma semana, como pode passar dois me
ses sem extrair absolutamente nada. É uma coisa
que não tem, assim, uma lógica.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A se
nhora declarava isso na Receita, lógico.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim, decla
rava.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O que
que a senhora declarou na Receita?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não me re
cordo agora, mas toda a nossa produção foi, no caso
das máquinas que possuo, declarada. No momento,
eu não lembro, mas o senhor pode ter acesso a esses
documentos na Receita Federal. Está declarado.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sim.
Isso teremos acesso aos documentos na Receita.
Qual foi a época que a senhora teve mais sucesso
nesse garimpo de ouro?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Foi em Ro
raima, mais ou menos no período de 1989 a (Ininteli
gível.), porque logo depois foram fechados os garim
pos de Roraima.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Os
garimpos de Roraima ficam perto de que País?
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A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Os garim- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Em
pos de Roraima ficam próximos à fronteira com a Ve- 1983. Como é que vocês se conheceram?
nezuela e com a Guiana. A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Nos co-

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Com nhecemos voando. Ele também estava em uma aero-
a Guiana. nave, no aeroporto. Começamos a conversar e nos

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É, a nor- tornamos amigos. E posteriormente vivemos juntos,
te-noroeste do estado. até 1992.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Até
para aquele lado fica o Suriname. 1992 viveram juntos?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - O Surina- A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Certo.
me fica mais para o leste. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ele foi

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Um preso quando?
pouquinho mais para a direita. A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Ele foi pre-

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Mas a mai- so pela primeira vez em 1991.
oria, a concentração maior dos garimpos fica real- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E fu-
mente a norte-noroeste. giu em 1992?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ A se- A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Acho que

h h .., G' , V I foi em 1992... É, em 1992.
n ora c egou a viajar as U1anas, a enezue a, ao O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ E vo-
Suriname?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO _ Não, Suri- cês naquela época estavam juntos?
name nunca fui. Às Guianas sim. A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não. De-

pois... Realmente depois da prisão dele as coisas se
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E o deterioraram e logo após ele veio a fugir, e eu, desde

que que a senhora fazia nas Guianas? então... Só ele é que, às vezes, mantinha contatos es-
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Nós tam- porádicos, até voltar ao Brasil.

bém tínhamos atividade de extração nas Guianas, O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A se-
com autorização do Governo. nhora foi para São Paulo em 1994?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qual A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Certo.
era a Guiana? O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E ele

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É a cha- foi pego na sua casa, em São Paulo.
mada República Corporativa da Guiana, a Guiana A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Foi pego
Inglesa. na minha casa, em São Paulo, em 1998.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Em
- Por favor, queria pedir silêncio aos Srs. Deputados, 1998. De 1994 a 1998 a senhora não o viu mais.
principalmente os Deputados da CPI. É importante. A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, se-

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A Gui- nhor.
ana... O Senhor queria falar, Presidente? A Guiana O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E a
Inglesa ela tem conexão com a Europa, alguma? senhora estava em São Paulo?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, que A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu estava
eu saiba, não. Que tipo de conexão? em São Paulo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E o
exemplo, ponte entre a Guiana Inglesa e a Europa, que ele foi fazer na sua casa em 1998?
essas coisas, ponte aérea ou coisa assim. A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Segundo

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, pelo ele, ele descobriu onde eu morava e foi para ver os fi-
menos na época não havia. Era um país muito atrasa- lhos. Chegou lá de repente e... Fazia muito tempo que
do. Na época até o regime era socialista, digamos, e o eu não o via.
país era bastante pobre. Acho que não dispunha nem O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não,
de linha aérea. segundo ele, ele disse que era dia das mães e que ele

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A se- foi para visitá-Ia.
nhora conheceu o Seu Curica quando? A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Para mim

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Em 1983. ele disse que foi ver os filhos. E realmente ele chegou
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lá, e chegou de surpresa. Logicamente eu não ia nhora disse que foi a melhor fase no garimpo dê ouro.
mandá-lo embora. Ele entrou e ficou, o que veio a cul- Quanto ouro era arrecadado por mês, só para eu ter
minar com a prisão dele. uma idéia?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E a A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Pois é, é
senhora acha que ele mentiu para a CPI ou para a se- difícil dizer, mas há meses que digamos até... Meses
nhora? de 35 quilos, 28 quilos... Mas isso não é regra geral,

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não sei di- isso é uma coisa excepcional.
zer, senhor. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A se- esse ouro, a senhora vendia para a Caixa ou era de-
nhora não voou nesse espaço de tempo de 1994 a positado fora do País?
1998? A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, o

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, não ouro era vendido nas corretoras autorizadas, não ne-
voei porque com o encerramento da atividade garim- cessariamente à Caixa Econômica. Havia várias cor-
peira, a atividade aérea também, que era estritamen- retoras credenciadas: Corretora Real de Valor, Ouro
te correlata, cessou. Inclusive o avião que eu tinha foi Minas, várias compras de ouro credenciadas. Podia
vendido e... ser vendido em qualquer uma delas.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O que O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E aí
eu acho interessante é que a senhora... A senhora lhe davam recibos disso?
participou de muita transação de aeronave com o A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim, claro.
Antônio Graça Mota, com seu marido na época? O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E a

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Transação senhora tem essas declarações todas...
de venda o senhor quer dizer? A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Todas,

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É. sim, senhor.
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim, algu- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - ... atu-

mas. Não me lembro exatamente... Na época, quan- alizadas nesse sentido?
do o movimento na Amazônia era muito grande de A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Todas atu-
garimpo havia uma movimentação grande de venda alizadas.
de peças e de aeronaves. E efetivamente nós vende- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Inte-
mos e ganhamos comissão e tínhamos facilidades ressante foi essa sua condenação, não é, porque a
com isso. senhora disse que a única coisà que fez foi abrir uma

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E ele conta para movimentar pequenas quantias.
comprava no País e vendia para quem? Para dentro A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Foi.
do País? Para fora? O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, basi- nunca ouvi falar de ninguém condenado porque abriu
camente... uma conta para movimentar pequenas quantias.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ou a A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É, esse
senhora foi alguma vez buscar aeronave fora do País processo, inclusive, Sr. Presidente, está em grau de
também? recurso, e os autos estão à disposição. Eu não gosta-

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, fui, ria também de comentar muito a esse respeito. Como
que eu já inclusive citei que... digo, o processo está ainda sob a apreciação da Jus-

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não, tiça, e se os senhores quiserem ter assim... uma idéia
eu digo para ele. mais clara...

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Ah, não. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A se-
Para ele não. Só para terceiros. nhora foi condenada a quanto tempo?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qu- A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - A quatro
ando vocês estavam juntos? anos.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, não, O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas a
para terceiros. A gente conhecia, por exemplo, uma senhora recorreu em liberdade, como é que foi isso?
pessoa que estava querendo vender o avião, outro A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim, entrei
que estava interessado, e fazia a intermediação. com um recurso.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A se-
Enquanto a senhora trabalhou em Boa Vista, a se- nhora está recorrendo em liberdade?
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A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim, se
nhor.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Da
pena? Porque tinha vindo uma informação de que a
senhora teria sido condenada a prestar serviços em
uma creche, em uma coisa assim.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim, se
nhor, mas enquanto o recurso está em andamento
isso fica suspenso. É a Lei que prevê isso.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Aí a
senhora suspendeu isso?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu, não. A
Lei é que prevê isso.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sim,
seus advogados solicitaram...

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Exato.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E o

que a senhora acha sobre esse ponto de o Antônio
Graça Mota ser acusado como um dos maiores trafi
cantes do Brasil?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Olha, Sr.
Presidente, esse fato de o Antônio Graça Mota ser
considerado o maior traficante do Brasil é um fato que
inclusive até o momento só me trouxe problemas,
porque eu não vivo com ele efetivamente desde
1992, e até hoje - eu não sei por que, ou se ele fala,
ou quem é que fala - insistem em me ligar à pessoa
dele. Eu vivi com ele, realmente vivi, durante oito ou
nove anos, mas eu nunca dependi economicamente
dele. Eu sou uma pessoa que sempre tive meu traba
lho, sempre trabalhei à parte dele. E se faz essa liga
ção da minha pessoa com a dele.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A se
nhora trabalhou com o que de 1994 a 1998?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - De 1994 a
1998 eu realmente vendi alguns bens que eu tinha,
continuava vendendo... ligada à aviação (ininteligível)
vender peças, fazer algumas corretagens e coisas
assim.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
Então, não trabalhou objetivamente...

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, obje
tivamente, não.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - ...
com nada?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr.

Presidente, o Deputado Aldir quer dar um aparte.
O SR. DEPUTADO ALDIR CABRAL - O se

nhor me permite, Sr. Relator, Sr. Presidente? Apenas
a título de colaboração, o Sr. Relator perguntou a res
peito da extração do ouro. Era uma empresa? Essa

empresa a senhora era sócia, se é que existia empre
sa? E quem eram os seus sócios?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não... É...
A atividade de extração, a Constituição prevê que
exista uma cooperativa. Então, os garimpeiros inde
pendentes têm que ser afiliados a uma cooperativa
garimpeira. E nós éramos afiliados a uma cooperati
va.

O SR. DEPUTADO ALDIR CABRAL - A senho
ra e seu esposo? Que à época, pelo que a senhora fa
lou, ...

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É, acredito
que sim.

O SR. DEPUTADO ALDIR CABRAL - E eram
auxiliados por alguém, ·por alguns serventes, alguns
trabalhadores?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Claro, cla
ro. Toda... Isso exige... A atividade garimpeira exige
uma porção de gente, desde os mergulhadores, es
cavadores até cozinheiros, motoristas. E todos têm
que ser afiliados.

O SR. DEPUTADO ALDIR CABRAL - D. Sâ
mia, e essa extração terminou quando, esse propósi
to de extrair o ouro?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Terminou
quando da operação Selva Livre, no Estado de Rorai
ma, que expulsou os garimpeiros das áreas indíge
nas.

O SR. DEPUTADO ALDIR CABRAL - Foi em
que ano? A senhora lembra o ano?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Foi em
1993, se não me engano.

O SR. DEPUTADO ALDIR CABRAL - Obriga
do, Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr.
Presidente, eu vou ouvir as perguntas para não me
estender mais. Eu tenho mais algumas dúvidas que
eu gostaria de posteriormente perguntar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Concedo a palavra à eminente Deputada Laura
Carneiro. Peço aos Srs. Deputados que desliguem f)

celular, a Imprensa também.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Não sei desligar, porque ele chegou hoje. Não desli
guei ainda. Sr. Presidente, Sr. Relator, nobres com
panheiros, SRA. Sâmia, antes de fazer as perguntas
que tinha preparado, em função da sua falação inicial,
queria entender ainda um pouco, complementando a
pergunta do Deputado Aldir Cabral. A senhora disse
que vocês extraíam 30 ou 35 quilos de ouro/mês?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO -Isso foi em
um mês excepcional, porque a extração...
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Qual era o normal?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É como
digo, depende, se você está em um local bom, porque
você constantemente muda de lugar, porque o recur
so mineral se esgota.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sei.
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Então, se

você está em um lugar bom, você pode tirar até 35
quilos por mês. Em um lugar razoável pode tirar dez
ou cinco.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mas isso era mês para a cooperativa inteira ou só a
sua participação na mina?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, só a
minha equipe, no caso.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Quer dizer, a senhora explorava uma mina sozinha
com sua equipe?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não são
bem minas, na época são, ... Você tem um terreno, va
mos dizer assim, né? Por exemplo, você está com
suas máquinas aqui e ao lado tem outras pessoas.
São lotes, vamos dizer assim.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De
ixa eu dizer pra senhora por quê? Meu avô, há mais
ou menos uns... , talvez uns sessenta anos, quando
morreu deixou para o meu pai uma mina, uma mina
de ouro na Bahia e nunca conseguimos explorar a
mina. A mina está até hoje lá abandonada, por abso
luta falta de dinheiro para os equipamentos, que é
uma fortuna. Bom, pelo menos pra mim é uma fortu
na. Para a senhora não sei se é a mesma fortuna. Qu
anto é que custaram só os equipamentos para a se
nhora explorar essa mina?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É, deixa só
um porém aqui. O ouro que explorávamos em Boa
Vista, Roraima, é ouro aluvionar. O outro aluvionar. ..

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não precisa de equipamento?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, claro
que sim. O ouro aluvionar vem no leito dos rios, ele
vem com a sedimentação e tudo que você precisa
são máquinas, não muito sofisticadas, porque você
tira a água do rio, filtra o cascalho e vai pegando o
ouro que vem com o cascalho dos rios.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO- E
quanto custaria uma máquina dessa?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Uma má
quina dessa hoje em dia, digo o equipamento comple
to, bombas, mangueiras, acredito que por volta de
R$17 mil, R$18 mil.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Qu
antas máquinas a senhora tinha?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Tinha oito
pares de máquinas.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Oito pares?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É, pares,
porque são dois motores com as mangueiras...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Então, R$160 mil só de máquinas?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É. Bom,
isso estou falando o valor atual. Seria isso.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Sim, estou tentando avaliar. ..

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - E na Ba
hia...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Isso foi de 1990 a 1994?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, isso
foi mais ou menos de 1989 a 1993.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ah,
o ouro então, a senhora ficou em Roraima de 1980...

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - De 1990 a
1994.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E o
ouro a senhora...

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Nessa
época mesmo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ou
é de 1990 a 1994 ou é de 1983.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - A atividade
garimpeira lá em Boa Vista...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não, não, a sua atividade. A dos outros não quero sa
ber.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - De 1989 a
1993.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E o
que foi então entre 1990 e 1994?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Nada.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A

senhora vivia em Roraima?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, hou

ve a operação Selva Livre, o Exército expulsou os ga
rimpeiros das áreas de garimpo e tivemos que parar
de trabalhar.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Então, a senhora não estava em 1989, a senhora já
estava em Roraima?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Quando?
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Em
1989 a senhora já estava em Roraima?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim, se
nhora, em 1989, sim.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É
porque antes a senhora disse que até 1990 a senhora
ficou em Manaus, por isso que estou perguntando.
Estou usando as suas palavras.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim, sim,
mas em 1989 e 1990, não me lembro o mês exato,
porque estávamos em (ininteligível).

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
ano, né, o ano exato.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É, de Ma
naus para Boa Vista.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É,
então, é mais ou menos entre 1990...

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É, mais ou
menos isso.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Então, agora vamos aqui. Quando a senhora morou
no Acre - vamos ver se a gente ajusta o período, mais
ou menos em 80/83 a senhora morou no Acre -, em
que cidades a senhora morou?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Bom, mo
rar, a base era Rio Branco, mas viajava a todos os
municípios.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A
senhora ia muito a Cruzeiro do Sul?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - la a Cruze
iro do Sul, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Manoel
Urbano. Voávamos a todos os municípios do Acre.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E
em algum momento a senhora esteve com Antônio
Graça Mota em Cruzeiro do Sul?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Cruzeiro
do Sul, não me recordo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não se recorda.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Mas era comum vocês viajarem pelo estado ou vocês
ficavam,... só se encontravam...

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, não
era comum viajar pelo estado, porque geralmente via
java sozinha e com os meus passageiros.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não era comum que ele lhe acompanhasse.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E o

que ele fazia nessa época?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Quando o
conheci ele trabalhava vendendo madeira, extração
de madeira bruta.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Agora, a senhora disse que conheceu ele em Rio
Branco, não foi?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, Pi
nheiro (ininteligível) ou foi Tabatinga.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ta
batinga. Ele é que disse que conheceu a senhora em
Rio Branco. Ele não sabe nem onde se conheceram,
mas, enfim, vamos continuar. A senhora responde a
algum processo ou algum inquérito, já respondeu, al
guma coisa foi arquivada, a sua participação direta ou
indireta em narcotráfico?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Já respon
di um processo por narcotráfico e fui absolvida.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Qual o processo que a senhora respondeu?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É, bem, foi
um processo ocorrido... de um caso ocorrido em Gua
raí, Tocantins.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Qual é o caso?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Um caso
de uma apreensão de sete toneladas de cocaína.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E
por que que puseram o nome da senhora nesse
caso?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Olha, li os
autos e realmente não sei porque colocaram, certo.
Ao que parece, que realmente teve uma pessoa lá e
alguém ou os próprios participantes, para se isenta
rem de culpa, quiseram fazer crer que essa pessoa
fosse eu. Mas é completamente (ininteligível).

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A
senhora leu os autos?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Li os au
tos, claro, porque fui indiciada...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Sim, claro.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - ... tinha
que tomar conhecimento (ininteligível).

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Sim, mas nos autos qual era a acusação? Qual era a
sua participação na ação, na operação Tocantins?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Que su
postamente eu teria ido a Tocantins auxiliar na com
pra de uma fazenda que se prestaria à sede dos fatos
do tráfico, do que ocorreu depois.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Se
ria só isso?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Essa era a
acusação.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A
senhora conhece Mike Stalike?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Como é?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Mike Stalike.
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Não?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A

senhora já ouviu falar em seqüestro do ex-Presidente
do Bradesco, alguma coisa assim?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Seqües-
tro?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É.
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Acredito

que sim.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Já

ouviu falar?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Já.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E

em um navio chamado Amazon Scal? (Pausa.) Nun
ca ouviu? Porque tem aqui uma das acusações que
lhe foram feitas... Esse Mike vou lhe dizer quem é: um
grego naturalizado colombiano que montou uma qua
drilha com vários brasileiros, preso com quatro tone
ladas de cocaína em um navio chamado Amazon
Scal, nos Estados Unidos. E ele teria organizado in
clusive o seqüestro desse ex-Presidente do Bradesco
e que a senhora seria parte dessa quadrilha. A senho
ra conhece Johanes Gottfried Vermehem?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Esse co
nheci.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A
senhora conheceu? Quem é esse?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É um ale
mão comerciante de diamantes.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E a
senhora conheceu ele aonde?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Aqui no
Brasil.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mas como?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Por meio
de um...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Em
que oportunidade, como foi?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Foi por
meio de um comprador de diamantes, lá de Boa Vista.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Por
meio de um comprador de diamantes, por que a se
nhora também mexia com diamantes?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim. Nos
sos garimpos são de ouro e diamantes.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E
esse Johanes seria o sucessor do Mike, porque di
zem também as más línguas que o sucessor do Joha
nes era a senhora.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - O Johanes
conheci, o Mike não. Agora, acredito que não passam
de meras suposições, porque Johanes me foi apre
sentado como negociante de diamantes.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mas ele foi preso no início da década de 90 por narco
tráfico. E a senhora conhece Rubens Branquinho?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Não, senhora? Ele era dono da Tavaj.
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Mas não

na minha época.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Na

sua época devia ser o Walter Marques, não era isso?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Isso.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E

esse Walter, a senhora sabe de quem ele é irmão?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Tinha, tem

três ou quatro irmãos.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A

senhora lembra dos nomes?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Álvaro,

Carlinhos, Vera...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Esse Carlinhos, quem era esse Carlinhos? Ele era
dono de uma outra empresa?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Tinha, ti
nha aviões também.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Era
da Tafetal?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sabe que
eu não lembro. Ele tinha aviões dele também?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A
senhora voou trabalhando para o Carlinhos?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, voei
para a Tavaj.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Só
para a Tavaj, a senhora nunca voou para a Tafetal?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, para
Tafetal sim. Mas a Tafetal não era do Carlinhos.



A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Fa
zendo...

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Ele tinha
uma transportadora de balsas, uma empresa de
transportes fluviais e eu também...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A
senhora também tinha empresa de barco?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A

senhora teve empresa de quê? Vamos lá...
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - De aviões

e de barcos.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Aviões, barcos...
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Só.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De

pois uma cooperativa, onde a senhora ...
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, a co

operativa... Fui afiliada a uma cooperativa pra poder
trabalhar.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Sim, a senhora mesmo disse que era o seu grupo.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim, claro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A

senhora disse assim: que era uma empresa, que era
o seu grupo. Quer dizer, na verdade, a senhora mon
tou uma cooperativa, mas chefiava a cooperativa.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, eu
não montei cooperativa. Eu me afilei a uma cooperati
va, porque essa é uma exigência constitucional - era,
na época - pra se trabalhar no garimpo. Eu não mon
tei cooperativa nenhuma. Eu me afiliei a uma e as
pessoas que trabalhavam comigo também.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A
senhora conheceu o Francisco de Souza Farias?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Francisco
de Souza Farias?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ele
tinha um apelido jocoso: Cai-Cai.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ou- A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, é
ando a senhora voou era de quem? mentira. Eu desafio o senhor Guilherme Duque Estra-

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Era do... da a provar esse fato, porque eu sequer conheço o
como é que era?... Era do José Henrique. senhor Orleir Cameli. Eu conheço o senhor Francis-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ co, o irmão dele, e eu não sei porque "tão" querendo
Não era do Carlinhos? fazer esse tipo de coisa.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, não A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E a
era do Carlinhos. senhora conheceu o Francisco em que ocasião?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Em Mana-
Mas a senhora conheceu o Carlinhos? uso

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim, co
nheci.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E
conheceu o Walter e todo mundo.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim, claro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A

senhora sabe que todos eles estavam envolvidos
com o narcotráfico. A senhora sabe?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, eu
não sei. Eu sei que o Carlinhos foi, realmente... teve
uma condenação. Agora, os outros, não. Eu desco
nheço.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
Carlinhos, a senhora sabe, né?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - O Carli
nhos eu sei.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Que ele foi pego com cem quilos de cocaína, em uma
fazenda?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, não
sei. .. não sei descrever o fato, mas eu sei que foi con
denado por isso.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
Mauro Olivier de Castro, que a senhora disse para o
Relator que conhecia, a senhora sabe também que
era piloto do Cameli, não sabe?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Não?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não. Na

época ele voava na Tavaj também.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ele

também voava na Tavaj?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Voava na

Tavaj, sim.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A

gente recebeu, aqui, uma denúncia do senhor Gui
lherme Duque Estrada que a senhora teria ido, várias
vezes, à casa do ex-Governador Orleir Cameli. É ver
dade?
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.
Não. Ele era sócio do Carlinhos. Aquele Carlinhos, A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
que era piloto quando a senhora era piloto também. Porque ele foi preso naquele avião do Curica. Foi pre-
Vocês se conheceram. so no avião do Curica.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim. A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A

Mas, a senhora não conheceu o sócio dele não? senhora lembra disso?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não. A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Ele foi pre-
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E so no avião que o Curica vendeu a ele.

Benedito Mendonça de Moura? A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Também Como é a história? Conta pra gente, porque a gente

não. Desconheço. quer saber direitinho.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - O Curica

Francisco Alves? vendeu um avião pra ele e ele foi fazer... foi traficar
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Também com o avião e foi preso. E foi preso ele, o Curica e

não. todo mundo.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O

Uma Empresa chamada Xavante, Oficina America- Curica não tinha nada com isso?
nense de Aeronaves, essa a senhora conheceu em A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO _ Não. Até

Americana? onde eu saiba, o Curica vendeu o avião pra ele. Por-
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Xavante... que aquele avião era realmente do Curica e ele ven-

Aonde era? deu, até onde eu tenha conhecimento desse fato.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _

Americana.
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOSO _ Não. Então, o avião... Foi bem o que o Curica disse aqui,

não é Relator? Se eu não me engano, o Curica disse
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A que só tinha feito a operação, que o avião não era

senhora nunca foi a Americana? dele. Mas o avião era dele?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, co- A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - O avião

nheço Americana. era dele e ele vendeu para o Clóvis.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ele

senhora conhece Americana. E o que a senhora ia fa- vendeu e, aí, ele estava junto nesta operação?
zer o quê lá em Americana? A

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOSO _ Não, eu A SRA. SAMIA HADDOCK LOBO - Até onde
eu sei ele não estava junto. Ele simplesmente vendeu

conheço Americana de passagem. Eu nunca fui lá o avião.

de... A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ Só A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E o
Curica lhe dava ciência do que estava acontecendo?de passagem.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É. A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Ciência de
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É quê, a senhora...

porque é engraçado que também o Benedito, tam- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
bém o Francisco Alves, nas denúncias, dizem que fa- Sim, de todos os negócios dele.
zem parte do grupo da senhora. A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu desco- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
nheço, senhora. Acho que está havendo algum equí- Não, não lhe dava ciência. E a senhora dava ciência
voco aí, porque eu não sei quem é. ao Curica das suas operações?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E o A SRA. SÂMIA HADDOCK LOSO - Não. Na
Clóvis Oliveira Monteiro? Desse a senhora lembra? verdade, como eu digo, nós éramos muito... é... ele ti-

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Clóvis Oli- nha, os negócios eram bem independentes. Até nós
veira Monteiro voava no Acre e... não ficávamos juntos, assim, todo o tempo. Claro,

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E a muitas coisas se comentava, se trocavam idéias, mas
senhora tinha muita intimidade com o Clóvis? não tudo.



Agosto de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 24 36553

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A
senhora tinha uma empresa chamada Táxi Aéreo? A
senhora tinha uma empresa? Como é o nome da sua
empresa lá em Rio Branco?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, eu
voei pra terceiros.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mas a senhora chegou a ter uma empresa. Pelo me
nos, foi o que o Curica nos disse.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, não.
É... Eu voei, voava pra terceiros. Eu cheguei a ter
aviões, mas os aviões eram afiliados a outras empre
sas. Não cheguei a possuir uma delas.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Dona Sâmia, vamos tentar... Eu vou repetir a pergun
ta. O Curica disse aqui claramente que a senhora ti
nha uma empresa.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, o que
ele disse - quem tá dizendo aqui sou eu - ...0 que ele
disse é uma coisa. Eu sei se tive ou não tive. É por
isso que eu digo: o que...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Então, ele estava mentindo.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Ou ele tá
mentindo ou ele desconhecia sobre o que tava falan
do.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A
senhora prestava serviço para o Exército?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Algumas
vezes.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Qu
ando é que vocês começaram a morar juntos?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - 83.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - 83.

ficaram juntos até ele ser preso, em 1991. É isso? E
depois disso nunca mais a senhora o viu?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não. Vim
voltar a vê-lo em 98, quando ele apareceu em casa.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A
senhora conhece a SRA. Silvana da Costa Falone?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - De onde?
Assim pelo nome não tô lembrada.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Uma advogada, que é advogada do seu Curica. A se
nhora não conhece?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A

senhora sabe que essa advogada e o Sr. Curica, vári
as vezes, têm entrado em contato com seus filhos,
com a família dele?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Tentaram
o quê?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Entrado em contato com a família dele.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Com a fa
mília de quem?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Do
Curica.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, não.
Desconheço.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A
senhora nunca mais teve contato com a família do
seu ex-marido?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E

seus filhos não têm contato com os tios...
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ...

com os parentes?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Não? Nem com o pai?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É

normal isso?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Olha, eu

acho que isso é um assunto que eu prefiro... isso é um
assunto muito particular meu. Não sei em que isso vai
ajudar essa Comissão aqui, se a senhora me permite.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Claro, eu lhe permito, mas deixa eu explicar porque
isso nos ajuda.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Pois não.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Porque não pode ser que um pai fique sem ver o filho,
que não tenha contato com a sua família, com os
seus filhos durante esse período todo.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - E a senho
ra não acha que uma criança também...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
não vou discutir a questão da relação de pai e filho,
por favor. Não é essa a discussão. Mas o Curica pe
diu um habeas corpus, pedindo para mudar de local
a sua prisão, alegando que queria ficar com a família,
com os filhos. E a senhora está dizendo que os filhos
moram em São Paulo, onde ele está preso. Então,
mais uma vez, o habeas corpus não foi nesse senti
do. É por isso que estou lhe perguntando se existe al
gum contato.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, não
existe.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E de e tem condições de contratar seus próprios advo-
os filhos não procuram o pai em nenhum momento? gados. Ele não precisa que eu contrate, que eu...
Quer dizer, ele não tem esse contato com a senhora A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
nem com os filhos? Mas, pelo que eu entendi - a senhora falou isso quan-

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, não do falava do seu garimpo -, a senhora disse que a se-
tem contato. nhora e seu marido, Antônio Graça Mota, Curica, ti-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - nham uma sociedade. Pelo menos, nas minas de
Zero. Eu não sei o porquê, mas - se a senhora não ouro. Lá, na extração do ouro, a senhora disse aqui
quiser responder, a senhora não responde, porque eu hoje, que, pelo menos até 92 - o Deputado Aldir Ca-
acho que pode ser uma questão pessoal... Aliás, eu bral perguntou -, a senhora disse que vocês tinham
não vou perguntar isso não. Não vou não. Melhor uma sociedade. Ora, quem recebia mês - vamos di-
não, não é justo. Bom, vamos continuar aqui. O Curi- zer - média quinze quilos de ouro tem que ter algum
ca, quando esteve aqui, disse que estava absoluta- dinheiro. É óbvio que ele não pode administrar esse
mente sem um tostão. Não tinha dinheiro para com- dinheiro, porque ele está preso. Quem pode adminis-
prar cigarro. Pediu à Comissão que nós fizéssemos trar é a senhora, que está solta. Será que não era co-
uma vaquinha para pagar o cigarro dele. Eu fico ima- mum, a partir do momento que esse dinheiro é co-
ginando que a senhora é uma mulher aquinhoada, mum aos dois? Ou não é comum?
nem que seja pela atividade que desenvolveu. A se- A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, abso-
nhora não é uma mulher que está passando fome. lutamente não é comum. Eu não disse, em nenhum
Pelo que a senhora disse, a senhora vive de renda há momento, que havia uma sociedade. O que ele per-
cinco anos, desde 94. Quem vive de renda e bem... A guntou foi se nós trabalhávamos juntos. Disse que, às
senhora é uma mulher bem vestida, bem tratada, bem vezes, sim, porque ele tinha as máquinas dele e a
penteada. Quem vive de renda há cinco anos tem que equipe dele. A minha equipe era uma equipe diferen-
ter um dinheiro muito bom, porque, senão, ninguém te. Então, se ele extraía o quinhão dele, ele tinha
agüenta viver de renda cinco anos. Em nenhum mo- quem administrasse as coisas dele.
mento a senhora contratou advogados para o Sr. Cu- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
rica etc., etc.? Quer dizer que ele tinha um grupo e a senhora outro

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, por- grupo?
que, como eu disse à senhora, nós não vivemos mais A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim, se-
juntos desde 92. nhora.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Já A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ca-
sei, mas, de qualquer jeito, ele foi seu marido durante sados os dois?
nove anos. Vocês dormiram na mesma cama, têm A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Nós não
três filhos. Não pode ser que não exista nenhum tipo éramos casados. Nós vivíamos juntos.
de solidariedade.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO _ Não, mas A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ca-
sados, moravam juntos.

eu não posso passar a vida toda respondendo pelos O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ Só
atos dele.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ Por para eu entender. Cada grupo extraía 35 quilos?
quê? A senhora já respondeu alguma vez por ato A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu posso
dele? responder por mim. Eu não sei.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não direta- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Só o
mente, mas, por exemplo, agora mesmo, acredito seu grupo extraía 35 quilos.
que eu estou respondendo por coisas - entendeu? - A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Extraiu,
que, digamos, não são imputadas diretamente a mim. em um mês excepcional, como eu disse.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - No
Mas a senhora acha, então, que tudo o que a senhora mês menor, 25.
sofre hoje é porque a senhora foi mulher dele? A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, acre-

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, não. dito que uns dez.
Não tô dizendo isso, entendeu? É que a senhora está O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Em
dizendo o porquê. Eu acho que ele, ele tem capacida- média, e excepcional...



A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - A partir de
um ano ou dois anos depois, quando eu fui pra Itaitu
ba, já começou a haver um aumento de patrimônio.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Obri
gado.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Bom, então a senhora veio já com um bom patrimô
nio, se casou com o Curica, esse patrimônio cresceu.
Como é o patrimônio hoje? Deixe eu lhe dizer o por
quê. Não sei se a senhora leu. O jornal é da cidade,
do Estado do Rio de Janeiro, o jornal O Dia, que publi
cou um encarte especial sobre o narcotráfico. Na edi
ção do dia l2 de junho de 99, o texto, o título da maté
ria é: "Baronesa do pó, gerente do Cartel de Cali no
Brasil, possuidora de uma conta, que está bloqueada
na Suíça, com dez milhões de dólares, inúmeras fa
zendas, aviões e propriedades". O que a senhora
acha dessa matéria?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sensacio
nalista e mentirosa.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Olha, o jornal O Dia não é jornal que publique matéria
sensacionalista...

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Pois é,
mas isso é uma mentira.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ...
muito menos mentirosa, até porque seria uma fortuna
uma indenização, caso essa matéria fosse mentirosa.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É, real
mente.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Qu
anto a senhora tinha na conta que está bloqueada,
enfim, que a senhora respondeu o processo?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu não sei
o valor, não posso precisar aqui, porque a conta... a
conta está bloqueada, conforme eu disse aqui. E se
eu falar em valores, eu posso incorrer em uma inver
dade. Eu prefiro...
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A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É, a média O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A se-
é mais ou menos 8, 7, 8; 35 foi uma coisa excepcio- nhora chegou lá no Acre em 77 com algum capital?
nal. Essa é uma coisa imprevisível. A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, ne-

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas a nhum.
média está baixando. Essa matemática está errada. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ne-
Se o mês melhor dá 35, o pior dá 10, como é que a nhum capital.

média da 7, 8? A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Nenhum,
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Olha, a nada.

média, realmente, eu só vou trazer se eu... Eu não te- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Zero?
nho aqui os documentos. Eu posso dizer com certe- A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO _ Zero.
za... O senhor tem acesso às declarações, o senhor
pega, lá vai ter uma média mensal. Eu não posso pre- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E
cisar uma coisa que ocorreu há 12 anos atrás. Eu não quando é que a senhora conseguiu já ter algum capi-
me lembro quanto é que foi. tal?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mas a senhora, enfim, sem precisar, a senhora tem
certeza que, ao longo desse período todo, desde que
a senhora conheceu o Curica, a senhora formou um
belo patrimônio?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu já tinha
patrimônio muito antes de conhecê-lo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Sim, mas esse patrimônio foi sendo ampliado, cres
ceu. Não é isso?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É, mas não
necessariamente pela companhia dele ou devido ao
trabalho dele ou qualquer atividade que ele pudesse
exercer.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qual
é o patrimônio que a senhora tinha antes de conhe
cê-lo?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Tinha a
casa, tinha a fazenda, possuía aeronaves. Eu não me
recordo...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E
agora, qual é o seu patrimônio?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E
tudo isso só com salário de piloto?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Salário de
piloto e extração de minério, comissões de correta
gem.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - De pi
loto, a senhora ganhava quanto por mês?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu não me
recordo. Era... Nós ganhávamos comissão sobre fre
tamento. Os pilotos, na época, ganhavam 15% sobre
o valor dos passageiros transportados.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sobre
o valor dos passageiros transportados.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sobre o
valor dos passageiros ou carga, sobre o valor dos
vôos efetuados.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mais ou menos.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu não sei.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Aproximadamente.
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu lhe ga

ranto que não era nem...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Quantos zeros?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Deve ter,

pelo menos, quatro zeros a menos do que está aí.
Isso eu lhe garanto.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mas já é dinheiro. A senhora... Qual é o seu patrimô
nio hoje? Quantas fazendas a senhora tem, casas,
carros, ouro?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não tenho
nada.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Nada?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Nada.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Passou tudo para o nome dos filhos?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Não?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Fez

o quê? Sumiu?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É

pó, mas também não precisa pensar que some tudo.
Não some tanto, não é Sâmia? Vamos lá, me ajuda.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - A senhora
mesmo não disse que eu tô há cinco anos vivendo de
rendas? Eu gastei.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Você gastou o dinheiro todo?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Pois é.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E

você vivia onde para gastar esse dinheiro todo? Dez
milhões de dólares é dinheiro "prá cacete"! Você vivia
onde? Onde é que você mora em São Paulo? Onde é
que você mora em São Paulo?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, em
São Paulo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não, onde é que você mora em São Paulo? Bairro.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Na Vila
Olímpia.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Quem é de São Paulo aí? É um bairro bom? É um ba
irro de classe média alta. A senhora mora numa
casa?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De

sua propriedade?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Oi?! Não,

alugada.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Em

uma casa alugada. Seus filhos estudam em um bom
colégio?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Razoável.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ra

zoável, mas, mesmo assim, a senhora deve gastar
o quê? - dez mil reais por mês? Uma vida razoável
com seus três filhos.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Olha, acre
dito que não seja tudo isso. Agora, quanto a gastos
extras...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mais ou menos. Cinco mil?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - A senhora
tem à sua disposição todas as minhas declarações de
Imposto de Renda, onde consta meu patrimônio,
meus gastos, minhas receitas.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Sim, mas eu não quero... (ininteligível)... entrega para
o Relator. ... (ininteligível)...

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - (ininteligí
vel) ... ali tem o esclarecimento todo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
estou perguntando, você pode me esclarecer. Finge
que eu sou Imposto de Renda, sou o Fisco. Finge que
eu sou o Fisco. Você gasta uns 5 mil por mês, 6 mil?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É, acredito
que uns 6 mil, mais ou menos.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Sim, mas se a gente calculasse, você gasta 6 mil, 10
meses são 60; doze meses, 72 mil; 72 mil em quatro
anos, até que você não gastou muito. Três vezes qua
tro, vinte e oito. Você gastou, por aí, uns 280 mil reais
em quatro anos. Isso é uma propriedade. Esse é o
preço de uma propriedade, provavelmente de uma
casa. Então, seu patrimônio não foi todo durante es
ses quatro anos, a não ser que você tenha comprado
imóveis fora ou tenha feito contas fora do Brasil.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, não,
não.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Se
não, é impossível. Se você gasta 6 mil reais/mês, va-



te.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Era

nesse avião?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De

120 reais?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - De 120 mil

reais.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Então, o seu patrimônio era de quanto, mais ou me
nos, quando a senhora conheceu o Curica? Antes do
ouro, dos diamantes, enfim, da empresa de animais,
compras de aeronave. Quanto era mais ou menos o
seu patrimônio no começo?
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mos chegar a uma conta de 280 mil durante quatro A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Mas o pa-
anos. Se a gente chegar a 300 mil nos quatro anos, é trimônio é muito restrito. O patrimônio se restringe ao
uma propriedade. Pelo que diz a matéria, pelo que que se precisa para sobreviver.
você mesmo disse, você tinha aeronaves, você tinhas A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
vários, enfim, você extraiu ouro, diamante, fazendas. Mas você mesma disse que tinha um patrimônio enor-
E esse dinheiro todo está onde? me e que ele não acabou.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - SRA. De- A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu não fa-
putada, com todo o respeito... lei que eu tinha um patrimônio enorme. Eu falei...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - À A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
vontade. Eu só quero entender. Fala. Mas acabou, a senhora relatou.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - O meu pa- A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - '" que eu
trimônio não é tão grande quanto fazem crer esse tipo já tinha um patrimônio razoável antes de conhecê-lo.
de matéria. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sim, você disse. Fazenda, aeronaves...
Mais de dez milhões. A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim, mas a

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - ... (ininteli- senhora sabe, uma fazenda na região Norte, ela pode
gível) principalmente, deve-se ater aos fatos e não à ter 10 mil hectares, ela vale 20 mil reais.
matérias sensacionalistas, porque essas matérias, A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
para mim, são mentirosas e sensacionalistas. Então, Mas quanto custa um avião? Quanto custa um te-
o patrimônio não é o que se apregoou aí. co-teco pequenininho?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO-Va- A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Tem
mos esquecer a matéria. Vou usar suas palavras. aviões até de 40 mil reais. Tem aviões que são mais
Você começou dizendo que o Curica não te ajudou no baratos que carro.

patrimônio. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu não dis- Seu avião valia 40 mil reais.

se que não ajudou. A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não. Mas
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De- eram aviões que hoje valeriam, digamos, na faixa de

ixe eu continuar, Sâmia. Que, quando você se casou, 120 mil reais.
você foi morar junto, você vivia maritalmente com ele, A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - 120
você já tinha um patrimônio muito grande. mil reais?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Razoável. A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É, mais ou
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu menos. São monomotores.

não tenho nenhum avião. Avião, fazenda, casa. E que A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ Era
você casou, moraram juntos. Seu patrimônio contihua nesse avião que a senhora fazia táxi-aéreo, que
aumentando, não por causa dele, mas por seu pró- transportava, que transportava o ex-Governador?
prio esforço. E que aí você conseguiu muito ouro, rrlU- A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO _ Exatamen-
itos diamantes, fez milhões de contatos, inclusive
com vários narcotraficantes, todos, e foi conseguindo
muito dinheiro, fruto do seu esforço, do seu trabalho r
não vou tirar o seu mérito. E esse dinheiro todo não
pode desaparecer em quatro anos, porque se nesses
quatro anos você gastava uma base de 6 mil reais,
são 280 mil. Isso não cobre o seu patrimônio. Então,
você tem que ter alguma coisa hoje. Ou, então, você
está me chamando de boba ou eu não sei fazer contaI

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Absoluta
mente, com todo o respeito...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Então, esse dinheiro não pode sumir. O patrimônio
não desaparece. Novamente, não vira pó. Onde é
que está o patrimônio? Que patrimônio é esse?



A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Olha, essa
conta permaneceu inativa por muito tempo e ela é
uma conta que rende juros. Como eu digo, eu não te
nho acesso ao valor, mas acredito que não passe dis
so.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Essa
conta é na Suíça, é?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É uma das
contas de que trata o processo, que eu prefiro... É...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- A senhora falou de uma conta por movimentação de
viagem. Essa é em Miami, Nova Iorque, o que foi?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Olha,
como eu disse, esse processo ainda está sob apreci
ação da Justiça, tá? Eu já prestei esclarecimento à
Justiça, à autoridade policial e judicial. Eu gostaria
que... de não falar sobre isso enquanto não terminar a
apreciação pela Justiça. E o senhor, inclusive, tem
acesso aos autos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Mas, então, tem mais de uma conta?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Como?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Tem mais de uma conta?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Tem mais

de uma conta.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Tem mais de uma conta.

is.
O SR. PRESIDENTE (Deputarlo Magno Malta)

- 230 reais. Essa conta que a senhora diz não ter 10
milhões de dólares...
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A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não sei. A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Isso é um
Não me lembro, porque... Eu não sei isso agora. O absurdo.
que eu disser pode estar incorreto. Eu posso dizer O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
com mais certeza se eu tivesse a declaração em - Mas o que teria aproximadamente? Um milhão de
mãos. dólares?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.
Está bom, Presidente. Depois eu volto. Vamos espe- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
rar o Relator, para ver se ele consegue tirar mais. - Uns 500 mil dólares?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - 500 mil
- Antes de conceder a palavra ao Deputado... Eu gos- dólares é possível, mas eu também não posso lhe ga-
taria de dizer à senhora que o ex-Governador Orleir rantir.
Cameli, depondo aqui, disse que conhecia a senhora O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
e fez uma referência à senhora como uma grande pi- - A senhora tem esperança de reaver esse dinheiro?
loto. E a senhora diz que não o conhece. Mas ele te A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu não sei
conhece. dizer, Sr. Presidente.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sr. Presi- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
dente, com todo o respeito, quero lhe explicar o se- - Então, a senhora... não passa de um milhão de dó-
guinte: se eu o conheci, eu não me recordo. Por quê? lares?

Quando eu voava no Acre, eu sou o piloto, eu A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Absoluta-
sou mulher, era a única mulher piloto no estado, coisa mente.
que é muito fácil de notar. Pode ser que ele tenha vo- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
ado comigo, só que eu entro na frente, vou pilotar, e _ Mas também não é menos de 500? É nessa faixa
entram mais seis, sete passageiros atrás. Eu não me aí?
recordo da pessoa .dele. Se eu realmente voei com
ele... É possível que tenha ocorrido, mas eu não me
lembro da pessoa dele.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Ele conhece a senhora e a senhora não o conhece.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu não me
lembro, não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Qual o valor do seu aluguel?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Novecen
tos reais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Novecentos reais. Qual o colégio em que estudam
os seus filhos?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Olha, eu
não... Se isso aqui fosse uma reunião fechada, eu...
porque aqui tem imprensa e tudo. Então, pela segu
rança dos meus filhos, eu prefiro declinar esse...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Quantos filhos estudam em escola particular?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Dois.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Qual é a mensalidade da escola?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É 230 rea-



va.
O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Sr. Presi

dente, queria pedir a V. Exª que passasse para outros
colegas. Uma vez que estava na Comissão de Direi
tos Humanos apresentando um projeto de lei no ple
nário, não ouvi o depoimento da depoente. Queria pe
dir ao senhor que me deixasse para daqui um pouco
mais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Concedo a palavra ao eminente Deputado Walde
mir Moka.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - SRA.
Sâmia, a senhora já respondeu, mas quero insistir,
até porque eu ouvi o depoimento do ex-Governador,
Sr. Orleir, e na referência que ele lhe fez ele dava a
impressão de que a conhecia, e a conhecia bem. Não
que fizesse qualquer tipo de ligação, mas ele disse in
clusive que era impossível que a senhora tivesse ido
à residência dele... Porque há uma informação - e foi
perguntado a ele - que haveria uma ligação entre a
senhora e o ex-Governador. Ele disse: essa ligação
não existe, mas eu a conheci, a conheço. É possível
que ela tenha ido até a minha residência. Eu só queria
perguntar para a senhora, num esforço: a senhora,
realmente, não teve nenhum contato, nunca conver
sou com ele? Não se lembra disso?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.
Como eu disse, se ele foi meu passageiro - porque,
realmente, eu voava pra todos os Municípios do Acre
-, eu não me recordo. Disso, não me recordo. Pode
ser, porque eu entro na frente do avião, eu vou aqui
pilotando. Atrás vêm seis, sete, oito passageiros, que
eu só vou ver na hora que descem. Então, são muitas
pessoas. Certo? Eu, realmente, não me recordo. Eu
conheci o irmão dele já em Manaus, porque, como eu
disse, também trabalhava com transporte fluvial e co
nheci. Ainda assim, superficialmente, nunca freqüen
tei a casa dele. Nós nos encontrávamos nas depen
dências da Petrobras, porque éramos... na época ha
via transporte de petróleo. Então, eu não me lembro.
Posso tê-lo visto, assim, mas não me lembro real
mente. Se eu conheci, não me recordo.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Du
rante o período que a senhora voou no Acre, especifi
camente, ou Roraima, a senhora certamente ouvia di
zer da questão do narcotráfico.

A SRA. SÂMIA HAOOOCK LOBO - Claro,
sem dúvida.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - E a
senhora nunca suspeitou da ligação do Curica com o
narcotráfico?
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Concedo a palavra ao nobre Deputado Eber Sil- A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Havia, di-
gamos, certas amizades e certas coisas que... que, di
gamos, eu não considere muito convenientes, né, nes
se sentido. Mas eu também nunca procurei me apro
fundar nesse... Eu sempre respeitei a liberdade de
cada um de fazer o que, o que melhor lhe aprouver.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Du
rante o...

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Elcione Bar
balho) - Você acha que isso não ia lhe respingar.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Olha, não.
Não é...

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Elcione Bar
balho) - Quer dizer, nó mínimo, você é conivente, foi
conivente com tudo isso, concorda?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não. Não,
senhora.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Du
rante o período que vocês moraram juntos você não
se recorda de ter, na sua casa, jünto, à procura dele,
ter recebido alguém que pudesse estar ligado com o
narcotráfico?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Olha, real
mente, tanto na casa como na empresa freqüenta
vam muitas pessoas. Mas, aSSim, uma que eu me re
corde agora, assim, especificamente, não. Não sei, é
possível. Não sei. Eu não me lembro de alguém espe
cífico que eu possa lhe dizer: olha, tal pessoa assim.
Mas muitas pessoas freqüentavam a nossa casa e a
empresa também.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Antes
dele ser preso na sua residência, em São Paulo, a se
nhora nunca manteve contato com ele nem por telefo·
ne?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Nós tínha
mos contatos esporádicos, ligava pra falar com os fi..
lhos.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Não
eram freqüentes, os telefonemas?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, mui
to esporádicos.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Mas a
senhora sabia do paradeiro dele.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, não
sabia.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - liga
va, mas a senhora não...

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, não.
Também nunca perguntei onde é que estava.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Que
ro só uma última questão. Já no período que a senho-



O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - E ele
tinha permanecido no Acre?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, no
começo. Porque ele foi preso em 91 ...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
posso entender isso, ele foi preso em 91, a senhora
disse que foi em 89 para Roraima.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É. Espera
aí, sim, eu estou retificando aqui. Ele foi preso em 91
e eu estava morando em Boa Vista. Depois ele se
evadiu e eu continuei morando em Boa Vista.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA- Mas
até ele ser preso vocês estavam juntos.

A SRA., SÂMIA HADDOCK LOBO - Ah, sim,
sim. Sim, até ele ser preso estávamos.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA- É isso
que eu... É muito difícil, duas pessoas, ainda que in
dependente financeiramente, mas morando junto,
com esse volume e com o grau de envolvimentó que
ele tinha, é muito difícil a gente acreditar que a senho
ra não tivesse conhecimento das atividades dele. Sin
ceramente, acho que a senhora não está... Eu acho
que seria melhor que a senhora reconhecesse que
conhecia, que percebia, enfim.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, não
reconheço. E vou dizer o seguinte: o senhor tem toda
razão. O senhor deu... a sua opinião é uma opinião
sensata, coerente, reconheço, mas você vê, a única
empresa que eu tive em sociedade com ele, nós fo
mos sócios, foi uma empresa chamada Solimar Na
vegação, em Manaus, e que se dedicava a transpor
tes fluviais. Já em 1990, ou seja, antes dele ser preso,
eu me retirei dessa sociedade, por absoluta incompa
tibilidade, porque eu estava percebendo muitas coi
sas que eu não estava de acordo. E eu me retirei des
sa sociedade. Isso, antes dele ser preso, antes de ha
ver qualquer problema. Então, já estavam havendo
sintomas, digamos, a nível particular e negociai, que
praticamente a coisa já não ia bem. Eu sei que é difí
cil ... Eu dizer isso, é difícil a~reditar, mas a verdade é
essa. Essa, inclusive, essa única sociedade que eu ti
nha. Eu era sócia dele nessa empresa e já deixei a
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ra morava em Roraima, em Boa Vista, a senhora ain- sociedade em 90, por não concordar com muitas coi-
da vivia com ele nesse período? sas, inclusive interferências da família dele e outras

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não. coisas desse tipo. Posteriormente, ele veio a ser pre-
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Não so. E aí foi que a coisa... digamos, que acabou de vez,

vivia mais? até porque, por si só, já é uma coisa... Mas principal-
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não. mente por fatores que já vinham ocorrendo antes.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Não O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Era

tinha mais ligação nenhuma com ele. só isso, SRA. Presidenta.
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, não, A SRA. PRESIDENTA (Deputada Elcione Bar-

não. balho) - Com a palavra o Deputado Antonio Carlos
Biscaia.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Srs. Deputados, gostaria que a depoente
esclarecesse: atualmente, ela vive com o comandan
te Mauro Olivier de Castro. Vive atualmente com ele?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Não?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Conhece o Mauro Olivier de Castro?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu conhe
cia em 1979, no Acre. Fazem... Desde 80 que eu não
vejo mais essa pessoa. Acho que deve haver algum
engano.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - E com relação àquela apreensão de um
avião, pela Polícia Federal, em São Paulo. Qual foi a
sua participação nesse fato?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu desco
nheço esse fato, a que avião se refere, eu não...

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Houve um avião que foi apreendido no ae
roporto de Cumbica, em São Paulo, que seria do
ex-Governador Orleir Cameli.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Ah, não.
Eu desconheço esse fato.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Pois é, mas já fiz a pergunta anteriormen
te. Quer dizer, a sua atividade como piloto... No Acre
não há nenhum tipo de tráfico de droga? A pasta que
vem do Peru, quem pilota tem desconhecimento inte
grai disso? É possível alguém no Acre deixar de per
ceber a existência dessas atividades?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Olha, Sr.
Deputado, eu saí do Acre em 1983. Nessa época, não
se falava muito nisso lá. Eu, pelo menos, não tinha
conhecimento. Eu, atualmente, não posso dizer, por
que de 83 eu nunca mais voltei ao Acre.
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O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS imputado? Qual é a acusação que lhe foi atribuída
BISCAIA - Atualmente... Essa reportagem toda que para ser condenada a quatro anos?
foi referida aqui, isso tudo é sensacionalismo? A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Manter de-

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Pelo título, pósitos no exterior.
porque eu não li a reportagem, só vi o título. Mas pelo O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
que está aí é sensacionalismo. BISCAIA - Ah! Bom, então a acusação foi essa. Por-

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS que eu teria ouvido aqui manter uma conta bancária...
BISCAIA - Mas os jornalistas que fizeram são... têm A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim, se-
uma excelente reputação no Rio de Janeiro, que é o nhor.
meu estado. Por que motivo eles iam inventar uma O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
coisa como essa? BISCAIA - ...no exterior, o que é ilegal. ..

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Alguém A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, não é
deve ter dado essa falsa informação a eles, né. ilegal. A única irregularidade...

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Mas quem seria essa pessoa que ia esco- BISCAIA - ... desde que não tenha sido comunicado
Iher alguém que está em São Paulo, que nunca teve às autoridades, claro, a ilegalidade está nisso.
nada a ver com o narcotráfico, para apelidá-Ia de ba- A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Exatamen-
ronesa do pó. Isso não surge assim, tem que ter uma te. A irregularidade é isso.
explicação para isso. O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Tem que BISCAIA - Se pessoa declara na sua declaração
ter uma explicação e eu gostaria de saber. anual de bens, não há por que. No seu caso, como é

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS que foi descoberta essa sua conta? Como é que eles
BISCAIA - Não. Nós é que gostaríamos de saber. conseguiram descobrir, para poder lhe denunciar cri-
Aqui a sua posição é de indiciada ou testemunha, minalmente em uma Vara Federal em Manaus?
nessa condição. Nós estamos tentando investigar o A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu declarei
avanço do narcotráfico em nosso País. Por que, de à autoridade policial. Eles perguntaram, eu declarei,
repente, uma pessoa absolutamente inocente, resi- porque eu não via nenhuma irregularidade nisso.
dente em São Paulo, mãe de dois filhos que estão no O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
colégio de classe média, que teve educação, família BISCAIA - Mas declarou em que momento?
Haddock Lobo, de repente é apelidada de baronesa A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Num depo-
do pó. Por quê? imento à Polícia Federal.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu não O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
sei. Eu também quero descobrir isso, porque eu só BISCAIA - A partir daí, não conseguiram comprovar
posso atribuir isso ao fato de eu ter vivido com o Curi- a sua ligação com o narcotráfico e a denúncia se res-
ca e ele estar hoje condenado. Eu não entendo. tringiu a essa acusação de ter conta sem correspon-

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS dência no exterior. Foi isso?
BISCAIA - É o fato dele ser traficante então? A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Foi... Eu

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Bom, ele é não sei essa sua colocação. Esse processo foi devido
condenado por tráfico. Eu só posso atribuir isso, por- a isso, um processo de ordem fiscal, não é? Ele não
que eu nunca... é a primeira vez que vejo esse adjeti- tinha nada, nenhuma relação com o narcotráfico.
vo se referindo à minha pessoa. O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS BISCAIA - Mas quando lhe chamaram para prestar
BISCAIA - A sua condenação foi por uma juíza Fede- depoimento, qual era a acusação?
ral em Manaus. Eu ouvi a senhora dizer aqui que foi A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Chamada
porque comprou uma fazenda, foi acusada de ter a dar depoimento sobre declarações de imposto de
comprado uma fazenda em Tabatinga. Foi por isso? renda, sobre empresas, sobre problemas de ordem
Qual foi o motivo da condenação? É um processo. fiscal.
Nós vamos até buscar. Devíamos até ter os autos O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
aqui em mãos, pelo menos uma cópia. Lamentavel- BISCAIA - Foi isso?
mente, não temos. Mas é uma sentença que ainda O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Per-
está sujeita a recurso. Mas, pelo menos, o que lhe foi mite-me um aparte? Eu tenho uma folha aqui do Sis-
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tema Nacional de Informações Criminais e eu gosta- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não,
ria de acrescentar, até para poder enriquecer a argüi- eu estou perguntando para a senhora.
ção de V. Exª. Tem aqui o art. 12, da 6.368, de 87, em A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - E é um
Bauru, São Paulo. O que é esse inquérito? processo muito volumoso. O que eu posso lhe dizer,

Isso seria um avião de sua propriedade, que foi como já disse, é que eu nunca estive lá. As duas úni-
pego com 40 quilos de cocaína? cas vezes que eu estive em Tocantins foi pra prestar

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não. Eu esclarecimentos à Justiça de Guaraí. ..
desconheço. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Está veja que é uma coincidência louca. Porque uma pes-
aqui, eu estou com o arquivo aqui. Está aqui Sâmia soa da quadrilha denuncia que a senhora foi quem fez
Haddock Lobo. toda (ininteligível) para estabelecer a base para delJó-

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu nunca sito de sete toneladas e meia de cocaína. Quer dizer,
fui indiciada em Bauru, nem ocorreu qualquer coisa o seu nome é até complicado. Sâmia Haddock Lobo.
em Bauru. Eu não sei o que... Nunca respondi a in- Se fosse Maria da Silva, ficava mais fácil de dizer que
quérito ou processo em Bauru. Só se foi à revelia, por- era, mas Sâmia Haddock Lobo é difícil de pensar em
que.... duas.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Teve A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - O senhor
um avião seu preso com 40 quilos, em São Paulo? leu os autos do processo?

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN -
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não. Hein?!
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ Tem A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - O senhor

leu os autos?esse inquérito que a senhora falou que foi inocenta-
da. Já transitou em julgado isso ou ainda está em O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
grau de recurso? De Tocantins? tanto quanto a senhora. Tenho certeza que a senhora

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ Da leu bem melhor que eu, por isso que estou lhe per-
operação Tocantins. guntando.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO _ Tocantins A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Por isso.
Então, eu faço... Realmente existe isso, mas a descri-

está em grau de recurso. ção que consta aí é que teria estado uma pessoa lá,
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Então que eles não sabem declinar o nome. E a suposição é

a senhora ainda não está inocentada no processo. E de que essa pessoa seria eu. Mas ninguém afirmou.
lá tem uma declaração dizendo que a senhora tinha Afirmou-se, supõe-se que esteve lá uma pessoa
ido lá antes da cocaína chegar, feito um levantamen- para...
to, inclusive alugado aquela fazenda onde foi coloca- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ Mas
da as sete toneladas e meia de cocaína. senhora, não acha tão interessante que tantas carac-

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Foi o que terísticas, tantas coisas sejam parecidas com a se-
eu disse à ilustre deputada aqui. nhora? No mundo inteiro encontraram o seu nome?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Hou- A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Mas são
ve essa declaração, não houve? diferentes. Por isso que estou perguntando se o se-

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Essa é a nhor leu os autos. Porque o que está havendo aí é um
acusação. equívoco, não é como ...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sim, O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E es-
mas houve uma declaração dentro do... Quer dizer, tou respondendo que a senhora leu melhor que eu.
alguém declarou isso. A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Pois, en-

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não exata- tão, eu acho que deveria ler, porque....
mente. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E o

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tem, que dizem os autos, dona Sâmia? Eu não li os autos.
sim. Como é que iam acusar isso sem ter ninguém de- O relator, provavelmente, leu, mas eu não li. O que di-
clarando? zem? Quero saber.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Écomo eu A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Os autos
disse: esse processo está em nível de recurso. Vocês dizem que lá teria estado, muito antes desses fatos
devem ter acesso aos autos. acontecerem, uma mulher, uma pessoa do sexo femi-



O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Quatro anos é em Manaus.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O art.
22 da Lei nQ 7.482.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Isso.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A se-
nhora já cumpriu dois anos daquela condenação?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Dessa?
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É.
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim, se

nhor.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A se

nhora cumpriu aonde?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, isso

aí é uma suspensão condicional da pena. Você tem a
obrigação de comparecer a juízo todos os meses, em
São Paulo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Em
São Paulo.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - São Paulo.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Em

que ano a senhora foi condenada?
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nino - entendeu? -, em companhia de um colombia- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
no - entendeu? - e que o teria acompanhado... e que houve?
lá teria estado há algum tempo, três ou quatro meses, A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.
antes dos fatos acontecerem. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Então

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É a houve o indiciamento, talvez?
descrição física dessa mulher? A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não. Nem

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É bastante indiciamento, nem denúncia. Houve por favorecimen-
diferente da minha. to pessoal, não por corrupção.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por
Qual era a descrição física dela? favorecimento pessoal.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não lem- A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É.
bro exatamente desse detalhe, mas é bem diferente. O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Como

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - é que anda esse processo?
Quer dizer que existe uma descrição física. A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Esse pro-

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Existe, eu cesso já foi. .. já foi extinto. Extinto. Foi oferecida uma
lembro que existe. transação penal, na qual tive a obrigação de durante

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - dois anos comparecer ajuízo. A obrigação foi cumpri-
Mesmo assim a senhora foi indiciada. da, então o processo já...

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim, fui in- O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
diciada. BISCAIA - Isso é condenação por suspensão condi-

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Foi in- cional da execução da pena.
diciada no art. 12, 14 e 18 da Lei nQ 6.368, que é tráfi- A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É, da Lei n

Q

co, associação e ainda o agravante... 9.099. Isso. Me desculpe, eu não soube expressar

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS bem.
BISCAIA - Denunciada ou indiciada? O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN -

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ Foi in- Então, essa condenação de quatro anos foi essa, ou
diciada e acredito que denunciada. Se houve recurso, a senhora teve outra condenação de quatro anos pela

acredito... Ela mesmo está informando que houve re- lei. ..
curso. Se houve recurso, é que foi denunciada tam
bém.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - No
bre relator, para denunciar tem que ter indício, né?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não,
mas ele está certo. Ele quer saber se houve a denún
cia, além do indiciamento, que seria o segundo passo
depois. Só para continuar, para lhe dar as informa
ções...

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Não, eminente relator, eu acho que esse
nosso trabalho conjunto não... Eu sempre fui defen
sor dele. Quer dizer, não há problema algum, eu acho
que temos que perguntar exatamente, objetivamente
aquilo que precisa ser perguntado.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Bom,
a senhora tem um outro na sua ficha, que é o art. 333,
combinado com o 29, que é corrupção, e 348, que é
favorecimento pessoal. Que é que foi esse problema?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Esse pro
blema foi porque o Antônio foi preso na minha compa-
nhia, em 1998. Agora, aí, só houve a denúncia por fa
vorecimento pessoal, não por corrupção.
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A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - 97.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - No

venta e sete?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Foi 97.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E a

senhora continua indo a São Paulo para isso?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, já ex

tinguiu a obrigação, já está extinta.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 

Então, extinguiu esse ano?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Foi, esse

mês exatamente.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Esse

mês se extinguiu.
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Esse mês.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Bom,

e a senhora tem outra. Além daquela do sistema fi
nanceiro, tem uma por uso de documento falso. É um
inquérito incurso no art. 304, do Código Penal brasile
iro. Alguma vez a senhora usou um documento falso?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Nunca.
Esse primeiro e esse último eu desconheço.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Des
conhece esses dois inquéritos?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Os dois
mesmos, 05 dois do meio...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ele é
recente, é de 97. Talvez...

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - A prisão em companhia do Curica foi em
98.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Foi.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS

BISCAIA - Não foi?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - 97. Em

maio de 97.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS

BISCAIA - Maio de 971
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Foi na sua casa, ou no caminho do aeroporto?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, no

caminho...no caminho. Na estrada, num posto de ga
solina.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Na hora da prisão ele tentou corromper o policial?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu não
presenciei isso. Eles alegam que sim, eu não presen
ciei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Ele tentou corromper o policial?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu não te
nho conhecimento disso. Eu não ouvi nada a esse
respeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Mas ele estava sentado do lado da senhora?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, ele ti
nha descido do carro. Ele estava longe. Ele desceu e
eu fiquei dentro do carro. Na hora que ele foi preso, eu
estava bem distante dele.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- A senhora foi levada também?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Também.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Eu já estou quase concluindo. Mas, essa
prisão a senhora não afirmou anteriormente que foi
no dia das mães de 98? A senhora não disse aqui
hoje?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, eu
não disse isso. Eu disse que foi nos dias das mães,
mas eu não precisei a data.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Bom, nós ouvimos...

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Se eu dis
se, me enganei realmente, porque agora vendo que...
Foi 97, porque já está cumprido o... Se eu falei 98, o
senhor me desculpe. Realmente, eu me enganei.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - A questão, realmente~doTocantins. A se
nhora tem idéia do que é sete toneladas e meia de co
caína?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Realmente
é uma coisa descomunal.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - A senhora tem idéia do que seja isso. E
esse seu indiciamento e a denúncia foi feita por uma
mera suposição de que a senhora seja aquela mulher
que anteriormente foi lá para as tratativas da prepara
ção da chegada da mercadoria. Foi uma confusão, foi
só isso? Um equívoco da polícia ao indiciar dessa
maneira? A senhora não tem qualquer tipo de relação
com aquela operação?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Absoluta
mente. Não tenho nenhuma relação com essa opera
ção.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Isso foi conseqüência única e exclusiva
mente do seu relacionamento com o Curica? A se
nhora atribui a isso.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu acredi
to que sim. Não sei dizer, acredito que sim.
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o SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - A senhora tem conhecimento de que exis
ta algum pacto de silêncio entre as pessoas envolvi
das no narcotráfico? A senhora já ouviu falar nisso?
Sabe disso?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu já ouvi
isso em literatura e coisas... , mas eu não...

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Não tem conhecimento?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS

BISCAIA - E esses bens relacionados, que seriam de
sua propriedade e de Curica, foram transferidos para
o nome de outra pessoa?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - A que bens
exatamel")te o senhor se refere?

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Diversos bens estão relacionados, bens
imóveis.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Bens imó
veis, muitos foram vendidos. É... Depende.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Esse levantamento vai ser feito pela CPI.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Vai ser fei
to. Exatamente.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Deverá ser feito, porque há uma seqüên
cia de transações de imobiliárias que possa ser com
provado.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sem dúvi-
da.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Quer dizer, no momento atual, tirando
aquela conta bancária no exterior, a senhora não pos
sui nenhum bem imóvel em seu nome?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, se
nhor.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS
BISCAIA - Então, era só, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Eu só gostaria de voltar a perguntar a senhora o se
guinte: a senhora tem conta bancária?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Tenho.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Em que banco?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Nossa Cai

xa, Nosso Banco.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Está no seu nome?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim, se

nhor.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Mas I Malta)
- A senhora sabe o número da sua conta de cor?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, mas
posso lhe fornecer depois. Agora não dá.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Me diga uma coisa, a senhora tem quantos advoga
dos constituídos?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Se eu não
me engano, três.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Como é que a senhora os paga?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Depende,
é muito relativo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr.
Presidente, V. Exã me concede um aparte, depois?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Eu quero saber de onde vem a renda?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - A renda
vem... eu é que pago.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Sim, mas a senhora recebe aluguel? Alguém com
prou alguma coisa parcelada da senhora? De onde é
que vem esse dinheiro que cai na sua conta?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Comprou.
Pois é, eu até gostaria, entendeu, se eu pudesse tra
zer ou se eu pudesse ter acesso à declaração de ren
da, porque facilitaria muito. Porque muitos eu estou
falando: olha, eu vendi o imóvel assim, eu parcelei
aqui, eu aluguei ali. Então, vocês têm essa prerrogati
va, entendeu?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Certo. Eu sei que nós temos.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu vendi
muitas coisas e com o pagamento parcelado eu estou
vivendo disso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- A senhora recebe aluguel?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, não.
Recebo, eu estou recebendo parcelamento de ven
das de imóveis.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- O que a senhora vendeu, fazenda? A senhora ',fen
de fazenda?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, fa
zenda não, casas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Equipamento?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Equipa
mento, não. Este ano não, vendi só casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- E a pessoa paga direitinho, vai para sua conta?



O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Então, eu gostaria realmente que a senhora procu
rasse isso e, se possível, nos mandasse, até por que
esse é um bom fórum, a senhora está diante da im
prensa nacional, e se esses comprovantes chegam
aqui até esta CPI vai lhe defender.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Realmen
te, esses 10 milhões não existem. Isso é uma coisa
fantasiosa, uma coisa muito sensacionalista, enten
deu?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
...:.. Agora me diga uma coisa sinceramente: em algum
momento, hoje não, mas em algum momento já pas
sou de um milhão de dólares? Em algum momento,
hoje não?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Acredito
que não. Eu não posso lhe assegurar, mas acredito
que não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Mas no auge, quando a senhora tinha o seu ouro, o
seu dinheiro, a senhora estava bem. Em algum mo
mento, não estou dizendo hoje e não estou falando de
cifra de 10 milhões de dólares, mas em algum mo
mento já passou de um milhão de dólares?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, acre
dito que não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Sempre nessa faixa acima de 500 mil e menos de
um milhão de dólares.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Mais ou
menos isso.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr.
Presidente, V. Exª me concede um aparte, pela, ter
ceira vez?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Fique à vontade, Deputada Laura Carneiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Queria fazer um pedido à dona Sâmia. A senhora dis
se que não existe a conta da Suíça e muito menos 10
milhões, não foi isso? Foi isso?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu disse
que não queria falar sobre esse assunto, porque o
processo ainda esta sub judice.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Estou falando da conta.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Esse pro
cesso referente a contas no exterior está sub judice.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - As
contas são várias? Não é só a dos Estados Unidos?
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A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Nem sem- A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sem dúvi-
pre, mas normalmente sim. da.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Que despesa mensal a senhora tem com advoga
dos?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu não te
nho uma despesa mensal, porque, como digo, tenho
quando se apresenta um caso específico. Não tenho
advogados contratados em tempo integral e, sim,
para defender um determinado assunto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Os autos dizem que esses 10 milhões de dólares só
cita o banco da Suíça. E a senhora, quando começou,
falou que tinha uma conta nos Estados Unidos. Foi
essa questão de perguntar sobre duas contas ou
mais de uma conta. E a senhora disse que não sabe,
que não é menos de 500 mil dólares, mas também
não chega a um milhão de dólares. Suponhamos que
600 mil dólares ou 700, que não chega a um milhão e
nem é menos de 500, está dividido nas duas contas
ou está numa conta só?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É como eu
disse, cai naquela mesma... Eu não sei afirmar com
certeza, pelo fato de que estão inativas há muito tem
po.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Mas quem fez o depósito foi a senhora?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim. Acre
dito que esteja numa só.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr.
Presidente, me dá um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Um minutinho. Existem recibos desses depósitos?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu não sei
se ainda existem, porque, como são coisas antigas,
posso.... Eu não tenho certeza, mas posso...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- A senhora poderia verificar e mandar para nós?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Pois não,
posso ver. Não vou lhe garantir, porque são coisas
antigas e coisas antigas a gente costuma...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Mas foi coisa que envolveu o nome da senhora e,
sendo um documento, é possível que tenha guarda
do, para comprovar.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu vou ve
rificar isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Porque a pessoa que é acusada de ter 10 milhões
de dólares e não tem 10 milhões de dólares, para se
defender, tem que ter documento. Não é isso?
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A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Existe um ro? Quero saber se a senhora assinaria um docu-
processo sobre essa questão em andamento aqui no mento ao Banco Central da Suíça, autorizando
Brasil, certo? que qualquer valor acima de um milhão, existente

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - em qualquer conta da senhora na Suíça, poderia
Inclusive sobre uma conta na Suíça? Eu estou lhe ser repassado ao Governo brasileiro para proje-
perguntando? tos sociais?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sobre con- A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Desde que
tas no exterior. eu lesse os termos desse documento que eu vou as-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - sinar, devidamente, sem problema. Mas teria que ler
Inclusive uma conta na Suíça? o documento e submeter à apreciação dos meus ad-

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sobre con- vogados.
tas no exterior. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu Então, está bom. Vamos tentar redigir aqui.
estou lhe perguntando: inclusive uma conta na Suí- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
ça? - Eu estou insistindo nisso, apesar da senhora ter

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) passado pelo garimpo e ter mexido com ouro, com
_ Deixa eu esclarecer à senhora, Deputada Laura. minerais preciosos, mas, no Brasil, ninguém ganha
Tem uma conta na Suíça, os autos, o que está no pro- cifra dessa natureza, a não ser que seja apresentador
cesso, fala da conta da Suíça, que é o que acusa 10 de televisão, jogador de futebol ou artista. O trabalha-
milhões de dólares. Mas a dona Sâmia, quando ela dor, neste País, não chega a essa cifra com o seu
começou a dar o seu depoimento... suor. Então, por isso estou insistindo nisso com a se-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ Ela nhora, até porque o Curica, quando depôs aqui, na
disse que não tem 10 milhões, não é isso? época que ele vivia junto com a senhora, ele chegou a

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO _ Não tenho ter 200 máquinas num garimpo, ter mais de 500 ho-
esses valores. mens para dar comida. Vocês tinham 200 máquinas

num garimpo, tinham mais fora do País, outra equipe
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) trabalhando e tal. Então, mexia com um volume muito

- Um momento deputada, ela disse que tinha uma grande. Então, é possível, realmente, que num deter-
conta nos Estados Unidos para movimentação de via- minado momento se tivesse ,na conta do exterior,
~. ~~

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Hum,
Presidente, eu ouvi, ela falou para mim. Deixa só eu

I A h d
· hum...

comp ementar o meu aparte. sen ora Isse que,
então, não tem 10 milhões? O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO _ Absoluta- - Porque não é só vocês que fazem isso, não. Tem
político também que faz, que tira dinheiro dos bancos

mente, não tenho. e leva para lá. Mais de um milhão de dólares num
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - banco. É isso que estou perguntando: houve um mo-

Está certo. Vamos supor que chega no máximo a um menta em que se extrapolou um milhão de dólares?
milhão. Porque é o seguinte... a minha insistência é a seguin-

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Nem sei se te: porque a senhora está colaborando conosco aqui,
chega até um milhão, mas... como testemunha e o fez sob juramento. Então, su-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ponhamos que amanhã, na conclusão desse inquéri-
Mais de um milhão a senhora não tem de jeito ne- to, que está sob justiça, a gente realmente tenha con-
nhum, tem? firmação de que essa cifra é maior do que 600 mil dó-

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - De jeito lares e que passa de 1 milhão de dólares. Por isso
nenhum. que estou perguntando: houve um momento em que

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - os negócios iam bem e que tinha mais de 1 milhão de
Então, a senhora assinaria, por exemplo, um do- dólares nessa conta, que gerou toda essa fantasia,
cumento autorizando o Banco Central Suíço, se que a senhora disse ser fantasia e exagero da im-
houver um tostão a mais que um milhão, estornar prensa?
para o Governo brasileiro, para trabalhar, por A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Olha, Sr.
exemplo, em assistência social com esse dinhei- Presidente, se houve, não posso lhe assegurar aqui.



A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Perfeita
mente.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Outro, né?
Outro depoimento fictício, porque já há vários. A se
nhora está dizendo que não. O relator, não sei se a
senhora sabe, é delegado da Polícia Federal.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não estou
dizendo que eu fui presa. Houve um inquérito. Eu
nunca respondi ao inquérito que ele está citando, as
sim como nunca fui presa com 413 quilos, como o se
nhor está insinuando.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Ele sabe o
que está falando. Ele não está brincando com a se
nhora. Ele disse que a senhora foi presa num artigo
aí, a senhora diz que não, que desconhece. Como é
que isso?
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Se houve, também não foi muito mais. Não posso lhe do somente averbação. E nessa ação civil pública
assegurar aqui, porque é uma coisa a que eu não te- que está no Supremo Tribunal, dos índios Kanpa,
nho, inclusive, acesso. existem declarações, depoimentos, de que quem for-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) necia as sementes para plantação de ipadu era o Sr.
- Então, se houve, não foi muito mais do que isso? Orleir Messias Cameli. Um exemplo: a Sâmia Had-

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, se dock Lobo foi presa em 1991 com 413 quilos de coca-
houve, não foi muito mais. Acredito sinceramente que ína. Essas palavras não são minhas, Dona Sâmia. A
não tenha havido, pelo que me recordo, não. senhora, se quiser dizer mais uma vez que isso aqui é

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) mais uma fantasia, talvez, com todo respeito, aos
- Certo, porque é o seguinte: nessa conta, só a se- seus filhos, eles acreditem. Mas não as crianças da
nhora fazia depósito nela ou o Curica fazia também? periferia de São Paulo vão acreditar. A senhora preci-

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não. Só eu sa acreditar nisso. Seu marido, quando veio aqui,
fazia depósito. Ele nunca teve direito de assinatura quando eu comecei a falar algumas coisas com ele,
nessa conta, nem fez depósito, nem teve qualquer ele se exaltou, ficou vermelho, falou o que não devia,
transação relacionada com isso. como a senhora se exaltou um pouquinho agora. É

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) preciso tirar vocês um pouco desse maniqueísmo cal-
- Só a senhora. culista, desse pacto de silêncio, desse sofisma de

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim. achar que só vocês, que ficaram milionários com a
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) coca, são inteligentes, para ver se vocês falam algu-

- Então é possível que, por esse volume, em algum ma coisa, senão não fala nunca. Esse depoimento
momento tenha passado disso, mas não mais que que eu li aqui para a senhora diz que a senhora foi
isso, não essa cifra de 10 milhões. presa em 1991 com 413 quilos. Por isso é que estou

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO _ Não, na perguntando durante quanto tempo. Não quero nem
minha conta não. saber se a senhora transportou ou não. Quero saber

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) o tempo. Quero saber durante quanto tempo veio co-
_ Deputado Eber Silva. caína da Colômbia - ou pasta só - da Colômbia e do

O SR. DEPUTADO EBER SILVA _ Sr. Presi- Peru para o Brasil transportada pela senhora. Só o
dente, Sr. relator, Sras. e Srs. Deputados, SRA. Sâ- tempo, porque eu tenho esse depoimento aqui na mi-
mia Haddock Lobo, ExmSl. Baronesa do PÓ, por quanto nha mão, como eu estou lendo.

tempo a senhora transportou cocaína da Colômbia e A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Se o se-
do Peru para o Brasil? nhor está dizendo que eu fui presa, o senhor poderia

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Quem é descrever os fatos? Porque isso nunca ocorreu. O
que está perguntando, que eu não estou vendo? que o senhor está lendo ali pode ser um depoimento.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Sou eu. Eu nunca fui presa.
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Primeiro,

ilustre deputado, considero que estou aqui na quali
dade de testemunha. O senhor não tem o direito de
me chamar de Baronesa do PÓ. Eu nunca fui conde
nada por tráfico de drogas, estou aqui na qualidade
de testemunha para prestar esclarecimentos. Com
muito prazer eu respondo às perguntas que o senhor
me formular, desde que sejam coerentes, que sejam
discretas e não me ofendam.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Eu quero
saber só por quanto tempo a senhora transportou co·
caína da Colômbia e do Peru para o Brasil.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu nunca
transportei cocaína nem do Peru, nem da Colômbia e
nem de qualquer outro lugar para nenhum outro lu
gar.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Ok. Essa
ação civil pública se encontra no Supremo, esperan-



sa.
O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Porque não

foi provado? Porque foi afrouxada? Porque houve
afrouxamento da prisão? A senhora corrompeu, deu
grana e os policiais não tiveram peito de processar a
senhora? O Ministério Público não ofereceu denúncia
também porque foi corrompido pela senhora? Estou
perguntando.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - O senhor
está chamando nossas instituições de corruptas?

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Não, não.
Sofisma, não, senhora. Sofisma não, baronesa.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Baronesa
não, senhor.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Então o jor
nal também está errado? O jornal te chamou, querida.
Não fui eu.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - O senhor
está repetindo. O senhor está endossando.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Estou repe
tindo. Estou simplesmente repetindo, sem ironia.
Aliás, muito chateado, porque vivo há vinte anos ten
tando tirar garotos e garotas do vício da droga, que
pessoas cínicas como a senhora estão colaborando
para irem para a morte. É uma quadrilha: o "seu" Mau
ro, "seu" Cameli, "seu" Curica, a senhora, treinadíssi
mos, profissionalíssimos em serem frios, calculistas.
Eu não inventei esse depoimento. Não inventei isso.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - O que o
senhor quer que eu diga? É mentiroso.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Quatrocen
tos e treze.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Onde se
deu isso?

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Em 1991.
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Onde?
O SR. DEPUTADO EBER SILVA - A senhora

se lembra dessa data? Em 1991, a senhora estava vi
vendo em que estado? Acre? Acre. Não é verdade?
Isso tem a ver com o Cameli também, tem a ver com o
Cameli, poxa!

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu saí do
Acre em 1983. O senhor está confundindo as coisas.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - O Cameli
disse aqui, certo, que voou muito nas suas aerona
ves. A senhora está dizendo que entra na aeronave
como piloto, senta ali na cabine, eles entram ali, seis
ou sete pessoas, a senhora não vê quem é. Não exis-

Agosto de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 24 36569

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Esta decla- te isso. Isso aí é no vôo comercial, de carreira, onde o
ração de que Dona Sâmia Haddock Lobo foi presa em relacionamento é informal, aliás, onde o relaciona~

1991 com 413 quilos de cocaína é mentirosa? mento é formal. Quem freta um jato, quem freta um
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É mentiro- táxi aéreo voa na informalidade, Dona Sâmia. Quem

freta um táxi aéreo voa na informalidade, faz pergun~

tas, cumprimenta antes de entrar. Não é assim nessa
formalidade. Quem voa I)a carreira entra e o piloto já
está lá na cabine. Não venha a senhora achar que eu
vou acreditar que algumas das suas palavras ditas
aqui hoje sejam verdades, ainda que a senhora esteja
aqui sob juramento. Sr. Presidente, eu quero fazer
um encaminhamento à sua apreciação, mas antes
vou perguntar o seguinte: a senhora falou de passa
geiros ou cargas. A senhora falou que o seu rompi
mento com o Curica foi em função de certas amiza
des ou de certas coisas. Quero saber da senhora que
tipo de amizades e que tipo de coisas. Isto não diz
respeito à prisão da senhora, não diz respeito à cocaí
na, certo? Que tipo de amizades e que tipo de coisas,
mas, por favor, respostas plausíveis.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Pois não,
senhor deputado. Primeiro vou reiterar aqui uma vez
que eu não fui presa. Esse fato que o senhor cita é
completamente... Quem foi preso em 1991 foi o Curi
ca, não eu. Certo? Em 1991 eu já havia saído do Acre
há muito tempo. Eu saí em 1983. E, quanto à deterio
ração da minha relação com o Curica, eu atribuí a in
compatibilidades.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA- Não, senho
ra. Isso a senhora não vai mentir, porque está na fita
de hoje. A senhora disse aqui e eu escrevi na hora.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu não es
tou mentindo, estou lhe esclarecendo.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA- Certas ami
zades e certas coisas. É só dizer que tipo de amiza
des, se ele era amigo de traficantes mesmo e que cer
tas coisas. Que coisas eram essas? Era envolvimen
to com cocaína? É isso que eu quero saber.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não sei se
era envolvimento com cocaína. Agora, são pessoas
de que eu não gostava, pessoas com que eu não ti
nha qualquer tipo de afinidade e me encontrava no di
reito de não me relacionar com elas. Agora, não pos
so afirmar se elas estavam realmente ligadas a tráfico
ou à cocaína. Eu não posso afirmar com certeza.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Essas suas
palavras traduzem amizade. Agora, coisas. O quê?
Comportamento, atos... o quê?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Comporta
mentos, pressão familiar, entendeu? Essas coisas,
família, fazer muito favor à família...
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o SR. DEPUTADO EBER SILVA - Família do
Cameli?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, famí
lia do Curica. Que Cameli!

O SR. DEPUTADO EBER SILVA- Não, o Curi
ca fazia muito favor à família do Cameli?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - À família
dele. À família dele, Curica.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Os irmãos
dele estão todos presos, tudo traficante. Sr. Presiden
te, eu não sei seria necessário, justo, mas eu fico su
bordinado à orientação de V. Exã . Eu não sei, há uma
tranqüilidade muito grande por parte da depoente,
mas até o limite que ela estabeleceu para falar. Esta
beleceu um limite para falar e, dentro desse limite, ela
esboça uma tranqüilidade absoluta. Mas eu não sei
se só com a Comissão a gente poderia ouvir mais al
guma coisa verdadeira. Eu não vou fazer proposta,
mas vou deixar para reflexão de V. Exã .

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Deputada Elcione.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Excelência, eu só queria ler a declaração para saber
se a dona Sâmia concorda para que a gente possa
proceder à datilografia. "Comissão Parlamentar de
Inquérito - Narcotráfico. Declaração. Eu, Sâmia Had
dock Lobo, brasileira, solteira, piloto comercial, identi
dade nll. ..." - eu preciso da sua identidade - "...CPF
nQ

•••" - preciso do seu CPF - "... residente, domiciliada
na Rua 39, São Paulo, Brasil, venho por esse instru
mento autorizar o Banco Central da Suíça, ou autori
dade similar competente, a proceder devassa e in
vestigação em contas bancárias em meu nome exis
tentes em bancos suíços ou de outras nacionalidades
sediadas nesse país e, caso sejam encontradas
quantias superiores a 1 milhão de dólares, sejam es
sas revertidas ao Tesouro Nacional brasileiro e apli
cadas em programas de assistência social no Brasil,
comunicada à Embaixada do Brasil na Suíça". Há al
gum erro?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, vou
submeter à apreciação dos meus advogados. E...
agora aí existem uns termos, exatamente o que a se
nhora me falou seria só sobre os valores. A senhora
aí já tá ampliando um pouco o âmbito da coisa...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não, acima de 1 milhão de dólares. Não, eles não pre
cisam informar nada. Eles só precisam... O que tiver
de acima de 1 milhão de dólares, eles passam para o
Tesouro brasileiro. Só isso. É esse o pedido. Essa é a
declaração. A senhora autoriza o Banco Central suíço
a, caso haja mais...
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A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Mas eu te
nho de autorizar o Banco Central suíço?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Claro, a conta é sua! Eu não posso autorizar. só a se
nhora. Então, eu vou pedir para bater. Agora, eu pos
so pedir ao seu advogado a sua identidade e o seu
CPF?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Pois não.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A

senhora dá? (Pausa.) Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Na verdade, não houve ampliação, não. Ela colo
cou... como foi colocado, e até pode colocar mais, se
a senhora desejar ali... Por favor, gente.

A SRA. DEPUTADA ELCIONE BARBALHO 
Sr. Presidente. Dona Sâmia, por gentileza, você pilo
tava avião e tinha também... e fazia transporte, tá?
Até onde eu posso imaginar, e eu acho que é uma coi
sa perfeitamente clara, eu creio que tem de se saber
o nome, a relação das pessoas que você transporta,
concorda?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não. Essa
obrigatoriedade não havia na época.

A SRA. DEPUTADA ELCIONE BARBALHO 
Não existe. Na época?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não sei.
Acredito que não. Em nível de táxi aéreo não existe,
né?

A SRA. DEPUTADA ELCIONE BARBALHO 
Não, porque eu viajo muito, tá, eu moro no Estado do
Pará, viajo muito para a região e normalmente existe
sempre uma relação das pessoas que vão comigo, in
clusive meu nome, o piloto, todo um controle do De
partamento de Aviação. Embora, eu saiba perfeita
mente que lá para aquela área existe muita possibili
dade de se forjar isso tudo.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, a
gente até pede, até por uma questão de seguro, en
tendeu?

A SRA. DEPUTADA ELCIONE BARBALHO 
Sem dúvida. Seguro acabei de falar aqui pro compa
nheiro.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Até por
uma questão de seguro ou acidente, responsabilida
de civil. Mas nem sempre as pessoas lá, têm uns que
não gostam de mostrar documento. Então, põe só o
primeiro nome: João, José, Zezinho...

A SRA. DEPUTADA ELCIONE BARBALHO 
E aí você fazia esses transportes de graça?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, não é
de graça; transporte é remunerado.
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A SRA. DEPUTADA ELCIONE BARBALHO 
Você recebia de quem? Não te passavam recibo;
quer dizer, você não sabe, por exemplo, se o Sr. Orle
ir estava dentro do avião que você tava pilotando?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, por
que eles pagavam. Geralmente era pago...

A SRA. DEPUTADA ELCIONE BARBALHO
Cash.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - A não ser
fosse requisição de órgão governamental. Aí, sim, é
requisição. Aí é uma requisição com nome e identida
de. Só pode ser...

A SRA. DEPUTADA ELCIONE BARBALHO 
Quer dizer, é, por essas várias vezes que você pilo
tou, que essas pessoas te pagaram em dinheiro, em
espécie, se não você não receberia recibo, você não
reconheceria o Sr. Orleir se tivesse uma fotografia?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Talvez.
Com uma fotografia, sim, posso ... Posso ter...

A SRA. DEPUTADA ELCIONE BARBALHO
Seria uma ligeira amnésia?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É, não.
Posso conhecê-lo por foto.

A SRA. DEPUTADA ELCIONE BARBALHO
Outra coisa: diante de tudo que você e junto com seu
marido construíram, a gente nota assim um patrimô
nio - poderia se dizer - descomunal, super, megapa
trimônio. Sei também que extrair ouro não é tão fácil e
que também o Governo compra, a não ser que isso
tenha sido feito através de contrabando. Pra mim,
isso é uma ilegalidade. Eu não vejo de que forma,
porque todos nós trabalhamos, e a gente luta para
conseguir comprar um carro, uma casa, pra dar edu
cação aos nossos filhos, pra gente construir alguma
coisa. Concorda?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Claro.
A SRA. DEPUTADA ELCIONE BARBALHO 

Então, eu acho que vocês têm a varinha de condão
ou têm algum processo que seria ótimo pra todos nós
que isso nos fosse ensinado, né? Para gente melho
rar até o Brasil, sair dessa situação em que se encon
tra, tá?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - A senhora
é do Pará.

A SRA. DEPUTADA ELCIONE BARBALHO 
Sou do Pará.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - A senhora
conhece Itaituba? A senhora já esteve... ?

A SRA. DEPUTADA ELCIONE BARBALHO 
Conheço Itaituba, toda aquela área: sul do Pará, su
doeste, oeste, de ponta a ponta.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Na época
áurea de garimpo corria, sim, muito dinheiro por lá. E
com o fechamento...

SRA. DEPUTADA ELCIONE BARBALHO - E
muito contrabando e muita droga também.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Talvez.
Mas o fato é que...

A SRA. DEPUTADA ELCIONE BARBALHO
Talvez não, porque recentemente... Nós estamos até
convocando as pessoas que tão presas. Tem piloto
no meio que com certeza vai nos dar outras informa
ções também. Então, eu gostaria de saber como é
que vocês faziam essa venda desse ouro que vocês
extraíam.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - As correto
ras autorizadas nas cidades. Próximo a todas as cida
des ou dentro dos próprios garimpos, havia as corre
toras autorizadas (ininteligível)

A SRA. DEPUTADA ELCIONE BARBALHO 
E a senhora ainda tem documentos...

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Tenho.
A SRA. DEPUTADA ELCIONE BARBALHO

...das vendas, do ouro, tudinho?
A SRA. SÂMIA HADOOCK LOBO ~ Tenho

todo o documento.
A SRA. DEPUTADA ELCIONE BARBALHO

E atingiu todo...
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - O paga

mento de imposto...
A SRA. DEPUTADA ELCIONE BARBALHO 

... esse patamar de recursos?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim.
A SRA. DEPUTADA ELCIONE BARBALHO 

Muito obrigada.
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - De nada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Mata)

- A senhora pode remeter a essa CPI esses docu
mentos?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Qual? Das
notas...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- As notas da venda do ouro.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Pois não,
posso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Concedo a palavra ao eminente Deputado Reginal
do, Reginaldo Faria.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Não, Germano.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- É só a semelhança.



das.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Era legal isso?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Era.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO

Legal?
A SRA. SÂMIA HADD~CK LOBO - Ilegal não

era, porque era praxe na época.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO

Agora, eu quero continuar aqui. A senhora já tinha to
dos esses bens e a senhora quando conheceu o Curi
ca e foi morar com ele?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO

Durante quanto tempo a senhora viveu com o Curica,
sem que houvesse indícios ou envolvimento dele com
polícia, com tráfico de drogas, com todo esse movi
mento que nós estamos discutindo aqui?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Foi até ele
ser preso, né.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Não, quanto tempo. Foram dois anos, três anos, cinco
anos?

A SRA. SÂMIA HADDOCk LOBO - Sete anos.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO

Sete anos. Durante sete anos a senhora viveu com
ele, sem que houvesse indícios de tráfico de drogas,
de marginalidade, de envolvimento com a criminalida
de. Durante esse tempo, o que mais a senhora conse
guiu alcançar como patrimônio? Em sete anos.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Se conse
gui comprar mais alguns imóveis e aumentar o patri
mônio...

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Mais imóveis, o quê? Mais fazendas?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É fazen-

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Mas como é que a senhora transportava um passage
iro, sem saber quem ele era? Como é que pode isso?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - O pessoal
chegava dizia: quero uma passagem para tal lugar
e...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Que a
senhora possuía.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - No Acre.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - No

Acre. E as três casas?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Uma no

Acre e duas no litoral de São Paulo.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO

Uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte - a
senhora ainda disse ainda há poucos minutos: que o
passageiro que voava com a senhora não precisava
se identificar. Como é que pode ser feito isso? Como
é que eu vou voar, sou passageiro, vou do Acre para
São Paulo, vou de Brasília para o Rio Grande do Sul,
eu alugo um avião, mas eu não tenho que me identifi
car?

da?
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O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO- A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Lá funcio-
É, veja bem, Sr. Presidente, o que tem me chamado a nava da seguinte forma, não era bem alugar um
atenção aqui nesses momentos que estou aqui ouvin- avião. Simplesmente, na época inexistiam estradas
do é o seguinte: quando a senhora conheceu o Curi- no Estado do Acre.
ca, a senhora já tinha todos os seus bens. O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO-

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, al- Certo
guns. Já tinha bens, né? A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Todo o

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO - acesso aos Municípios era feito por via aérea ou fluvi-
É, alguns - digamos -, o que a senhorájá tinha quan- a\.
do conheceu o Curica? Vamos ver alguns que a
senhora já tinha.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Bom, eu ti
nha uma fazenda pequena, uma chácara. Tinha três
casas, dois terrenos, uma aeronave. Que eu me lem
bre, só isso.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Só isso?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É, quer di
zer...

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Isso foi, isso a senhora conseguiu com seu trabalho:
garimpo, com a corretagem de ouro...

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Certo.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO

...ecom...
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Pilotagem

de avião.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO

...0 transporte de passageiros. Uma coisa que a se
nhora falou em transporte de passageiro que eu...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Depu
tado, só uma curiosidade minha. Onde é que era a fa
zenda?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Que fazen-
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o SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Quantas fazendas?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eram três
fazendas.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Mais três fazendas. Mais o quê?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É... casa e
terreno.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Quantas casas?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Duas ca
sas, dois terrenos.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Duas casas onde?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Manaus.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO

E terrenos onde?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Também

em Manaus.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO

E as fazendas?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - São duas

em Roraima e uma no Amazonas.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO

Duas em Roraima e uma no Amazonas.
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Aliás eu

queria retificar aqui, porque o senhor até me pergun
tou anteriormente, uma dessas fazendas eu ainda te
nho, fica no Estado do Amazonas. O senhor pergun
tou se eu ainda tinha alguma coisa no meu nome.
Existe ainda. Uma dessas fazendas é... continua sen
do de minha propriedade.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
No momento em que a senhora começou a ver as coi
sas estranhas que a senhora falou aqui. .. A senhora
falou... a senhora começou vendo coisas. A senhora
não disse que coisas eram no relacionamento com o
Curica. Algumas coisas não foi isso? A senhora falou
algumas coisas, algumas amizades. A senhora co
meçou vendo essas coisas estranhas, a partir desse
momento, a senhora se separou do Curica, foi viver a
sua vida ou a senhora continuou com o Curica.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, nós
começamos por separar a sociedade comercial.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Não, não é essa a minha...

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Mas a mi
nha intenção já era quando ocorreu de ele ser preso,
exatamente, aí até por uma questão de humanidade,
eu...
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O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Não, não foi essa pergunta que eu fiz.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Pois não.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO

A partir do momento que a senhora viu coisas estra
nhas, não estou dizendo que a polícia foi procurá-lo
ou que ele foi preso. Não estou dizendo isso. Quando
a senhora começou ver essas coisas estranhas, a po
lícia ainda não sabia, mas a senhora era esposa dele,
estava dia-a-dia com ele, então, a senhora via que a
coisa estava meio estranha. As amizades tinham mu
dado, estavam mudando, já vinham chegando pesso
as que a senhora disse que não tinha afinidade. Antes
a amizade que ele tinha a senhora tinha afinidade,
tanto que não houve motivo para a senhora ficar dife
rente, mas a partir do momento em que a senhora co
meçou a ver coisas estranhas e que pessoas estra
nhas começaram fazer parte do círculo de amizade, a
senhora se separou do Curica?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu estava
começando, porque primeiro eu tinha que começar
pelos negócios, uma vez que havia, e realmente esta
va no início esse processo quando ele foi preso.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Agora, essas coisas que a senhora já tinha e que de
pois conseguiu na companhia dele. Isso era em soci
edade ou era só seu?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, era
meu.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Só da senhora? E o que ele tinha? A senhora é espo
sa dele sabia o que ele tinha.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO

E então? O que ele tinha?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - O que ele

tinha eu não sei, porque eu quando me separei dele
eu não sei o que ele fez, se ele vendeu.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
A senhora viveu sete anos com ele, vivendo.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
A senhora viveu sente anos com ele. Vivendo... A se
nhora era piloto, pilotava. Ele também era piloto. Ha
via uma sociedade legal entre marido e mulher. Então
é claro que... Se ele sabia o que a senhora tinha, a se
nhora também sabia o que ele possuía.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Claro. Ele
tinha essa empresa, que eu disse que saí. Eu saí des
sa sociedade e ele permaneceu com ela na época.
Não sei se posteriormente ele vendeu, o que ele fez
com ela.
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o SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO ~

Quando foi que a senhora se separou de vez de tudo,
marido e mulher, negócios, sociedade, tudo?

A SRA. SÂMIA HADDOCK lOBO - Em 18192.
O SR. [)EPUTt~DO IREGINALIDO GERMANO ~

Quando ele já estava preso.
i!.\ SRA. SÂMIA ~,Ai)DOCK lOSO ~ Já estava

preso.
O SR. lDJEPlijTAíJlO IREGiNAlDO GE];lMAi'KÍJ

Quer dizer, antes de ele ser preso, a senhora ainda
continuou tendo sociedade, ainda continuou sendo a
esposa...

A SRA. SÂMlúJI. HA[))IDOC~ lOBO ~ Não. Da
sociedade, já. estava separada.

O SR. [j)EPlllT~[i)O REGIf\iAlIDJO GERMA~~O ~

De tudo?
A SRA. SÂM!A HAIDlDOC~lOSO ~ Comercial,

sim.
A 5RA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO ~

Posso fazer um aparte a V. Ex".?
O SR. DEPUTADiO REGiNAUJO GERMANO ~

Sim.
A SRA. DEPUTADA L.~URA CARNEIRO ~

Dona Sâmia, quando a senhora se separou, no co
mecinho, ele estava preso, portanto ele respondeu o
processo para ser preso. Durante esse período, a se
nhora chegou a contratar algum advogado para ele?
Para o Curica.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOSO ~ Na primei
ra, quando ele foi preso em 1991 OLl agora?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO ~

Não, não. Naquela época, em 1991. Antes da senho
ra se separar. Quando vocês estavam casados ainda.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim, sim.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A

senhora tomava conta dos advogados?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Acredito

que eu tinha contato com os advogados. Não me lem
bro se foi eu que contratei, mas alguns ele contratou,
outros, eu. Na época, sim.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Eram vários advogados?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Ele teve
vários advogados.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A
senhora se lembra do nome dos advogados? Ou de
algum? É importante.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Lembro
que teve um chamado Lázaro de São Severino.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Lá
zaro de São Severino. Quem mais?
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A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Com quem
eu falei mais foi com esse.

Na época, né. Em 1991.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNE~RO 

Esse era <O advogado em "i 991.
A SRA. SÃM!A. HADDOCK lOBO - É.
IA SRA. [DEPUTADA LAURA CARNEIRO ~

Obrigada.
«) SR. DEPUTADO REGINAlDO GERMANO

Dona Sâmia, no momento em que a senhora. viu es
sas coisas estranhas, e que a senhora certamente viu
os indícios de tráfico de drogas por palie do seu mari-

a senhora não ficou com medo de perder tudo o
qLH3 a senhora. flavia construído com sacrifício, com
honestidade, com sinceridade? A senhora não teve
medo de perder tudo, de a polícia associar todos os
bens que a 8en~'lora tinha aos bens que ele tini-Ia e to
mar tudo?

A SRA. SÃMiA ~iADDOCK lOSO - Olha. Sr.
Deputado, na verdade, eu acreditava que esse tipo
de coisas não seria ele diretamente que estava fazen
do, mas outras pessoas ligadas a ele ou à. família
dele, em princípio.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Certo. Mas a senhora não tinha medo, a senhora não
teve medo de a polícia associar os seus bens, os
bens dele ao tráfico de drogas e, de repente, a senho-
ra tudo?

A SRA. SÀMIA HADDOCK LOSO - É claro.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO

E por que a senhora não denunciou então à polícia,
para que a senhora não tivesse, como participante
agora, de uma posição de inquérito, uma posição de
denúncia. indiciamento. Por que a senhora não de
nunciou?

A SRA. LAURA CARNEIRO - Mas Sr. Deputa
do, eu não tinha certeza de coisa nenhuma, eu ape
nas comecei a observar certas coisas, amizades es
tranhas. eu não tinha certeza de coisa nenhuma.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Alguma pessoa, algum nome que lhe chamou a aten
ção, que lhe levantou toda essa suspeita? Algum
nome, alguém que ia lá na sua casa, que estava com
o Curica que a senhora viu e falou que esse cara não
podia ser.

(Não identificado) - Não é boa bisca.
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É. Exata

mente. Isso aconteceu com o Clóvis de Oliveira Mon
teiro.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Clóvis de Oliveira Monteiro.
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A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Ele já ha
via sido condenado e já havia sido...

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Porquê?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Por tráfico.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO

Por tráfico de drogas.
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Por tráfico

de drogas.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO

Então havia entre o marido da senhora e esse Clóvis
uma certa - não vou dizer assim amizade - uma soci
edade que lhe trazia preocupação.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não havia
praticamente uma sociedade. Ele foi lá, ele esteve
com ele várias vezes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Um minuto, Deputado. A senhora desconfiava da
família dele?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não. exa
tamente, mas é que houve a prisão de um irmão dele
em Portugal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- A senhora sinceramente, sinceramente, diante de
tudo que envolve o Curica, que o envolve, a senhora
que conviveu com ele com essas amizades que en
volveu ele e que ele acabou nesses indiciamentos, a
senhora... sinceramente, ele é traficante?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Olha, eu,
para mim fica muito difícil dizer isso, porque quem
deve decidir isso é a Justiça, eu não, eu não...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Eu sei que quem decide é a Justiça, claro que eu
sei.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É muito di
fícil dizer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Só que eu não estou com um Desembargador aqui
na minha frente, estou com a senhora. E quando a se
nhora disse que tinha desconfiança da família e des
sas amizades, estou fazendo uma pergunta até muito
simples, não é? Porque geralmente o sujeito que cai.
cai como um inocente. S. Exª, o inocente. E esses in
dícios todos que vão, que apontam para ele, a senho
ra disse que desconfiava dessas amizades e tal, mas
achava que nunca podia ser ele, mas podiam ser os
parentes, por isso é que eu estou perguntando sobre
a família. Mas a senhora, então, me responda inverti
damente: de todas essas conclusões, ele é inocente?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Olha, des
se fato que o acusam, acredito que ele seja pelo se
guinte, porque eu vi quando esse Clóvis foi procurar,

e ele realmente me comentou que vendeu esse avião
para ele, ele me disse, sempre jurou que não teve
participação nisso, nesse episódio dessa condena
ção dele. Agora, sobre outros episódios ou posterio
res eu, realmente, não posso afirmar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Outros episódios a Senhora não sabe?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOSO - flJão, não
sei. até porque não tive mais nenhum contato com
ele, então.

O SR. DepUTADO REGINALDO GERMANO 
D. Sâmia, o que nos estranha é o seguinte: se eu, eu
sou hoje aqui Deputado, então tenho uma responsa
bilidade muito grande por estar representando °Le
gislativo do nosso País. Se eu tenho, faço urna amiza
de, conheço uma pessoa, faço amizade com essa
pessoa, sou inocente dos atos que ela pratica, e vou
me aprofundando com essa amizade, a ponto de ela
freqüentar minha casa, eu freqüentar a casa dela e a
nossa amizade vai crescendo. Então, no momento
em que eu descubro que essa pessoa é traficante, a
primeira coisa que eu faço é denunciar essa pessoa
para poder salvaguardar a minha integridade, a mi
nha honestidade. Se eu não faço isso, se eu não faço
isso, ou eu sou conivente, sou conivente, estou prati
cando a mesma coisa, ou estou tirando, levando van
tagem desse ato ilícito que essa pessoa está prati
cando. Então, o que a Senhora diz e °que a imprensa
disse a seu respeito, os indiciamentos, os inquéritos,
tudo que a Senhora vai falar vai ficar sem base, tudo
que a Senhora falar não vai ter uma base, porque a
primeira coisa que a Senhora. deveria fazer no mo
mento em que o Curica. se envolveu no tráfico de dro
gas, que a Senhora tinha um bem muito grande, a Se
nhora tinha aeronaves, fazendas, a Senhora tinha
uma vida independente, a Senhora viu que de repen
te podia perder tudo e parar na cadeia, perder sua
honra, perder sua moral, perder seu dinheiro, perder
tudo e parar na cadeia, No momento em que a Se
nhora não procurou as autoridades, a polícia, para
denunciar esse fato, então só tem uma resposta: a
Senhora estava conivente. Isso que se fala da Senho
ra não está sem base. Não existe uma pessoa que al
guém possa inventar alguma coisa a respeito, nin
guém pode inventar uma coisa respeito da pessoa..
Ninguém pode dizer aqui, por exemplo, que o Presi
dente, ou que eu, ou que a Deputada Laura somos
traficantes, ou somos seqüestradores, ou assaltantes
de banco, porque não tem base para isso.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Depende,
podem mostrar uma fotografia sua com alguém e te
cerem uma estória em torno disso.
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o SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Não, não tem base...

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sendo que
você tem uma reputação ilibada.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
A polícia vai procurar na minha vida e não vai encon
trar base. Não vai ter base. Vai procurar na vida da
Deputada e não vai encontrar base. Se achou, a polí
cia, base na sua vida para endossar essas denúnci
as, para indiciar a Senhora, é porque tinha base e
essa base está na sociedade, a sociedade que a Se
nhora teve com o seu marido, o Curica, sabendo a
Senhora que ele era traficante, a Senhora teve essa
sociedade com ele para tirar proveito, é claro.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Só uma
pergunta, Sr. Deputado.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Não, aqui é a Senhora que responde, quem pergunta
somos nós.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Mas você
denunciaria mesmo que essa pessoa fosse mãe dos
seus filhos?

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Denunciaria, claro, eu não vou perder d minha digni
dade.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - a que
seus filhos pensariam disso?

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Não sei, quero saber que vou ficar (Ininteligível.).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- A Senhora não denunciou por isso, então, porque
ele era o pai de seus filhos?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, mas
é que é uma colocação...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De
ixa eu fazer uma...

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - ... (Ininteli
gível.) porque eu não tinha certeza de nada.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Certeza a Senhora tinha, porque o Clóvis que a Se
nhora citou foi preso nesse avião que o Curica teria
(Ininteligível.). Certeza a Senhora tinha.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu tinha in
dícios, mas não certeza, Sr. Deputado.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Mas se ele foi preso com três quilos de cocaína.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Deputado
Reginaldo, dá um aparte?

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Sim, senhor.
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O SR. DEPUTADO EBER SILVA -Isso é coni
vência, isso é cumplicidade.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De
putado, V. Exª me dá um aparte? D. Sâmia, eu queria
saber o seguinte: a Senhora falou que por conta das
amizades, a Senhora começou a desconfiar. Ele era
pai dos seus filhos, provavelmente a Senhora des
confiou muito e não quis dar prosseguimento por con
ta de seus filhos. Até como mulher posso compreen
der, não sei se faria o mesmo, mas posso entender. A
minha pergunta é a seguinte: a Senhora gostaria de
falar alguma coisa para esta Comissão que não pu
desse falar em público, mas que fosse interessante,
importante para os nossos trabalhos?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Um minuti
nho, por favor. Eu acredito...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A
Senhora sabe alguma coisa que a Senhora... Vou re
formular: a Senhora sabe de alguma coisa que pu
desse nos auxiliar sobre as amizades do Curica, so
bre todos os nomes que eu citei? Cai-Cai, Carlinhos,
Cameli, Mauro alivier, esse Johanes Wermehem,
Cai-Cai, Benedito Alves, o irmão do Cameli, que a Se
nhora citou vagamente? Tem alguma outra coisa que
a Senhora não quisesse falar em público pelos seus
filhos, pela sua segurança, seja lá pelo que for que a
Senhora gostaria de falar numa audiência reservada
só com os Deputados? Sem que pudéssemos utilizar
isso... enfim, para divulgação, apenas para uso inter-
no da Comissão? .

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu aqui
não me recordo porque inclusive essas pessoas que
a Senhora me perguntou - as que eu conheço real
mente eu disse - são pessoas que não tenho conta
to há muito tempo. Não vejo em que... Inclusive tenho
vaga lembrança dessas pessoas.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - D.
Sâmia, as acusações que pesam contra a Senhora
são muito grandes...

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu sei...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
São acusações de que a Senhora chefiaria uma qua
drilha. E a Senhora tem que se defender disso.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Mas eu es
tou me defendendo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Claro, eu sei que a Senhora está se defendendo. Mas
pode ser que a Senhora tenha informações relevan
tes para a Comissão que nos façam chegar a outros
nomes que não o seu.
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A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não há
problema, se a Senhora quiser, a gente conversa. Eu
terei todo prazer, no que eu puder...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
quero saber se a Senhora acha que pode contribuir
com mais alguma coisa: se a Senhora tem nome de
empresas; se a Senhora se lembra daquela época; se
mesmo nessa questão do ouro não se fazia também
lavagem de dinheiro do narcotráfico, sob a alegação
de que se tirava ouro, até porque não existia nenhum
controle desse ouro; se tem alguns outros dados que
a Senhora gostaria de falar longe... enfim, numa au
diência reservada.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Se a Se
nhora quiser, com muito prazer. Agora, realmente as
sim não me recordo, mas se puder ajudar. .. os senho
res dirigem as perguntas mais objetivas, com todo
prazer, posso, no que eu puder colaborar. ..

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Bom, vamos continuar a audiência. Eu vou conversar
com o Relator e, se ele entender que é de valia para a
Comissão, vale fazer a reunião, se não...

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Eu gostaria de perguntar à Senhora, antes de partir
para esse lado... A Senhora pode dizer quem eram os
amigos do seu marido nessa época que a Senhora
não tem certeza que ainda era traficante, mas que a
Senhora já tinha suspeita dele? A Senhora citou o
nome de um só que consta aí em depoimentos de au
tos, que foi preso com avião dele. Mas têm outros
amigos que a Senhora naquele tempo viu, ficou apa
vorada, suspeitou, ou foram a razão até de a Senhora
se separar? Existem outros?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Mas são
os que constam dos autos em questão.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Ultimamente... a Senhora tem... qual foi o último con
tato telefônico ou postal que a Senhora teve com o
Curica?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Foi logo
após a prisão dele em São Paulo.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Quando?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Em 1997.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO

Depois disso, nunca mais?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO

Quer dizer, então, que a advogada do Curica está pe
dindo... tentou entrar com habeas corpus, para que
ele fosse, ou melhor, a advogada tentou pedir a trans
ferência dele de São Paulo para Manaus, alegando

que lá ele estaria perto da Senhora... porque a espo
sa é a Senhora.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu não sou
esposa dele.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
A Senhora não é mãe dos filhos? Assim que ela colo
cou no habeas corpus: que ele estaria perto dos fi
lhos; que estaria perto da esposa; certamente que lá
ele poderia se recuperar com mais facilidade e tal ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- E só para informar: a Senhora sabe que quem é a
esposa atual dele é essa advogada, né?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Pois, é. É
isso que eu ia dizer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Que está grávida.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Pois, é
isso que eu ia dizer: ela está grávida dele.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Mas ela não tem filhos dele.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Mas não é por isso, não.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO 
Não, ela está esperando. Ela não tem filhos. No pedi
do de transferência, ela dizia que, lá, ele poderia estar
perto da família, perto da esposa...

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Mas o se
nhor há de convir, porque há certas coisas a nível fa
miliar, ela é a atual esposa dele, ou pelo menos, con
vive com ele e está esperando um filho dele.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Ou a Senhora é a esposa e ela é somente a amante?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu, esposa
não sou. Há muito tempo, disso, tenho convicção. Se
ela é amante ou esposa, não sei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Só para esclarecer o Deputado Reginaldo, essa foi
uma mecânica que a advogada usou no sentido de
fundamentar o habeas corpus para poder facilitar o
plano de fuga dele.

O SR. REGINALDO GERMANO - E se as duas
estão combinadas para fazer isso? A gente não pode.
Por isso que vem a pergunta.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Pois não, Deputado Eber.

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Gostaria de
jazer uma pergunta à D. Sâmia. D. Sâmia, a Senhora
poderia responder à CPI com quem está casada
hoje?
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A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Vivo só
com meus filhos, não convivo com ninguém.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- A Senhora aprendeu que, mal acompanhada, é me
lhor só, não é?

A SRA. SÂMiA HADDOCK LOBO - Realmen-
te.

o SR. PRES~DENTE (Deputado Magno Malta)
- Não havendo mais inscritos, gostaria de avisar a. V.
Ex!;[s, Deputados, que amanhã, às 911, teremos o de
poimento.

(Não identifi~âI©1QJ~~ Sr. Presidente.
O 5R. PRES~IJEIi\!IIlE (Deputado Magno Malta)

- Eu vou lhe passar a palavra. Do Brigadeiro Custó
dio. O Brigadeiro Custódioi'oi citado muito pelo Te
nente Paulo Sérgio no depoimento e ele é o Brigadei
ro que deu as autoriza.ções para que ele viesse ao
Rio, autorizações verbais, e quem viabilizou a nome
ação dele, por trinta dias, para tomar conta do espa
ço aéreo da Amazônia. José Maria Custódio de Men
donça, Chefe do VII Comar. Ainda é? Está em vota
ção Sr. Relator? Está votando? Eu... Deputado Regi
naldo, vá e volte, viu, Deputado? E, quando ele voltar.
o senhor está autorizado, viu, Deputado Eber?

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Já falei.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Deputado Moroni Torgan.
O SR. OEPUTADO MORONI TORGAN - SI'.

Presidente, primeiro, eu quero dizer que temos uma
lista de telefones da quadrilha do John Michael e da
FAB que temos de quebrar o sigilo telefônico deles.
Não sei se hoje ainda, aproveitando que há quorum,
poderíamos fazer isso e talvez até num posterior a
este depoimento. Gostaria também... Há esses qua
rentas nomes do Estado do Acre. Gostaria de consul
tar, até depois, o Plenário, se seria interessante que
brar esse sigilo em sessão reservada ou sessão aber
ta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- É solicitação da Polícia Federal, né?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Que
seja em sessão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Não, está solicitando só.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Da
solicitação. Seriam coisas que nós teríamos fazer
hoje ainda, aproveitando que estamos com quorum
para realizar esse tipo de votação. D. Sâmia, a Se
nhora morava em Videira?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Videira?
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Videi

ra, São Paulo?

A SRA. SÂMIA. HADDOCK LOBO - Não, Vi
nhedo.

O SFt DEPUTADO MORONI TORGAN - Ah,
Vinhedo. Vinhedo, São Paulo. Em 1997, Curica foi
preso lá. Há quanto tempo a Senhora estava moran
do nesse local onde ele foi preso?

A. SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Há um
ano, aproximadamente.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Há
um ano. Antes de ir para Vinhedo, a Senhora estava
morando onde?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - São Paulo.

\O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qual
é o bairro? A Senhora tem o endereço? Qual é o en
dereço?

li. SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO ~ Santana.
Sóror Angélica, 349, me parece.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Des
culpe, o 349, entender.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Na Rua
Sóror Angélica, em Santana.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não,
porque tenho informações de que a Senhora andou,
nesse tempo, na Colômbia. Então quero crer que a
Senhora não andou na Colômbia.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por

isso, só para a Senhora saber por que lhe estou pe
dindo. Antes da Rua Sóror Angélica, teve algum outro
endereço?

!to, SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.
(iJJ SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Então

foi um ano em Vinhedo e mais três anos na Sóror
Angélica. É isso? A Senhora lembra do seu telefone
da Sóror Angélica?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, não
lembro.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
lembra. A Senhora alugou ou comprou de alguém?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Alugado.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - De

quem? Foi imobiliária ou foi particular?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Foi particu

lar. Só se, depois, eu visse o contrato, porque eu não
lembro.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A Se
nhora tem um contrato desse no seu nome?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É. Não me
lembro como foi feito, mas tenho o contrato de uma
pessoa conhecida.
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o SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tem o
contrato de aluguel? Em que ano a Senhora contra
tou?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO ~ Se não me
engano, foi em 1994, parece, 1993 ou 1994.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN ~ De
1993 a 1994. É, de -1994 a 1998, a Senhma. disse que
,estava em São Paulo. A Senhora sabe do pmbic:1ma
que leve entre a. Solimar e alguns traficantes? Qua al
guns traficantes ligados à Solimar ou a Solimar pa
gando passagem para eles, ou eles tendo ~rabalhado

na empresa, ou coisa parecida, foram presos com co
çaína?

!<\ SRA. SÃMIA iHADDOCK lOBO ~ Mais ou
menos,live conhecimento de alguns "1atos, e){em-

o SR. iOEPUTAIJO MORONI TORGLill.Ií'~ ~ Fale
um pouquinho mais pelio, por favor.

A SRA. SÂMIA HADDOCK lOSO - Quanto ao
irmão dele. O irmão dele, parece que, quando da pri
são em Portugal, se não me engano. comprou a pas
sagem, ou através da empresa ou por indicação da
empresa. Essa foi uma das razões por que vim poste
riormente a sair.

a SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Esse
foi o mesmo irmão que, depois foi preso em Mato
Grosso com 600 kg?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim, pEHie
itamente.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E fu
giu de Mato Grosso com 600kg.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Aí, eu já
não...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Me
diga uma coisa. Nesses seus endereços, a Senhora
tinha algum outro endereço profissional, alguma coi
sa assim, porque a Senhora disse que lidou com imó
veis ou coisa parecida?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Tinha, sim,
mas eventual, não é? De ganho de comissões, não
fixo. Endereço. não, domicílio, não.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
tinha endereço.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A Se

nhora tinha um telefone celular que fazia esse conta
to?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Tinha.
Acho que tinha na...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Esse
telefone celular estava no seu nome ou tinha alguém
que tinha alugado para a Senhora, o que é normal.

A SRA. SÂM!A HADDOC~"(lOB(\) - Eu não me
lembro. É que, na havia alguma coisa que não

transferir e não me lembro se í8stava no meu
nome ou 18m nome de terceiros.

O SR. Ii)EPlIlTAJiJ(\) MQJIR(j)ú\j~ T(j)friGAINl - Qual
era o rllJmero seu Gt3lula(?

l\ SRA, ~A[PID(j)C~~ l(j)f§li1J) ~ Dessa
época?

(iJ ~iRL IDJEIPUu,óJlJJ(QJ ~\jHJ~(j)r-~~ T(iJ~Gt\i'!J ~ É.
,~ S!RiPi" ~~j[1:lID!D(QIC~{ lOiB«5J - Eu não me

íembro.
(r) Sft IDEIPUTAIQl(l) MOiIRl(j)~\j! TiQJ~G~~~ ~ Qual

é o número do seu celular hoje?
A S~l\, ~~~L1:,[JJID(\)C~:Z l«5Jl8(j) ~ Eu náo te-

n~1o telefone celular
íí) SR. IDJ~I?~JTAIDC}) MQJIRl(j)u\IJ~ T((])~G&N - E do

seu telefone de casa?

A SRI~o Sj~M!A ~ojJtl\IQlIDIi)CK l(j)l8«5J ~ É
366-9292.

(j) SR. IDJEPUl'L'\[i)QI ü\iilOij1iQlli'~! l'(j)RGA~~ ~ ['Jes
sa época em que a Senhora morou em Vinhedo e
aqui em Santana, a Senhora recebeu ligações de ou
tros países?

ií\ SRA. SÂMiA ~"'!A[i)\lJIOC~{lOBO - É possível
que tenha recebido, porque ele mesmo, Antônio, ain
da que esporadicamente, mas algumas vezes ligou.
Não sei se ele estava no País ou fora do País.

O SR. DEPUTADQ MORONI TORGAN ~ Quer
dizer que, esporadicamente, ele pode ter ligado?

A SRA, SÂMiA HADDOCK lOBO ~ Não, ele li
gou...

O SR. DEPUTADO MORON! TORGAN ~ Ele
disse que, quando fugiu. andou na Europa, andou no
México, andou aqui nos países da América do Sul. ..

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO ~ Ele não...
Não sei de que País ligou, se ligou do exterior. Mas.
se houve ligação, foram ...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAt\! - Se
houve ligação foi só dele para a Senhora. A Senhora,
desse número, ligar para outros, nós não vamos en~

contrar nada lá?

A SRA. SÂMIA HADDOCK lOBO - Que eu me
lembre. não.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Que a
Senhora se lembre desse número, a Senhora não li
gou para o exterior?

A SRA. SÂMIA HADIDOCK LOBO - Para o 8){

terior... eu acho que não.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN ~ Acha

que não?
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A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eventual
mente posso ter ligado por alguma outra razão.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Teve
pessoas da quadrilha da VASP que disse que nem
dava, da VASP não, estou mudando, da FAB, que
fazer uma retificação, porque mais tarde vão dizer
que foi...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Fica retificada a gravação.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Retifi
cado, apague VASP e bote FAB. Que teve algumas
pessoas da FAB que disseram, ligados ao problema,
que disseram que nem telefone tinha. E investiga
mos, já sabemos três, quatro telefones, já sabemos
as ligações para onde aconteceram, quer dizer não
tem muito o que esconder nisso. Então eu quero sa
ber se desses seus telefones, quantas ligações, ou se
rotineiramente, ou esporadicamente, tinha ligações
suas para o exterior?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Se houver,
se houve foi esporádica, eu não sei. ..

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Espo
rádico, para o exterior. Para onde poderia ter sido a
sua ligação para o exterior?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Estados
Unidos.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Esta
dos Unidos. Onde mais?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Estados
Unidos, basicamente Estados Unidos.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Esse
telefone vai ser. ..

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É, não, eu
sei.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Vai
ser destrinchado. Tanto do seu endereço anterior
quanto o de Vinhedo, então... E a Senhora está sob
juramento, quer dizer, se a Senhora colocar alguma
coisa que não seja verdade ou omitir alguma coisa...

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu não
posso me lembrar de quantas vezes eu liguei para o
exterior, devo ter ligado, agora... esporadicamente.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Para
onde a Senhora ligava para o exterior?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Para
onde? Se eu liguei foi para os Estados Unidos, que eu
me recordo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O que
a Senhora tem com os Estados Unidos?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Saber pre
ço de peças, preço de aeronaves.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas a
Senhora disse que não está mais lidando com isso.
Estava afastada disso.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Mas o Se
nhor não está perguntando na época... Em que época
que o Senhor está dizendo?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Estou
perguntando da época que a Senhora morou em São
Paulo, porque a Senhora disse que quando foi para
São Paulo se afastou de tudo isso.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Então, era
nessa época, já não, é pouco provável. ..

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É,
não tem, não vou encontrar nada lá.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Se o Se
nhor encontrar alguma, não vou saber do que é, pode
ser uma consulta... uma viagem, um parente que esti
vesse em casa. Não posso lhe assegurar que não há.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pode
assegurar que não há.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não posso
lhe assegurar que não há ligações.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A Se
nhora sempre pagou conta baixa de telefone?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, nun
ca foi muito alta, ligações internacionais são muito
poucas, nacionais têm muitas.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Naci
onais para onde que tinha mais ligações?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Ligações
para São Paulo, capital, para o Estado de São Paulo
mesmo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Só
para o Estado de São Paulo?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, tam
bém havia algumas para o Norte, para o Pará, para
Roraima, para Manaus.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ainda
tinha para esses locais.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim, tinha
conhecimento lá e tudo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É a
Senhora tinha familiares ainda do seu marido lá.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim, mas
eu não me...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A Se
nhora se separou, seu marido casou com a advoga
da, a Senhora tem conhecimento disso?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Tenho.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A Se

nhora também se casou outra vez?
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A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, Se
nhor.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A Se
nhora não se casou de novo. A Senhora não acha in
teressante várias pessoas ligadas à Senhora, daque
le plantei do Acre, o Carlinhos da Tafetal, Carlos
Antonio Marques, Francisco Sousa Farias, terem to
dos envolvimento com narcotráfico?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Olha, na
quela época, digamos, o número de pilotos no Acre
era muito pequeno, certo? Então, logicamente todos
se conheciam. Todos dias nos víamos no aeroporto,
nas cidades, nos Municípios. Então, é um fato natural
que eu os conheça e eles a mim. Agora, daí ao fato de
envolvimento com narcotráfico, já é uma coisa parti
cular de cada um.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
Algum desses pilotos trabalhou depois com a Senho
ra?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, Se
nhor.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ne
nhum desses?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Nenhum
desses. Mas a Senhora usava aviões para sair e en
trar roo garimpo. Quem é que pilotava?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu mes
ma, ou os pilotos de lá da região.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Os pi
lotos de lá da região?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Exato.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN -A Se

nhora tem uma Distribuidora Chuí de combustível?
Ou teve algum dia?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, Distri
buidora Apuí.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Apuí?
Onde ficava essa Distribuidora Apuí?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Em Arique
mes, Rondônia.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Em
Ariquemes Rondônia.Quando é que a Senhora ad
quiriu essa Distribuidora Apuí em Ariquemes, Rondô

. ?nla ..
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Foi mais

ou menos em 1991 ou 1992.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - No

venta e um ou noventa e dois. E por que a senhora
adquiriu em Rondônia, estou curioso neste fato?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É porque
é... era um posto de gasolina que estava em poder da
Petrobras, que havia sido apreendido por dívida e

essa negociação foi feita diretamente com a Petro
bras.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A se
nhora não me disse o porquê. A senhora só me disse
como foi feita a negociação. Por que a senhora não
adquiriu em São Paulo, por exemplo, a senhora esta
va indo para São Paulo?

A SRA. 'SÂMIA HADDOCK LOBO - Porque o
negóCio maior dos combustíveis no Amazonas é o
transporte fluvial e terrestre de combustíveis. Não é
tanto o posto de gasolina que na época dava lucro,
senão que o transporte fluvial e terrestre.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Quer
dizer que depois da prisão do Curica a senhora conti
nuou nos negócios?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim, claro,
eu tinha meus negócios. Eu nunca deixei de ter meus
negócios.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A se
nhora continuou comandando os negócios?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu conti
nuei trabalhando normalmente.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Aí a
senhora adquiriu essa Distribuidora Apuí?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Certo.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A se

nhora sabia que a família Cameli também tem uma
distribuidora?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sei.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tam

bém em Rondônia?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Onde é eu

não sei, eu sei que eles trabalham com distribuidora
de petróleo e têm empresa transportadora também.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
Empresa transportadora que ficava do lado da sua,
que era a Conave.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - A Conave,
exatamente, do Sr. Francisco Cameli.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Do
lado da Solimar?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, não
era do lado da Solimar.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qu
antos metros assim de distância?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - O escritó
rio deles era bem distante, o nosso era no centro da
cidade.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não,
aí era a Marmud Cameli que era a construtora.
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o SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A Co-
nave ficava ele mesmo disse isso que ficava lá do
lado do seu ..

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Ah, sim, no
porto de Iguape. É.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Fica
va do lado da sua. Interessante um fato me chamou a
atenção no seu depoimento, porque uma família que
tem uma distribuidora do lado da sua, a senhora foi. ..
tem uma transportadora do lado da sua; aí essa mes
ma família tem também uma distribuidora, a senhora
botou um ponto de distribuição também, quer dizer,
comprou da Petrobras que tomou de um cara que não
pagou. Quem foi que não pagou, a senhora lembra o
nome dele?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, esse
foi arrematado em leilão.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Foi
em leilão, né? Vejo que a senhora conhece bem Fran
cisco Cameli. Difícil de dizer que não conhece, por
que é vizinho ali, várias vezes deve ter se pechado ali
no meio, perguntando como é que está o rio? Como é
que está o transporte? Como é que estão os fornece
dores? Como é que estão...

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sem dúvi-
da.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por
que é que a senhora insistiu tanto em negar que des
conhecia o Orleir Cameli? Isso me chamou a atenção
porque a coisa mais comum do mundo era dizer: "Ah,
conheci viajei com ele várias vezes", e daí qual é o
problema?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Mas eu
posso até dizer... eu não me lembro da pessoa dele.
O Sr. Orleir eu nunca... O Sr. Francisco eu vi em Ma
naus porque como o senhor disse todo dia eu encon
trava no porto... Como é que estão as balsas? Como
é que está o rio?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu
como Vice-Governador viajei muito em avião peque
no e posso dizer que não conheço todos os pilotos
que viajaram comigo, até na CPI, agora viajamos
agora mesmo para o Mato Grosso em aviões peque
nos, eu não me lembro dos pilotos.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
lembro, Gilson, o nosso piloto.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Então
é interessante que é muito mais fácil o piloto se lem
brar da pessoa do que a pessoa se lembrar do piloto.
E ele veio aqui e disse que se lembrava da senhora.
Até parece que a senhora tem algum receio de dizer
que tem alguma ligação nesse sentido.
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A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Absoluta
mente, o fato é que ele pode ter se lembrado porque
eu era a única piloto mulher no estado. É um fato mui
to marcante isso. Agora eu não me lembro da pessoa
dele. Não vejo que relevância tenha.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Um aparte, Sr. Relator. Ele se referiu à senhora com
extrema intimidade aqui. Ele se referiu ao nome da
senhora aqui com extrema intimidade. Ele lhe deu
atributos, qualidades acima de quem conhece super
ficialmente. É impossível isso. É impossível. Uma
pessoa que me elogia é porque me conhece. Impos
sível isso. Agora, eu não entendo é porque a senhora
teima em continuar negando que conhece.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Mas eu
não me lembro. O senhor quer eu fale que eu conhe
ço? Eu tive realmente... Via, como disse o ilustre Re
lator, eu via o irmão dele todo dia, conhecia e tudo,
mas ele não morava lá.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Mas por que o Sr. Cameli inclusive saiu em defesa da
senhora aqui no depoimento dele?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não sei.
Deve ser porque ele me conhecia como profissional
lá, entendeu? Como piloto ele realmente pode ter me
defendido.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Mas teria um limite para ele lhe atribuir honras; teria
um limite. Mas a coisa foi diferente, foi coisa de quem
conhece com profundidade, até com uma certa intimi
dade, porque pelo que ele contou aqui não voou uma
ou esporadicamente com a senhora, não. Pelo que
ele deixou aqui nesta Comissão, ele tinha até uma
preferência de voar com a senhora.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sincera
mente, não me lembro; pode ser, mas eu não me lem
bro disso.

(Não Identificado) - Vamos voltar ao posto...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Só
para completar. Mas ao irmão do Cameli a senhora
prestava serviços, não é?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, não
prestava serviços. Tínhamos empresa de transpor
tes...

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Elcione Bar
balho) - Seu ex-marido disse que realmente ao Ca
meli, ex-Governador, ele falou que não, mas que a
senhora prestava serviços de uma forma bem acentu
ada ao irmão dele. Isso está em nossas gravações e
foi dito pelo seu ex-marido.
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A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Prestação
de serviços propriamente não houve. O que pode ter
havido é locação de balsas? Porque ...

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Elcione Bar
balho) - Não, não, não, avião. Você pilotava para ele.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Que eu pi
lotava avião?

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Elcione Bar
balho) - Que você pilotava avião, que fazia transporte
para ele.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não. Para
quem, para o seu...

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Elcione Bar
balho) - Não é para o Governador, para o outro Ca
meli, o irmão dele que tinha a empresa bem ao lado
da sua.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, até
porque eu nunca andei de avião com ele. Nós tínha
mos negócios de balsas. O que houve foi locação de
balsas e não transporte de avião.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O que
eu soube é que houve inclusive venda de balsas de
um para o outro, lembra disso?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Acho que
houve locação, estou bem lembrada. Venda?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ven
da e locação de balsas de um para o outro.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - De balsa,
isso houve; agora avião, não me lembro.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Isso
foi em que época? Por que a Solimar trabalhou em
que época aí?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Que eu sa
iba a Solimar existe até hoje.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sim,
mas ela começou quando?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Se não me
engano, em 1986.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Em
86 e existe até hoje. A senhora saiu da Solimar quan
do?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Em 1990.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Em

1990. Nessa época o Sr. Orleir era Prefeito de Cruzei
ro do Sul?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Realmente
não sei.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
se lembra.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qu
ando viajava no Acre, a senhora fazia o vôo Cruzeiro
do Sul/Rio Branco?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Quando eu
morava no Acre fazia Cruzeiro do Sul/Rio Branco, to
dos os municípios. Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E fa
zia alguns vôos ali para o Peru, que é muito normal?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, eu
nunca fiz nenhum vôo para o Peru.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A se
nhora nunca fez nenhum vôo ...

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Mas tinha,
era normal fazer mas nunca coincidiu, eu nunca fiz.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pela
própria Tavaj fazia vôo para o Peru.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Fazia, mas
eu nunca. Nunca coincidiu.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A se
nhora nunca fez vôo para o Peru, fazia mais Rio Bran
co, Manaus, Boa Vista.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É, ali.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Deixa

eu saber do Apuí. Tinha um funcionário seu que foi
preso nos Estados Unidos. Como é que foi essa histó
ria?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Funcioná
rio que foi preso nos Estados Unidos?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Que
era gerente, eu acho, desse posto, alguma coisa as
sim. Pegou um avião, levou um avião e o avião foi
preso nos Estados Unidos. Como é que foi isso?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Essa histó
ria eu não sei bem. Realmente isso ocorreu. Ele tra
balhava aí, era uma pessoa que havia trabalhado nos
garimpos também, remanescente, estava desempre
gado e se ofereceu. No começo não tinha quem colo
car para ficar aí, mas eu não sei detalhes da história,
sei que ele teve uma aeronave apreendida nos ESla
dos Unidos.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - V.
Exª me concede um aparte?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pois
não.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu
me lembrei aqui de um caso, revendo os papéis, que
eu queria ver se a SRA. Sâmia podia nos ajudar. O
Curica fugiu em 92. Portanto, vocês ainda estavam
casados quando ele fugiu.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não exata
mente.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ca
sados entre aspas, não é? Ainda não era - vamos di
zer - uma separação tão dolorosa como hoje. Hoje
vocês não têm mais nada a ver um com o outro, mas,
naquela época, ainda tinham porque vocês estavam
juntos. E aí o Curica nos explicou que quem lhe deu o
plano de fuga foi a mãe dele. A senhora conhece a
mãe do Curica? Conheceu a mãe do Curica?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Conheci.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO-A senhora

acha que é possível uma senhora, naquela época de
via ter setenta e tantos anos, não é isso?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, ela
não era tão idosa, não. Ela devia ter... Não sei a idade
dela. Mas, não era, ela era uma pessoa bem...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Bem ágil.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Bem ágil.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Sim. Também idade não significa nada. Você pode
ter oitenta anos e ser absolutamente ágil. Sim, ela era
uma senhora ágil, mas a senhora consegue imaginar
ela montando um plano de fuga para o Curica?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Olha, eu,
na verdade, nunca tive assim muito contato. Conheci,
convivi, mas eu não sei, nunca tive muito contato com
ela para saber, poder fazer um julgamento desse.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A
senhora sabia do plano de fuga?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não..
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Como esposa?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu fiquei

sabendo mais ou menos quinze dias depois que ele
fugiu.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ah!
Ele não lhe comunicou imediatamente, não?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Só

falou com a senhora quinze dias depois?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, não

foi ele. Eu soube através de terceiros.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E

ele nem falou com a senhora?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E

nem a senhora soube nenhum... Quem foi o terceiro
que lhe avisou que ele tinha fugido?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Foi al
guém, uma esposa de um presidiário.

,
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A

senhora tinha contato com os presidiários? Com as
famílias?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não ne
cessariamente, mas foi uma coincidência.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Como foi essa coincidência?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - A coinci
dência foi que eu encontrei no escritório de um advo
gado, foi que aí me falou e o advogado e eu, nós fo
mos saber como confirmar, porque não havia sido di
vulgado.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Em
criminalística?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 

Como é o nome desse advogado criminalista que a
senhora encontrou?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - José Be
nedito Neves.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Então é outro nome. Não é aquele que a senhora... E
ele era advogado de quem? Se ele era criminalista, a
senhora não respondia a ação nenhuma. Ele era ad
vogado de quem? José?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - José Be
nedito Neves?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Esse José Benedito Neves era advogado de quem?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Ele estava
vendo uma causa cível para mim.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mas ele era um criminalista vendo uma causa cível?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Ele era um
advogado, não exclusivamente criminalista.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Sim, mas os advogados criminalistas normalmente
não fazem cível.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Porque eu
já o conhecia.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Por
acaso eu sou advogada. É muito raro um criminalista
que trabalha na área penal trabalhar também na área
cível, até porque não dá nem tempo.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Era uma
questão sem importância.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Hein?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO. - Era uma
questão sem muita importância.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E lá
então a senhora encontrou então a esposa de um
preso e aí ela lhe disse que o seu marido tinha fugido.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E a
senhora não sabia que o seu marido tinha fugido?
Seus filhos também não sabiam?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não. Não
sabiam.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Nem a senhora sabia do plano de fuga.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Como?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Nem a senhora soube do plano de fuga.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E aí
a senhora soube que ele viajou? Ele ligava de vez em
quando, durante esse tempo todo, ou não, nem tele
fonava?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Ligou mui
to tempo depois.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Qu
anto tempo?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Diria que
uns três meses.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Tal
vez por isso a senhora se separou?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não. Já
não havia praticamente relação, quando isso ocorreu.
Talvez por isso que ele não teve a preocupação de...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mas ele não se preocupou nem falar com os seus fi
lhos?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Acredito
que ele tinha receio, uma vez que ele era fugitivo, se
ria altamente comprometedor para ele ligar para o
meu telefone.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não tinha ninguém que conhecesse ele e a senhora
que pudesse fazer esse contato? Tinha?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não sei o
que ele pensou na hora?

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Deputada Laura Carneiro, um aparte.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Aparte é ao relator. Desculpa. Agradeço a V. Ex'!.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Qual foi esse contato que a senhora foi procurar no
presídio para saber do paradeiro do Curica?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, eu
não fui procurar no presídio. Eu fui a um escritório de
advocacia e encontrei lá a esposa de um presidiário.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Por acaso.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Por acaso.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO

Foi uma coincidência a senhora ir naquele dia e ela
estar lá também.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Ela estar lá
também.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
E ela tinha as informações de que ele tinha fugido.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Exatamen-
te.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Me
diga uma coisa: A senhora acha que ele não entrou
em contato com os filhos por quê?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu acredi
to que por segurança dele.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ele ti
nha receio de quê?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - De que o
telefone tivesse grampeado. Eu não sei qual o moti
vo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qual
era o telefone da senhora nessa época?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Nessa
época eu morava em Boa Vista.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Em
Boa Vista?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Boa Vista.
Não me lembro do telefone.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A se
nhora lembra o telefone?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Onde

é que a senhora morava em Boa Vista?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Na Alame

da Luiz Carlos Mardel, nQ 130.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ala

meda?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Luiz Carlos

Mardel, 130.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Re

lator, deixa eu só complementar aqui uma burrice que
eu não percebi e que a minha assessoria me chamou
a atenção. A senhora disse que o casamento estava
deteriorado. Eu já me separei uma vez; sei o que é
isso. Quando a gente está com o casamento em pé
de guerra não quer nem saber do marido, muito me-



A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Durante o
período que eu estive com ele, pelo menos até ele ser
preso em 91, eu não tive conhecimento que ele res
pondia a qualquer processo.

O SR. DEPUTADO MÓRONI TORGAN - Bem,
em 91 a CPI esteve no Amazonas, e foi um dos no
mes mais falados e ele já era falado. A CPI pegou vá
rios recortes de jornal de vários anos que se falava do
Curica, o Antônio Graça Mota.

A SRA SÂMIA HADDOCK LOBO - Depois eu
vim saber que ele havia tido um problema em 1980.
Foi antes de eu conhecê-lo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pois
é. O problema é em 80, antes de a senhora conhecer.
Ele era tido nessa época como um dos maiores trafi
cantes do Estado do Amazonas. Como é que, assim
mesmo, a senhora fica do lado dele? Porque agora eu

O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Eu reputo
de uma facilidade muito grande atribuir uma fuga de
um presídio a uma pessoa que morreu, que não pode
mais ser inquirida, confrontada, não pode mais depor.
Isso é uma cascata do Curica, Sr. relator. Alguém di
retamente ligado a ele trabalhou para isso. A gente
não vai passar esse recibo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tam
bém acho que não.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Qu
erido Deputado Eber Silva, ninguém está passando
recibo aqui. Ela está falando o que ela quer, e a gente
vai ouvir o que a gente quer e entender o que a gente
quer.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Bom,
vamos para outros pontos. A senhora conheceu o Cu
rica em 83. Desde 80 que ele responde rolo no negó
cio de narcotráfico. Eu me lembro que na primeira CPI
de narcotráfico, em 91, eu estive no Amazonas e já há
10 anos que se falava em Curica no Amazonas. Mes
mo assim, a senhora teve um relacionamento com
ele?
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nos vê-lo, muito menos vê-lo preso, está certo? Mas a A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não. Avião
senhora disse que foi informada. A senhora costuma- comercial.
va ir muito à penitenciária? O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Avião

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Fui algu- comercial.
mas vezes. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - senhora se casou novamente?
Algumas, mas com o casamento deteriorado, muito A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.
poucas, não é? O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não,

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não até ela já tinha dito.
que eu fui várias vezes. O SR. DEPUTADO EBER SILVA - Sr. relator,

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - me dá uma palavrinha, por favor?
Então, o casamento não estava tão deteriorado as- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pois
sim. Vamos escolher. não.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu tinha os
meus motivos. Ia com as crianças. Não estou negan
do à senhora. Realmente, fui muitas vezes.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Foi
nesse momento, então, que a senhora conheceu a...
Porque, olha só. A senhora disse para mim que o ca
samento está deteriorado. Se está deteriorado, a se
nhora pouco viu o seu Curica. Se pouco viu, como é
que a senhora é reconhecida pela mulher de um outro
presidiário que numa eventualidade a senhora en
controu?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu fui lá
várias vezes.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mas a senhora não chegou a...

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Ele esteve
preso quase dois anos. Eu fui diversas vezes lá.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ah,
então nesses 2 anos... Ele disse para nós que o plano
de fuga dele foi demorado, quer dizer, foi uma coisa
muito orquestrada, até porque foi um produção de
Hollywood para tirá-lo. E, durante esse período, a se
nhora não soube de nada? A senhora ia lá visitá-lo, vi
sitá-lo, visitá-lo, mesmo com o casamento deteriora
do e nada, nenhuma informação?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E a

senhora morava em Boa Vista?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Morava em

Boa Vista.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E a

senhora foi várias vezes, então, a São Paulo, nessa
rota Boa Vista - São Paulo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Com as crianças e tudo. E o casamento deteriorado?
Só uma curiosidade.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A se
nhora novamente dirigia o avião?



O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É,
mas o ponto todo, veja bem, é essa colisão de inte
resse que eu fico preocupado. Porque eu vejo que a
advogada, por exemplo, agora não tem nada. Ela
mesmo disse: eu não tenho escritório, eu não tenho
casa, eu não tenho coisa nenhuma. E vivo aí de al
guns clientes ainda que eu mantive. Quer dizer, essa
aí ainda tem alguma razão. Quer dizer, de repente,
descobriu o amor e descobriu um amor que possa in
ter-relacionar. Mas ela disse que naquela época já ti
nha um razoável patrimônio. Quer dizer, como foi dito
aqui: quem é que vai arriscar o seu patrimônio juntan
do com alguém que é tido como traficante? A não ser
que saiba que esse patrimônio vai multiplicar muitas
vezes. Quer dizer, e que isso vai dar bom resultado. E
que a impunidade - desculpe o trocadilho - mas gras
sa na Amazônia. Então, essa impunidade grassa por
muito tempo na Amazônia. E o que eu quero mostrar
é o seguinte: que cada ano teve um negócio. Cada
ano teve ou um laboratório que foi numa casa aluga
da por ele, ou um funcionário da empresa deles fa
zendo isso. Empresa de navegação naquela área ali
tem uma suspeição grande, porque tanto pode levar
os componentes químicos, quanto trazer. Nós sabe
mos que por via fluvial é justamente por onde vêm os
maiores carregamentos de cocaína. Quer dizer, essa
coincidência da família Cameli ter aquela transporta
dora e a senhora ter também. Ter uma distribuidora
de combustível e a senhora ter também. E, no entan
to, a senhora não conhece, não viu. Mas, no entanto,
se conheceram no início, quando a senhora foi para o
Acre, sem nada, sem nada, e formou um patrimônio
incrível. Quer dizer, nos aviões que a senhora anda
va, andava traficante de droga?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Como é
que eu posso saber?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pelo
jornal. Depois de saber, oh, esse fulano andou no
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quero começar a ver até que ponto a senhora está guntas importantíssimas, eu gostaria que ela pudes-
inocente ou não está nessa história. se declinar ou dar para a Secretaria o seu CPF.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu não ti- A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - (Fora do
nha conhecimento desse caso de 80. Eu já citei aqui microfone. inaudível).
que quando começou, que quando eu comecei... A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ah,

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN -A se- obrigada. Não, o CPF não consta.
nhora não é uma dona de casa qualquer. A senhora O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
era piloto de avião. - Eu queria só colaborar, Sr. relator, com essa ques-

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim, mas tão aí. Acho que é até compreensível a questão de
também não é... ela ter ido. Porque a advogada também agora sabia

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ Quer de toda a trajetória dele e não se juntou a ele? Porque
dizer, a senhora mesmo disse, eram poucos pilotos, coração é terra que ninguém manda. E diz que mu-
ele era piloto. Se tinha bronca contra ele, duvido que lher não casa com cobra quando sabe qual é o ma-
todos os pilotos não saibam quem era ou que tinha cho.
problema disso. Tudo indica o quê? Que a senhora
fazia tráfico de drogas, ele também, resolveram os
dois se juntar. Porque é o único modo de eu conse
guir entender porque uma senhora iria se juntar a um
traficante, nesse sentido.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Mas ele
não houve nenhum... Durante esse período, ele não
cometeu nada, até ser preso em 91. Eu não tinha co
nhecimento.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu te
nho aqui um bom número de coisas. Em 83, coisas li
gadas; 85, coisas ligadas, 86, 84. Quer dizer, tudo. Eu
não vou agora perder o tempo da CPI, mas tudo com
coisas em volta. E a senhora bota um funcionário num
posto de gasolina, ele é preso nos Estados Unidos
com um avião. A senhora bota uma empresa com o
Curica, são presos em Portugal, são presos não sei
onde, financiados pela empresa de vocês, paga a
passagem pela empresa de vocês. Quer dizer, aí, de
repente, quer dizer, está tudo se cercando. A família
toda dele tem problemas.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Mas foi
essa a razão que eu expliquei que a partir de determi
nado ponto eu resolvi me separar, para me apartar
dessas coisas.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas,
a partir do ponto, era a partir do ponto de 80, e a se
nhora conheceu ele em 83. Quer dizer, não era para
juntar. Nenhuma pessoa de sã consciência se junta
ria. Esse é o ponto que não está trazendo convicção
no seu depoimento para a CPI. Compreendeu? Está
faltando muita convicção nesse sentido. Outro ponto
que ficou claro na senhora falando é esse negócio de
a senhora botar o pessoal do Acre para escanteio e
não querer dizer que conhecia ou coisa parecida.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr.
relator, antes que a D. Sâmia responda às suas per-



O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS
Só para a gente desfazer uma dúvida. O Curica, o
próprio Governador Cameli e a Sâmia, presente 
dona Sâmia - citam que eles prestavam serviços, fa
ziam negócios com a Petrobras. Não era isso? No
caso a Solimar, a senhora era sócia da Solimar, não é
isso? E fazia negócio com a Petrobras. Como é que
era esse contato? Como era feito esse contato?
Quem era a pessoa da Petrobras na região que fazia
esse contato com vocês?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Era o Dire
tor de Transportes.

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS 
O Diretor de Transportes que fazia esse contato com
vocês?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É. Havia
um Departamento de Transportes, e o encarregado
de transporte de combustível distribuía os transportes
para as diversas empresas cadastradas junto à Pe
trobras.

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS
E qual era o nome dessa pessoa? A senhora se re
corda?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu não me
recordo agora; faz tanto tempo.

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS 
Em que ano a senhora operou, no caso a Solimar,
quanto tempo operou? E que ano foi isso?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - A Solimar
ela operou desde mais ou menos 87 até finais de 90,
pelo menos quando eu fazia parte dela.

O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS
Quando a senhora fazia parte da sociedade?

tão.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A se

nhora já disse ao falar e ao excluir tanto, a senhora já
falou. Já falou muito mais do que a senhora pensa.
Muito mais do que a senhora pensa ao fazer tudo
isso. Porque veja que, depois, agora, no fim, a senho
ra já disse: conheço muito Francisco Cameli. Real
mente, nós trocamos. Um alugava para o outro. Eu
vendi coisa e tudo mais, que no início a senhora pare
cia que era ...

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Mas em
nenhum momento eu neguei que conhecia isso. O se
nhor é que está me interpretando mal.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não,
mas essa intimidade era interessante. Esse in
ter-relacionamento era interessante, mas não estou
preocupado com isso não.
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meu avião aqui. Foi preso:Entre os seus colegas ti- A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO -Inclusive o
nha traficante de droga? senhor está interferindo na minha escolha pessoal,

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Alguns, in- como se a minha escolha de vida, que eu tivesse que
felizmente. escolher, entendeu?

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eram O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A se-
traficantes de drogas. Veja quanta coincidência e veja nhora acha... Vamos na sua escolha de vida.
que é interessante a impassividade da senhora. Eu A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - O senhor
acho que quem deveria dirigir os negócios era a se- está insinuando que eu sou conivente. Uma pessoa
nhora mesmo. Quem dirigia todos os negócios é a se- viver com outra não é necessariamente conivente.
nhora. A senhora tem uma frieza marcante. Eu achei O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Olha
impressionante a sua impassividade. Quer dizer, por- se começa a sair por tudo quando é lado que a família
que eu, numa situação dessas, eu não estaria com está envolvida com narcotráfico, com negócio... Olha,
essa impassividade não. qualquer pessoa normal imediatamente saía dessa

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO -Ilustre rela- sociedade, não é? Porque...
tor, é porque eu estou ouvindo, e o senhor analisa O SR. DEPUTADO WANDERLEY MARTINS-
umas coisas sob a sua ótica, certo? E eu respeito a Sr. relator, um aparte.
ótica. Eu estou deixando o senhor falar. Agora, as coi- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Pois
sas não são assim. As coisas podem ser analisadas não.
sob outros prismas.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas
veja. Se alguém emite um juízo com uma ótica dele e
esse juízo é contrário ao meu pensamento, com edu
cação, eu coloco imediatamente a minha contrarieda
de. A senhora não expressa contrariedade. A senho
ra simplesmente expressa impassividade. Quer di
zer...

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - O senhor
quer, o senhor insiste em que eu diga que conheço o
Orleir Cameli. O que eu posso fazer, eu não o conhe
ço.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não,
eu não quero mais que a senhora diga não. A senhora
já disse.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Pois, en-
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A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Até 90. De
pois ela continua sob outra gestão.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Era o
encarregado de transporte da Petrobras? Precisa
mos saber, depois, quem é esse senhor.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mas, no Rio, a senhora conversava com esse diretor
no Rio?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, não,
em Manaus.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Em
Manaus? Era um escritório da Petrobras em Mana
us?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Era um es
critório da Petrobras em Manaus.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Então, tinha não um Diretor, porque o Diretor fica no
Rio.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Um Diretor
daquele setor de transportes.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ah,
ele era o chefe do setor de transportes em Manaus.
Quer dizer, ele não ia lá de vez em quando. A sede
dele era Manaus.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - A sede era
Manaus.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Quer dizer, ele estava sempre lá. Ele não ia ao Rio e
voltava.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - A sede era
Manaus.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Sr. relator, um aparte, para eu botar a minha cabeça
em ordem aqui. Uma coisa que está me embolando a
cabeça aqui. A senhora, quando foi que a senhora se
separou do Curica, lá no Acre, pela primeira vez? A
senhora separou dele, viu que ele estava envolvido e
tal - não sei - a senhora separou dele. Quando foi?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - No Acre?
Nunca morei com o Curica no Acre. Eu me separei
dele em 92. A separação se deu, efetivamente, quan
do ele fugiu, porque antes de ele fugir eu ainda 
como disse - fiz algumas visitas a ele no presídio com
os filhos. Aí ele fugiu e não...

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Não, mas as perguntas que eu fiz à senhora antes
aqui foram completamente o inverso disso. Eu trouxe
o fato de a senhora ter suas propriedades, ter seus
bens, e do seu Curica estar se envolvendo. E a se
nhora, então, disse que naquela oportunidade, a se
nhora quando viu aquelas coisas estranhas, a senho
ra já estava separando dele?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim, mas
eu estava nessa época em Manaus.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Antes de ele ser preso. Manaus?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Foi em Ma
naus.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Antes de ele ser preso?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Exato.
1990.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Antes de ele ser preso?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Antes de
ele ser preso.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Então, a senhora separou dele antes de ele ser pre
so?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não exa
ta... Eu separei, pelo menos, todos os negócios.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Só dos negócios? Continuou sendo a esposa dele?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É, nós não
separamos de fato, até então.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Vamos falar assim: continuou sendo a mulher dele.
Quando ele foi preso, a senhora ainda era mulher
dele?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Sim.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO

A senhora visitava ele periodicamente no presídio?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Visitei mui

tas vezes.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO

Havia visitas íntimas?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Havia tam

bém.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO

Até quando mais ou menos? Àépoca dele fugir, antes
dele fugir? Como é que era?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, ha
via... O senhor perguntou... No presídio, eram faculta
das essas visitas. Não que eu as fizesse necessaria
mente, mas acredito que uns 3 meses.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Antes dele fugir?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - É, 4 me-
ses.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Até 3 meses antes dele fugir, a senhora tinha visita
com ele normal e até íntimas?
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A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - De vez em
quando eu ia lá.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Até 3 meses antes dele fugir?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Mais ou
menos é.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Então, mais ou menos 3 meses antes a senhora pa
rou de ir ao presídio, parou de visitar ele.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu não me
lembro exatamente quanto tempo antes foi. Foi um
pouco antes.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Mais ou menos 3 meses?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Acredito
que sim. Não sei. Não tenho certeza.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
E depois a senhora só voltou a ter esse contato já 15
dias depois que ele tinha fugido, quando a senhora foi
no advogado. Fazer o quê?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Era uma
causa cível que eu estava tratando.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
E lá esse advogado cível também estava tratando de
um assunto criminal, que tinha a esposa de um outro
preso, que lhe comunicou que ele havia fugido?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Exato.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN -' Esse

posto, Apuí, o que aconteceu com ele?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Ele deve
existir até hoje. Está sob outra gestão.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A se
nhora vendeu ele?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Foi trans
ferido para o irmão do Curica.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por
quê?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Porque ele
teve interesse em ficar com ele e foi transferido.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qu
anto que ele lhe pagou pelo posto?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Ele não
pagou. Foi uma transmissão gratuita.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Veja
que é interessante. A Solimar a senhora também ven
deu. Por quanto a senhora vendeu a sua parte na So
limar?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu não
vendi. Eu saí da Solimal .

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sim,
mas a senhora era sócia. A senhora repassou para
quem isso?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Na época
foi para o próprio Antônio ou para alguém que ele indi
cou.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E a
senhora ganhou quanto nessa?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não ga
nhei nada.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tam
bém não?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, por
que eu queria sair.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN -Isso
aí é uma beleza. Quer dizer, passa sem... Por que
isso acontece? Da senhora passar de graça?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Acontece
de eu passar de graça, porque exatamente eu queria
saber dessas coisas, porque eu ia embora de lá, por
que eu não queria mais nenhuma relação com ele,
com a família dele.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mas
era a chance de ter algum dinheiro.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não adian
ta ter dinheiro com certas pressões e coisas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Então, a essa altura, a senhora já estava convenci
da de que a família dele era de narcotraficantes?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, eu
simplesmente não queria nenhum tipo de relação,
nem comercial, nem de qualquer espécie com ele, por
essa razão...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Porque estava convencida de que eles mexiam com
coisas espúrias, não é?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Olha, diga
mos que é uma coisa de caráter pessoal meu. Eu não
queria e por essa razão passei. Realmente passei
gratuitamente.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O que
mais a senhora passou gratuitamente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Só um minuto, Sr. relator. Então vamos inverter. Se
ele então mexesse com coisa boa, a senhora iria per
manecer?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não havia
compatibilidade negociai, na maneira de negociar,
em nada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Está certo.
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o SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O que
mais a senhora passou gratuitamente para eles?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Que eu me
lembre, as distribuidoras e a Solimar.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E os
aviões que a senhora tinha? O que aconteceu? Foi a
senhora quem disse que era proprietária de aviões. O
que aconteceu com eles?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Os aviões,
eu vendi.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Ven
deu? Vendeu para quem?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Qual de
les, eu tive vários aviões.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qu
antos aviões a senhora teve?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Acredito
que uns quatro.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Então
não eram tão vários assim, não é?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu não me
lembro. Faz tanto tempo, não me lembro do nome da
pessoa.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qual
foi o último avião que a senhora vendeu?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não me
lembro. Acho que foi o Charles Delta Mike(?). Não me
lembro bem.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por
quanto a senhora vendeu esse avião?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Agora tem
que ver, porque com todas essas mudanças de moe
da, realmente não me recordo do valor. Seguramente
isso está declarado.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Está
declarada a venda do avião. E foi declarada essa do
ação também, não é?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Também.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Qu

anto a senhora pagou na época, em dólares? Para
lembrar, porque... Pela distribuidora? A senhora com
prou da Petrobras.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu não
comprei em dólares, foi em cruzeiros ou cruzados, na
época.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E
quanto foi?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não tenho
lembrança.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Hoje
daria para comprar o Quê? Dois aviões?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu não me
recordo, sinceramente, mas isso também está decla
rado. Não me recordo desses dados, mas está na de
claração.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Veja
que é interessante esse fato todo. Quer dizer, a se
nhora passa para o nome do irmão dele duas coisas
que são interessantes. A Solimar, é como eu disse, é
fretamento de balsas. Quer dizer, no momento em
que foi descoberto envolvimento de tanta gente ao re
dor de vocês com narcotráfico, por que não venderam
logo isso e foram embora?

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Sr. relator, um aparte. A senhora se lembra se era Pe
trobras ou se era SR, lá em Manaus?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Distribui
dora SR.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
A senhora lembra, por exemplo, o nome desse diretor
de lá, Manoel, João, Sebastião?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Estou ten
tando lembrar aqui o nome.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Então
vamos mudar de assunto agora. A senhora foi piloto
em Manaus. Que auxílio vocês tinham da Força Aé
rea em Manaus?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Auxílio?
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN -É.
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Como as

sim, auxílio?
O SR. RELATOR - Auxílio da Força Aérea. Em

que a Força Aérea ajudava os pilotos em Manaus?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - A atribui

ção da Força Aérea era fazer os exames teóricos e
práticos de aviação. Ela mantém o hospital da Aero
náutica onde nós temos que fazer exames periódicos
e dá assistência e segurança à navegação aérea
através da manutenção dos equipamentos. E fiscali
zar o...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A
Amazônia, por exemplo, se vocês caíssem, tchau e
benção. Não tinha recurso nenhum da Força Aérea.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, aí era
acionado o salva-aéreo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O sal
va-aéreo. Qual era o relacionamento do salva-aéreo
com vocês?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Nenhum.
Não conheci particularmente ninguém. O salva-aéreo
é acionado automaticamente. Você faz um plano de
vôo e, se não chega, dentro de 30 minutos ele é acio
nado.
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o SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O sal
va-aéreo.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - O sal
va-aéreo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E na
tua época, teve muito problema de aviação na Ama
zônia?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Havia mui
tos problemas, havia acidentes por precariedade de
pistas, falta de rádio-ajuda. Naquela época ainda não
havia navegação por satélite, GPS.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
havia GPS.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não
tinha o GPS. Voavas para onde, depois de sair do
Acre? Por onde tu voavas?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Voava en
tre Boa Vista, os garimpos de Boa Vista, e Manaus.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Só
Boa Vista, os garimpos de Boa Vista, Manaus.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Manaus.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O Cu

rica fazia vôos a Tabatinga, muito.
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Ele de lá,

tem família lá, ele ia muito.
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E tu

não fazias vôo para Tabatinga?
A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu tenho

ido... Fui algumas vezes a Tabatinga. A Manaus e a
Tabatinga.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O Cu
rica ficava mais em Tabatinga, em Manaus ou em Ro
raima?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Ficava
mais em Manaus, eu acredito.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Mais
em Manaus. O requerimento, aquela autorização já
está pronta para ela assinar, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Está pronta.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Expli
que só que está na presença do advogado. Se ela
quiser falar com o advogado, acho que deve ser defe
rido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Vou passar para o senhor aqui fazer uma leitura.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Acho
que pode ir ali conversar com ele.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Farei a leitura. "Eu, Sâmia Haddock Lobo, brasileira,
piloto comercial, CPF: 09619i .)5200, Carteira de

Identidade: 59321684, expedida pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado de São Paulo, residen
te e domiciliada à Rua Maria Augusta ..."

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não diga o endereço não, Sr. Presidente. O endereço
residencial, não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Esse documento se tornará público. "... Saraiva, n.!l
39, São Paulo, Brasil". Ela tem conta bancária, ela
tem casa alugada no nome dela. "Autorizar o Banco
Central da Suíça ou autoridade similar competente a
proceder devassa e investigação em contas bancári
as em meu nome, existentes em banco suíço ou de
outra nacionalidade sediada nesse país, e caso seja
encontrada quantias superiores a 1 milhão de dólares
americanos, sejam esses revertidos ao Tesouro Naci
onal brasileiro e aplicados em programas de assistên
cia social no Brasil, e comunicada a Embaixada do
Brasil na Suíça. Brasília, Distrito Federal, Brasil, 23 de
junho de 1999. Sâmia Haddock Lobo".

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - A se
nhora quer conversar com seu advogado? Pode se
levantar e conversar com ele. Pode conversar ali fora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Está suspensa a sessão.(Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Eu gostaria de fazer uma colocação para os mem
bros da CPI, para que... Acabou a votação?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Mas o senhor registra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Paciência.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A
segunda votação. Acho que nós fomos os únicos.
Acho melhor os senhores irem lá registrar. Aqui, todo
mundo votou.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Tem
de ir lá justificar e depois voltar, Sr. Presidente.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Aqui, todo mundo votou.

(Sessão suspensa)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

- Está reaberta a sessão. Vamos votar isso logo. "Re
queiro, nos termos regimentais, seja solicitado aos
Presidentes dos Tribunais de Justiça dos estados as
seguintes informações: Nos últimos cinco anos, quais
os traficantes que foram presos e condenados no es
tado, quantos foram soltos ou absolvidos e quais os
juízes que absolveram ou condenaram os trafican
tes?". Em discussão.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr.
Presidente, isso teoricamente é um dado público, por-
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tanto não há qualquer ressalva de sigilo. Qualquer ficante, já tivemos bastante. Então, se vier com dados
pessoa pode chegar ao tribunal, acessar o computa- e com nomes, acho interessante essa convocação.
dor e saber isso. ' O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) - Em votação. Os Srs. parlamentares que o aprovam
- Não mais havendo quem queira discutir, encerro a permaneçam como .se acham. (Pausa.) O requeri-
discussão. Em votação. Os Srs. parlamentares que o mento está aprovado
aprovam permaneçam como se acham. O requeri- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
mento está aprovado. "Requeiro a V. EXª, nos termos - Requerimento do Sr. Deputado Moroni Torgan. "Re-
regimentais, seja convocado para depor nesta Co- queiro a V. Exª nos termos regimentais sejam quebra-
missão o Sr. Romildo Magalhães, ex-Governador do dos os sigilos bancário, fiscal e telefônico da Srª. Sâ-
Acre. Autor: Deputado Moroni Torgan". Em discus- mia Haddock Lobo e do Sr. Antônio Graça Mota. Em
são. discussão.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - É O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu
para explicar por que ele foi acusado pelo explico. Pensei que isso já houvesse sido pedido.
ex-Governador Orleir Cameli de ter superfaturado Mas, consultando os anais da CPI, não encontrei
para a empresa dessa rapaz, o Carlinhos, da Tafetal. esse pedido. Então estou ratificando algum pedido
Não havendo mais quem queira discutir, encerro a que porventura tenha sido feito anteriormente, mas
discussão. Em votação. Os Srs. parlamentares que o que não tenha ficado documentado.
aprovam permaneçam como se acham. O requeri- O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
mento está aprovado. Requerimento do Deputado - Não mais havendo quem queira discutir, encerro a
Lino Rossi: "Requeiro, nos termos regimentais, a con- discussão. Em votação. Os Srs. parlamentares que o
vocação do Sr. Pedro Pereira Campos Filho, juiz cri- aprovam permaneçam como se acham. O requeri-
minai da Vara de Rondonópolis, Estado do Mato mento foi aprovado. "Requeiro nos termos regimenta-
Grosso, e do Sr. Augusto Strick(?) de Souza, promo- is seja oficiado ao Sr. Presidente da Petrobras BR
tor da Vara Criminal de Rondonópolis, para presta- Distribuidora para que informe o nome do responsá-
rem depoimento junto a esta CPI acerca da progres- vel pelo setor de transporte de seu escritório em Ma-
são do regime concedido ao narcotraficante que res· naus, Amazonas, no período de 1987. Autor: Deputa-
ponde pela alcunha de Guri". Autor: Deputado Lino do Wanderley Martins". Em discussão.
Rossi. Em discussão. (Pausa.) Não havendo quem O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu
queira discutir, encerro a discussão. Em votação. Os gostaria de acrescentar: de 85 até agora.
Srs. parlamentares que o aprovam permaneçam O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
como se acham. O requerimento está aprovado. - Pode acrescentar? Escreva aí: de 85. Em votação.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr. Os Srs. parlamentares que o aprovam permaneçam
presidente, nessa diligência ao Mato Grosso, solicitei como se acham. O requerimento foi aprovado. Volta-
relatório parcial- apesar de eu também ter permane- mos agora à inquirição da depoente.
cido - ao Deputado Pastor Reginaldo, no qual, se não A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Bom, so-
me engano, há mais dois juízes. Um deles foi até bre a assinatura desse documento proposto pela Hus-
afastado, e é preciso ser quebrado o sigilo também. tre deputada, eu me comprometi a assiná-lo em meus
Então, quando o Pastor Reginaldo fizer o relatório, vai termos.
fazer essa solicitação. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta) Dona Sâmia, eu queria que a senhora lesse os ter-
- Requerimento. "Requeiro, nos termos regimentais, mos, até porque eu tenho motivo para não aceitar.
a convocação do Delegado de Polícia Sr. Nelson SiI- Mas eu queria que a senhora lesse os termos para a
veira Guimarães, chefe do Serviço de Inteligência do CPI tomar ciência dos termos que a senhora quer que
Departamento de Narcotráfico da Polícia Civil de São a gente aceite. Deputado Moroni Torgan, telefone
Paulo. Tal convocação poderia ser feita na primeira - para V. Exª. Pode ler.
isso aqui não tem nada a ver". Em discussão. A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - "Eu, Sâmia

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN -A ori- Haddock Lobo, brasileira, solteira, piloto comercial,
entação que tenho do deputado que indicou é que ele CPF 0969755200, Carteira de Identidade 59321684,
disse que esse chefe do Departamento de Narcotráfi- venho por este instrumento autorizar esta digna Co-
co em São Paulo viria com dados e com nomes, por- missão Parlamentar de Inquérito a proceder à investi-
que eu disse que para dar aula de como combater tra- gação para apurar a importância existente em conta



36594 Terça-feira 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1999

em meu nome na Suíça. Caso sejam encontradas ele reverte para o Governo brasileiro, de acordo com
quantias superiores a 1 milhão de dólares america- sua autorização. A partir da emissão desse documen-
nos, sejam essas revertidas ao Tesouro Nacional bra- to imediatamente mandamos ao Itamarati para ele
sileiro e aplicadas em programas de assistência soci- mandar, imediatamente, amanhã mesmo, para os
ai no Brasil, em entidades indicadas por esta digna bancos da Suíça, compreendeu?
Comissão. Brasília, 23 de junho de 1999". A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ela

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - precisava só da sua firma.
Dona Sâmia, vou-lhe explicar porque esse documen- O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Por-
to a senhora pode assinar e deixar na Comissão, mas que eu acho que facilmente vão saber se a senhora
isso, para nós, é inócuo. A senhora estará conceden- tem ou não tem lá. Agora, esse documento para a
do à CPI autoridade que esta já tem. A única diferen- CPI, isso, quer dizer, vai a CPI entrar, o Congresso
ça seria a autorização da reversãopesse dinheiro brasileiro entrar em contato com o Congresso Suíço,
para a área de assistência social, mas isso não tem vai. .. Não dá nada. Não dá exatamente nada. Então,
efeito. No questionamento que lhe fiz, a senhora dis- se a senhora assinar, é sinal de que realmente a se-
se que na Suíça a senhora não tinha mais do que 1 nhora tem menos de 1 milhão. Se a senhora não assi-
milhão. Eu queria que, na Suíça, o que a senhora tiver nar, vai deixar a impressão em todos nós que a se-
a mais de 1 milhão, seja destinado para assistência nhora tem mais de 1 milhão e não quer se desfazer
social. Não em uma conta determinada e sim em deles.
qualquer conta na Suíça. Esse é o primeiro ponto. Se- A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E
gundo ponto, só o sigilo bancário da senhora na Suí- de qualquer jeito, Dona Sâmia, é só para a senhora
ça... ou o Governo brasileiro vai pedir através de uma saber...
investigação muito demorada ou a senhora, se quiser O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Bem
colaborar com os trabalhos, simplesmente abriria como, Deputada, só para acrescentar, esse negócio
mão do seu sigilo, autorizando o Banco Central Suíço de prazo, me dá alguns dias e tudo mais, é tempo
a indicar valores acima de 1 milhão de dólares, senão para remanejar dinheiro de um lado para o outro.
não nos interessa. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Perfeita- CI A' O SA.aro. I, ona amla...
mente. Nesse caso, solicito à Deputada um prazo O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Aí vai
para consultar meus advogados e também a Justiça sair da Suíça e vai para as Ilhas Cayman, vai para
suíça, porque desconheço, para poder assinar esse qualquer outro lugar.

documento. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Vai
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu para Luxemburgo, é mais perto. Mas Dona Sâmia,

quero saber a opinião do relator sobre a matéria. deixe eu te dizer uma coisa importante. De qualquer
O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Bom, maneira, a senhora assinando ou não assinando, isso

minha opinião é a seguinte: esse documento feito já restará às autoridades brasileiras uma dúvida se a
pela Dona Sâmia - não sei se foi orientada pelo advo- senhora não assinar, e, provavelmente, no seu pro-
gado ou não - é inócuo. Autorizar CPI brasileira a in- cesso isso implicará um dano, óbvio. Então, para a
vestigar na Suíça é totalmente inócuo. Não temos o senhora - tanto que eu lhe fiz um desafio e a senhora
mínimo poder de investigação de polícia. Ela sabe - topou - era muito melhor, a senhora pode ler e reler, o
ela tem uma formação - que é um documento que documento é claríssimo, não pode ser mais claro. Ele
não vale nada. Agora, autorizar o Banco Central da diz que a senhora abre o seu sigilo bancário para o
Suíça a fazer isso, aí é um documento competente. Banco Central da Suíça - não é para a Comissão,

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Aí é não -, para o Banco Central da Suíça, e se o Banco
autorização de quebra de sigilo. Obrigada pelo com- Central da Suíça encontrar mais de um milhão em to-
petente. das as suas contas que a senhora tiver na Suíça,

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - esse dinheiro vem para o Governo brasileiro. É só
Então, se a senhora der a garantia de que não tem isso que está escrito. E estou lhe falando com fé pú-
acima de 1 milhão - veja que a senhora tinha um pa- blica. De jeito nenhum. Nada além disso é o que está
tamar de 500 mil, o documento da Deputada está em escrito neste documento, que é o que nos interessa.
1 milhão. E a senhora ainda está com receio. Esse Eu não quero saber o número da sua conta, se ela é
negócio do quê que o Banco Central vai dizer... O numerada, se ela é nominal, não quero saber nada
Banco Central vai dizer que se tiver mais de 1 milhão, disso. O que eu quero é a possibilidade de que se ti-
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ver mais de 1 milhão que esse dinheiro se reverta O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - ... se
para as entidades deste País. eu disser: Tu podes vender o carro que não é teu.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Pois bem, A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
essa autorização consta daquele documento. Agora, Mas teu advogado está ali sentado.
eu não vou autorizar... O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - é? Tu pode vender o carro que não é teu, isso aqui. ..
Não, essa autorização não consta. Não consta, por- esse documento é esse. Oh, tu pode vender aquele
que a senhora pode... Gol lá que não é teu. Está autorizando o cara a vender

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Certo. um Gol que não é dele nem meu, quer dizer, é total-
Agora, não posso autorizar para a senhora, porque mente inócuo...
eu desconheço até se a Suíça tem um Banco Central, (Não identificado) - É igual a história do...
eu desconheço as leis suíças. Eu não posso autorizar A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De
um documento... qualquer jeito, Sr. Presidente, as notas taquigráficas

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ desta reunião devem ser mandadas para a Receita
Não, mas aí está bem claro. Se não é o Banco Central Federal, que vai investigar. Além disso, vai investigar,
ou autoridade competente, que pode ser o Tesouro porque a gente chegou à conclusão de que não tem
Suíço. Eu não sei qual é a autoridade competente. só uma conta na Suíça, porque o que mais me assus-

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu tenho tou... O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN _ São

direito... várias, e certamente é mais de 1 milhão de dólares.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Por A SRA. DEPUTADA LAU~ACARNEIRO - ... a

isso mesmo que no artigo eu coloquei a possibilidade grande modificação entre um requerimento e outro é
de ser uma autoridade competente. Para nós, deixe que num requerimento eu dizia: todas as contas de
eu dizer Dona Sâmia, nós estamos tentando formar banco suíço ou não, na Suíça, no país.
um juízo de valor sobre a senhora. Não é isso? O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN..;. Deixe

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Mas eu eu ver um ponto aqui para...
não estou negando o fato. A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Então ela especifica uma conta. Essa é a diferença.
Não, esse documento... Dona Sâmia, eu fiquei cinco O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Um
anos numa Faculdade de Direito e estudei um pou- ponto que me surgiu: se eu botar aqui 2 milhões de
quinho. Isso e nada é a mesma coisa. Vira uma gran- dólares, a senhora assina?
de declaração de direitos e eu não vou desmoralizar a A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não, não
CPI. Esse documento eu prefiro que a senhora não vou assinar nesses termos aqui até consultar os ad-
assine. Eu quero que a senhora assine um documen- vogados especialistas em Direito Internacional.
to que a CPI está propondo, que é, efetivamente, a O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Cinco
quebra de sigilo bancário, não por nós, mas lá pela milhões de dólares?
autoridade competente na Suíça, e a única coisa que A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO _ Não se tra-
nós queremos é que se a autoridade competente na ta de valores, Sr. Moroni. O senhor está querendo me
Suíça verificar, que ela possa enviar o dinheiro para o coagir a assinar uma coisa que eu não vou assinar
Brasil. sem ter conhecimento. O senhor está insinuando va-

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu te- lores...
nho uma convicção. Tem mais lá, e se assinar... O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Não,

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - aí não. A senhora... Não. Não admito uma coisa des·
Tem mais de um milhão, óbvio. Se assinar, vem o di- sa. A CPI não está coagindo ninguém, isso é uma
nheiro mesmo. possibilidade, nós estamos lhe fazendo uma propos-

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Se ta, e a senhora está botando palavras na minha boca.
assinar, reverte para o Governo brasileiro. Então, não Aí, não. Aí, não. A senhora quer fazer um documento
adianta ficar nessa "lengalenga", porque ela vai ficar totalmente inócuo, sem razão, que a senhora sabe
dizendo que quer assinar esse que não vale coisa ne- que não tem. Se eu tivesse qualquer conta ou coisa
nhuma, não é? É a mesma coisa... parecida e tivesse a cert,eza que não tem acima de tal

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - E o outro quantia, assinava na hora isso. Agora, se a senhora
eu não vou assinar sem consultar. tem medo que essas quantias que a senhora tem lá...



O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Sem problema algum, foi um momento de fraqueza.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Tem?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Vamos votar. Quantos são favoráveis ao prazo de
quatro dias até a segunda-feira? Os favoráveis per
maneçam como estão.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Sou contra, Sr. Presidente.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Sou contra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Sim, é só levantar a mão. É só mudar a posição.
Então, não tem prazo, o documento vai para o vazio.
Comunico aos Srs. Deputados que amanhã, às 9h da
manhã, teremos aqui o Brigadeiro-do-Ar Dr. José Ma
ria Custódio de Mendonça. Eles perguntam tanto que
tira da gente e fica para eles, porque a gente não lem
bra.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr.
Presidente, só para lhe avisar uma coisa.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Eu
gostaria só... Eu tenho vários sigilos de telefones para
quebrar ainda hoje e gostaria que a Comissão fosse
tornada em reservada a partir do término do depoi
mento dessa testemunha.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr.
Presidente, eu queria só lembrar a V. Exª que ama
nhã, às 15h, nós teremos sessão do Congresso para
votação da LDO. Foi adiantada...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Eu quero dizer a V. Exª

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não, é só para V. Exª ter ciência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Amanhã? Mas vai ser às 9h da manhã?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Não, às 15h.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Mas a nossa é às 9h da manhã.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Sim, Presidente, mas...

(Não identificado) - Não é amanhã, é ter
ça-feira.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É
terça-feira, Sr. Presidente. Desculpe. Já estou cansa
da.
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Agora, não me venha com essa estória de que está (Não identificado) - Tem quorum regimental,
coagindo ou coisa parecida. Eu estou lhe fazendo sim.
propostas de 1 milhão, de 2 milhões, de 5 milhões, de
10 milhões. Compreendeu?

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Eu disse
que não se trata de valores. Não se trata de valores,
Dr. Moroni, se trata de assinar um documento que eu
tenho todo o direito de consultar com um advogado
jurista de Direito Internacional e ver se convém ou
não. É só isso que estou pedindo ao senhor, não es
tou questionando o valor. Estou pedindo a esta digna
Comissão que me dê um prazo.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN 
Então, a senhora está... Sem dúvida nenhuma, a se
nhora tem liberdade total. Eu nem quero que a senho
ra assine, compreendeu? Porque a senhora não assi
nando está dizendo que montou um capital no exteri
or maior que 1 milhão de dólares.

A SRA. SÂMIA HADDOCK LOBO - Não se
nhor, absolutamente.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - E só
na Suíça. Sem falar em qualquer outro canto.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Sr. relator, inclusive isso seria até um atenuante em
qualquer processo, em qualquer tribunal, isso seria
um atenuante. A senhora estaria comprovando de
uma parte que é sua...

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - Sr.
presidente, eu gostaria que fosse pedida uma cópia
daquele processo do Tocantins de sete tonelad1;is e
meia. Gostaria de ver as corroborações, gostaria de
ver em que grau de recurso está, e gostaria com as
quebras de sigilo bancário, fiscal e telefônico, talvez
nós possamos dar mais provas para aquele fato, e
possamos corroborar, bem como todos os processos
que haja indício de participação de Dona Sâmia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Bem, eu fiz esse documento, que foi uma proposta
feita pela Deputada Laura, a princípio ela aceitou e,
agora, nos termos, ela não assina e está pedindo um
prazo. Eu, democraticamente, vou colocar isso em
votação, e a Comissão decida, para que seja uma de
cisão coletiva. Vamos votar isso aqui, então.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO 
Pela ordem Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Sim, pois não.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr.
Presidente, não tem quorum para votar.

O SR. DEPUTADO MORONI TORGAN - O
quorum tem. O quorum regimental, os Deputados
estão na Casa.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Só
para V. Exã se preocupar com a sessão de terça-feira
que vem, que normalmente nossa audiência é às 2h
da tarde, e nós teremos LDO, Congresso, na terça, o
que significa que provavelmente na quarta não tere
mos nada para votar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Então, quero dizer aos senhores que voltem cedo
das bases de V. Ex.l!.s, porque vou colocar terça-feira
de manhã. A senhora está perdoada pelo equívoco,
foi um momento de fraqueza, e sou capaz de reco
nhecer isso. Vou encerrar esta sessão e, em seguida,
vamos passar à sessão reservada. Quantos são favo
ráveis à sessão reservada permaneçam sentados.
Aprovada.

Quero pedir à imprensa que se retire, por favor.
Tem dois minutos para sair do recinto.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Au
menta um pouquinho, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Magno Malta)
- Quero agradecer à Sâmia pela presença, agradecer
ao advogado. Muito obrigado, e saibam que nós aqui
tão-somente estamos cumprindo o nosso papel. De
claro encerrada a reunião.

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

A Deputada Veda Crusius, Presidente desta Comis
são, fez a seguinte:

Distribuição n9 23/99

Em 23-8-99
Ao Deputado CUSTÓDIO MATIOS

Projeto de Lei nQ 4.895-A/99 - do Sr. Augusto
Nardes - que "dispõe sobre a redução de débitos ori
undos de operações de crédito rural".

Sala da Comissão, 23 de agosto de 1999. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.
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Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
12 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
2º Vice-Presidente: Xico Graziano (PSDB)
32 Vice-Presidente: Antônio Jorge (PFL)
Titulares

Suplentes

Luiz Salomão
Vivaldo Barbosa

1 vaga

Angela Guadagnin
Antonio Pallocci

Esther Grossi
Fernando Marroni

Paulo Delgado
Pedro Wilson

Ary Kala
Gerson Peres
José Janene

Paulo de Almeida
1 vaga

Átila Lira
João Almeida

Uno Rossi
Rafael Guerra

Roberto Rocha
Romeu Queiroz

3 vagas

Adauto Pereira
Francisco Coelho
Gerson Grabielli

José Melo
Medeiros

Ney Lopes
Paulderney Avelino

Paulo Magalhães
Paulo Octávio

Sérgio Barcellos
1 vaga

Albérico Cordeiro
Magno Malta

Walfrido Mares Guia

Gastão Vieira
Giovan Freitas

Luiz Bittencourt
Mendes Ribeiro Filho

Ricardo Noronha
Zé índio
4 vagas

PT

PFL

PTS

POT

PPB

PSOB

PMOB

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Marinho
Santos Filho
Silas Câmara
Vic Pires Franco

Alberto Goldman
José de Abreu
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória

Iris Simões
José Carlos Martinez
Uno Rossi (PSDB)

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros
Robério Araújo
Yvonilton Gonçalves

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Eurípedes Miranda

Francistônio Pinto
Jorge Pinheiro
José Priante
Lamartine Poselia
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença
Pedro Irujo
Pinheiro Landim

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Luiz Piauylino (PSDB)
12 Vice-Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
2º Vice-Presidente: Lamartine Posella (PMDB)
3º Vice-Presidente: Robério Araújo (PPB)
Titulares

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Walter Pinheiro
1 vaga

Suplentes

Alberto Fraga
Edinho Araujo

Igor Avelino
Milton Monti

Pinheiro Landim
5 vagas

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José Múcio Monteiro
José Rocha

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

1 vaga

Félix Mendonça
Murilo Domingos

1 vaga

José Pimentel
Marcos Afonso

Padre Roque
Paulo Rocha

Valdeci Oliveira
Wellington Dias

B. Sá
Chiquinho Feitosa

Julio Semeghini
Lidia Quinan
Luiz Ribeiro
Nilo Coelho

Paulo Kobayashi
Rubens Bueno (PPS)

Sérgio Carvalho

Aldo Rebelo (PCdoB)
Fetter Júnior

João Tota
Jonival Lucas Junior

Pastor Marildo

PT

PTB

POT

PPB

PSOB

PMOB

Almir Sá
Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Roberto Balestra

Helenildo Ribeiro (PSDB)
Nelson Marquezelli
Nilton Capixaba

Anivaldo Vale
Carlos Batata
Danilo de Castro
Luis Carlos Heinze (PPB)
Odílio Balbinotti
Paulo José Gouvêa (PST)
Saulo Pedrosa
Sérgio Reis
Xico Graziano

Abelardo Lupion
Antônio Jorge
Carlos Melles
Cleuber Carneiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra

Giovanni Queiroz
Pompeo de Mattos
Sérgio Barros

Adauto Pereira (PFL)
Carlos Dunga
Confúcio Moura
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos
1 vaga

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Valdir Ganzer



Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Wanderval Bispo Rodrigues
Lincoln Portela Paulo José Gouvêa
Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Local: Anexo 11, Sala 13-T
Telefones: 318-6906 a 6908 Fax: 318-2143

Givaldo Carimbão
Luiz Erundina

Bloco PSB, PCdoB
Sérgio Miranda

1 vaga

PTB
Caio Riela
Luiz Antonio Fleury
Mussa Demes (PFL)

PDT
Fernando Coruja
José Roberto Batochio
Roland Lavigne (PFL)

Bloco PSB, PCdoB

Fernando Gonçalves
Nelson Marquezelli

1 vaga

Coriolano Sales
Pompeo de Mattos

1 vaga

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
12 Vice-Presidente: Geovani Freitas (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Roberto Batochio (PDT)
32 Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,

MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922 a 318-6925

José Antonio Evilásio Farias
Sérgio Miranda Gonzaga Patriota

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Eujácio Somões Paes Landim (PFL)

Suplentes

Alcione Athayde
Nelo Rodolfo

Paulo de Almeida

Fernando Coruja

Duilio Pisaneschi

Arlindo Chinaglia
FernandoFerro

João Paulo

Aroldo Cedraz
Ciro Nogueira

JaJme Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Alberto Goldmann
Aloízio Santos
Fátima Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp

Jorge Tadeu Mudalen
José Borba

Moacir Micheletto
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues

PT

PTB

PPB

PDT

PSDB

PMDB

PFL

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
22 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
Titulares

Celso Russomanno
Márcio Bittar (PPS)
Ricardo Izar

Regis Cavalcante (PPS)

Fernando Zuppo

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Reginaldo Germano
Ronaldo Vasconcellos
1 vagas

Badu Picanço
Murilo Domingos
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira
Vitorio Medioli

Ben-Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso

Eunício Oliveira
Fernando Gabeira (PV)
Flávio Derzi
Jorge Tadeu Mudalen
Luiz Bitencourt

Anivaldo Vale
Bonifácio de Andrada

João Leão
Max Rosenmann

Nelson Marchezan
Nicias Ribeiro

Odílio Balbinotti
Salvador Zimbaldi

1 vaga

Átila Lins
Benedito Dias

Claudio Cajado
Corauci Sobrinho

Jairo Carneiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto

Paulo Marinho
Raimundo Santos

Vic Pires Franco

Dr. Rosinha
José Genoíno
José Machado

Nelson Pellegrino
Teima de Souza

Waldomiro Fioravante

Antônio do Valle
Fernando Diniz

Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves

Pedro Irujo
Pedro Novais

Themístocles Sampaio
3 vagas

PT

PSDB

PMDB

André Benassi
Jutahy Júnior
Léo Alcântara
Moroni Torgan
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra
1 vaga

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Eduardo Paes
Jaime Martins
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Vilmar Rocha

Cezar Schirmer
Freire Júnior
Geovan Freitas
lédio Rosa
Inaldo Leitão
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Seraglio
Renato Vianna
Zé índio

Antonio Carlos Biscaia
Geraldo Magela
José Dirceu
Marcelo Déda
Marcos Rolim
Waldir Pires

PPB Paulo Baltazar
Bloco PSB, PCdoB

Inácio Arruda

Ary Kara
Augusto Farias
Edmar Moreira
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

Celso Russomanno
Jair Bolsonaro
Luiz Fernando

Roberto Balestra
Vadão Gomes

Bloco PL, PST, PMN, PSDB, PSL
Pastor Valdeci Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário: Arenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929 a 6935 Fax: 318-2146



Bloco PSB, PCdoB
Agnelo Queiroz José Antonio

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

PSOB
Badu Picanço Antonio Feijão
Eduardo Barbosa Oanilo de Castro
Fátima Pelaes Fernando Gabeira (PV)
Flávio Arns 2 vagas
Sebastião Madeira

PT
Babá Marcos Rolim
Nelson Pellegrino Pedro Wilson
Nilmário Miranda Walter Miranda

PPB
Almir Sá Jair Bolsonaro
José Linhares Padre Roque (PT)
Nilton Baiano 1 vaga

PTB
Max Mauro Ivan Paixão (PPS)

POT
Neuton Lima Eber Silva

COMISSÃO DE ECONOMIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Arolde de Oliveira
Raimundo Colombo

Rtcardo Fiúza
Roberto Argenta

Ronaldo Vasconcellos

Suplentes

De Velasco

Fax: 318-2170

PMOB

PFL

Presidente: Aloizio Mercadante (PT)
12 Vice-Presidente: José Machado (PT)
22 Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
32 Vice-Presidente: Emerson Kapaz (PSDB)
Titulares

Francisco Garcia
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Rubem Medina

Cabo Júlio
Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo 11, Sala
Telefone: 318-8285

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Inácio Arruda (PCdoB)
1Q Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
22 Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
32 Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMOB)
Titulares Suplentes

PFL
Costa Ferreira Cesar Bandeira
Mauro Fecury Eduardo Paes
Pedro Fernandes IIdefonço Cordeiro
Raimundo Santos Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos Zila Bezerra

PMOB
Barbosa Neto Ana Catarina
Gustavo Fruet Armando Abílio
João Mendes Euler Morais
Valdeci Oliveira (PT) Nelson Proença
1 vagas Renato Vianna

PSOB
Adolfo Marinho Ademir Lucas
Oino Fernandes Carlos Mosconi
Dr. Heleno José de Abreu
João Castelo Juquinha
Ronaldo Cezar Coelho Manoel Salviano

PT
Iara Bernardi João Coser
Márcio Matos Nilmário Miranda
Professor Luizinho Valdir Ganzer

PPB
Maria do Carmo Lara (PT) Eliseu Moura
Sérgio Novais (PSB) Ricardo Izar
Telmo Kirst Simão Sessim

PTB
Celso Giglio Albérico Cordeiro

POT
Miriam Reid Sérgio Barros

Bloco PSB, PCdoB
Inácio Arruda Paulo Baltazar

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
1 vaga(s) Remi Trinta

Secretário(a):Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, Sala 184-C
Telefones: 318-7072 e 318-7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Ana Catarina
Antônio do Valle
Jurandil Juarez
Múcio Sá
Osvaldo Coelho (PFL)

PSOB

Antonio Cambraia
Armando Monteiro

Edison Andrino
Jorge Alberto

Salatiel Carvalho

Presidente: Nilmário Miranda (PT)
12 Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
22 Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
32 Vice-Presidente: Neuton Lima (POT)
Titulares Suplentes

Emerson Kapaz
Márcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Gurra

PT

André Benassi
Antonio Kandir
Léo Alcântara

Marisa Serrano
Xico Graziano

PFL
Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Pastor Reginaldo de Jesus
Rubens Furlan
Silas Câmara

PMOB
Alberto Fraga
Ricardo. Noronha
Rita Camata
2 vagas

Jaime Martins
Laura Carneiro
Roland Lavigne

Zila Bezerra
1 vagas

Elcione Barbalho
4 vagas

Aloizio Mercadante
João Fassarella
José Machado

João Pizzolatti
Júlio Redecker
1 vaga

Rubens Bueno (PPS)

Celso Jacob

PPB

PTB

POT

Carlito Merss
Geraldo Simões

Luiz Mainardi

Ary Kara
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl

Chico da Princesa

Airton Dipp



Bloco PSB, PCdoB
Clementino Coelho Givaldo Carimbão

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
1 vaga

Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
CULTURA E DESPORTO

Luiz Dantas

Titulares
PFL

Betinho Rosado
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Manoel Castro
Paes Landim
Paulo Lima
Robson Tuma
Rodrigo Maia

PMDB

Suplentes

Antônio Jorge
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
José Lourenço

Lincoln Portela (PST)
Nice Lobão

Pedro Bittencourt
Valdomiro Meger

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Nilson Pinto (PSDB) João Caldas

PPS

Secretário: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Veda Crusius (PSDB)
12 Vice-Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
22 Vice-Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
32 Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)

PFL
Celcita Pinheiro Joel de Hollanda
José Melo Mauro Fecury
Luís Barbosa Moreira Ferreira
Nice Lobão Osvaldo Coelho
Zezé Perrella Pedro Fernandes
1 vaga Santos Filho

PMDB
Gastão Vieira Alberto Mourão
João Matos Cleonâncio Fonseca (PPB)
Maria Elvira Germano Rigotto
Norberto Teixeira Glycon Terra Pinto
Osvaldo Biolchi Osmar Seraglio

PSDB
Ademir Lucas Bonifácio de Andrada
Átila Lira Dino Fernandes
Flávio Arns Feu Rosa
Marisa Serrano Raimundo Gomes deMatos
Nelson Marchezan Sérgio Reis

PT
Esther Grossi Gilmar Machado
Fernando Marroni Iara Bernardi
Pedro Wilson Professor Luizinho

PPB
Eurico Miranda José Linhares
Jonival Lucas Márcio Reinaldo Moreira
Oliveira Filho Wagner Salustiano

PTB
Walfrido Mares Guia José Carlos Martinez

PDT
Eber Silva Celso Jacob

Bloco PSB, PCdoB
Agnelo Queiroz Djalma Paes
Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Fernando Gabeira (PV)

Suplentes

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

Caio Riela
íris Simões

Aloizio Mercadante
Ben-Hur Ferreira
Geraldo Magela

Henrique Fontana

Cezar Schirmer
Eunício Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez
Olavo Calheiros

3 vagas

Adolfo Marinho
Ayrton Xerêz

Emerson Kapaz
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço

Sampaio Dória

Herculano Anghinetti
João Pizzolatti
Júlio Redecker

Luís Carlos Heinze

Neuton Lima
Olimpio Pires

Bloco PSB, PCdoB
Eduardo Campos

Pedro Eugênio

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Luciano Bivar

Coriolano Sales
Luiz Salomão

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Marcos Cintra
Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6960 /6989/ 6955

Evilásio Farias
1 vaga

Basílio Villani (PSDB)
Félix Mendonça

Carlito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini

PDT

PTB

PSDB

Antonio Cambraia
Armando Monteiro
Edinho Bez
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Milton Monti
Pedro Novais
Waldir Schmidt

PPB
Cleonâncio Fonseca

Fétter Júnior
Iberê Ferreira
Odelmo Leão

PT

Antonio Kandir
Custódio Mattos
José Militão
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Veda Crusius

PFL
Affonso Camargo
Elton Rohnelt

Presidente: Delfim Netto (PPB)
12 Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB)
22 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
32 Vice-Presidente: Luiz Fernando PPB)
Titulares

Suplentes

Eduardo Seabra (PTB)

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
22 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
32 Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Titulares



Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Ivanio Guerra (PFL) Marcos Cintra

Secretário(a): Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-56 _ Reunião: 4Ds feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA

PPB
José Janene Nilton Baiano
Nelo Rodolfo Ricardo Barros
Vadão Gomes Yvonilton Gonçalves

PTB
Albérico Cordeiro Nilton Capixaba

PDT
Olímpio Pires 1 vaga

Bloco PSB, PCdoB
Ricardo Maranhão Haroldo Lima

PFL

Presidente: Alceu Collares (PDT)
12 Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT)
22 Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Titulares Suplentes

Antonio Joaquim Araújo
Eurico Miranda

Iberê Ferreira
Oliveira Filho
Pedro Corrêa

João Matos
Laire Rosado

Lamartine Posella
Waldemir Moka

4 vagas

Arnon Bezerra
Clovis Volpi

Custódio Mattos
Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Rommel Feijó

Saulo Pedrosa

Jair Meneguelli
João Fassarella

Márcio Matos
Maria do Carmo Lara

Paulo Paim

Celcita Pinheiro
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Ivanio Guerra

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Rubens Furlan
Wilson Braga

2 vagas

PT

PPB

PSDB

PMDB

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana

Darcísio Perondi
Eulélr Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Airton Roveda
Almerinda de Carvalho
Armando Abílio (PMDB)
Benedito Dias
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus (PST)
Ursicino Queiroz

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
José Linhares
Nilton Baiano
Pastor Amarildo

Jairo Azi José Carlos Coutinho
Pauderney Avelino Lael Varella
Rubens Furlan Ursicino Queiroz

PMDB
Fernando Diniz Albérico Filho
Hélio Costa Gastão Vieira
João Colaço 3 vagas
João Magalhães
Osvaldo Reis

PSDB
Ayrton Xerêz Luís Eduardo
Eliseu Moura (PPB) Mário Negromonte
João Almeida Zenaldo Coutinho
João Leão 2 vagas
Romel Feijó

PT
Gilmar Machado Adão Pretto
João Coser Antonio C. Biscaia
João Paulo Avenzoar Arruda

PPB
Delfim Netto Cunha Bueno
Márcio R. Moreira Nelson Meurer
Simão Sessim Pedro Corrêa

PTB
Max Mauro Regis Cavalcante (PPS)

PDT
Serafim Venzon Fernando Zuppo

Titulares Suplentes

PFL
Airton Dipp (PDT) Airton Roveda
Gervásio Silva Eliseu Resende
Gilberto Kassab Francisco Rodrigues
Pedro Bittencourt Paulo Lima
Pedro Pedrossian Silas Câmara
PMDB
Alceste Almeida Edinho Bez
Aníbal Gomes Flávio Derzi
Marcos Lima Mattos Nascimento
Salatiel Carvalho Ricardo Rique
Zé Gomes da Rocha 1 vaga

PSDB
Antonio Feijão Sebastião Madeira
B. Sá Sérgio Reis
Juquinha Vergílio Guimarães (PT)
Nicias Ribeiro 2 vagas
Paulo Feijó

PT
Arlindo Chinaglia Luiz Sérgio
Fernando Ferro Romel Anizio (PPB)
1 vaga Walter Pinheiro

Bloco PSB, PCdoB
Luiz Fernando (PPB) 1 vaga

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Valdemar Costa Neto Pastor Valdeci
Secretário(a): Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo li, Sala
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
12 Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Janene (PPB)
32 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)



PTN

Djalma Paes Agnelo Queiroz
Jandira Feghali Ricardo Maranhão

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Remi Trinta Almeida de Jesus

Fátima Pelaes (PSDB) Narcio Rodrigues (PSDB)
Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

1 vaga

1 vaga

Suplentes

Affonso Camargo
Aldir Cabral

Almerinda de Carvalho
Antônio Carlos Konder Reis

Jairo Azi
Leur Lomanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

PFL

Olavo Calheiros (PMDB)
PV

Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 a 6976

José Borba (PMDB)

PMDB
Albérico Filho Barbosa Neto
Alberto Mourão Carlos Dunga
Domiciano Cabral Francistônio Pinto
Edinho Araújo Jorge Costa
Glycon Terra Pinto Múcio Sá
Hermes Parcianello Osvaldo Reis
João Henrique Wilson Santos
Marcelo Teixeira 1 vaga

PSDB
Aloízio Santos Basílio Villani
Chiquinho Feitosa Coronel Garcia
Feu Rosa Dr. Heleno
Luís Eduardo Narcio Rodrigues
Mário Negromonte Paulo Feijó
Roberto Rocha Ricarte de Freitas
Romeu Queiroz Sérgio Reis
Silvio Torres Vittorio Medioli

PT
Carlos Santana Almeida de Jesus (PL)
Luiz Sérgio João Magno
Philemon Rodrigues (PMDB) Nilson Mourão
Teima de Souza Pedro Celso
Wellington Dias Ricardo Berzoini

PPB
Airton Cascavel Almir Sá
João Tota Augusto Nardes
José Chaves (PMDB) Carlos Cury
Paulo de Almeida Telmo Kirst

PTB
Chico da Princesa José Carlos Elias
Duilio Pisaneschi Josué Bengtson

PDT
Neuton Lima Giovanni Queiroz
Wanderley Martins 1 vaga

Bloco PSB, PCdoB
Gonzaga Patriota Jandira Feghali
Pedro Chaves (PMDB) Pedro Valadares

Bloco PL, PST, PMN, PSDB, PSL
Luciano Bivar De Velasco

PPS

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Raimundo Colombo (PFL)
22 Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente: Chico da Princesa (PTB)
Titulares

Antônio Geraldo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
19or Avelino (PMDB)
IIdefonso Cordeiro
João Ribeiro
Lael Varella
Raimundo Colombo

1 vaga

1 vaga

Cabo Júlio

Suplentes

Celso Giglio
Max Mauro

Fax: 318-2156

Luiza Erundina
1 vaga

Dr. Hélio
Serafim Venzon

Expedito Júnior
Hildebrando Pascoal

João Ribeiro
Robson Tuma
Rodrigo Maia

Roland Lavigne

PFL

PTB

PDT

Bloco PSB, PCdoB

Magno Malta
Renildo Leal

Alceu Collares
Enio Bacci

José Carlos Vieira
José Múcio Monteiro
Medeiros
Roberto Argenta
Valdomiro Meger
Wilson Braga

PPS

Eduardo Campos
Pedro Eugênio

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Avenzoar Arruda (PT)

PMDB
Laire Rosado Eunício Oliveira
Pedro Celso (PT) Osvaldo Biolchi
Ricardo Noronha Pihheiro Landim
Vanessa Grazziotin (PCdoB) 2 vagas
Zaire Rezende

PSDB
Alexandre Santos Arthur Virgílio
Jovair Arantes José Militão
Luciano Castro Lúcia Vânia
Marcus Vicente Mareio Fortes
Pedro Henry 1 vaga

PT
Jair Meneguellí Babá
Paulo Paim Carlos Santana
Paulo Rocha José Pimentel

PPB
Enivaldo Ribeiro Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti Augusto Nardes
Pedro Corrêa João Tota

PTB
Roberto Jefferson Luiz Antonio Fleury

PDT
Vivaldo Barbosa Eurípedes Miranda

Bloco PSB, PCdoB

Ivan Paixão
Secretário(a): Eloízio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 319-7016 A 7021

COMISSÃO DE TRABALHO
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: José Múcio Monteiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Laire Rosado (PMDB)
22 Vice-Presidente: Jair Meneguellí (PT)
32 Vice-Presidente: Marcus Vicente (PSDB)
Titulares



Bloco PSB, PCdoB

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Josué Bengtson (PTB)
12 Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
22 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
32 Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
TitularesSuplentes

Evandro Milhomen Clementino Coelho
Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

Valdir Ganzer (PT) 1 vaga
Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6998/318-6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Fax: 318-2125

Suplentes

Betinho Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
Pauderney Avelino

Paulo Braga

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Bispo Wanderval

Valdemar C. Neto
Cabo Júlio
De Velasco
Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/318-6992 a 6996

Eduardo Paes
Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N!! 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

PFL

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
22 Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
32 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares --

PMOB
Alberto Fraga João Magalhães
Damião Feliciano Jorge Pinheiro
Edison Andrino José Chaves
Elcione Barbalho Laire Rosado
João Herrmann Neto (PPS) Maria Elvira
Jorge Wilson Zaire Rezende
Mário de Oliveira Zé Gomes da Rocha
Ricardo Rique 2 vagas
Synval Guazzelli

PSOB
Antonio Carlos Pannunzio Augusto Franco
Arnon Bezerra Luciano Castro
Arthur Virgílio Márcio Fortes
Bonifácio de Andrada Moroni Torgan
Clovis Volpi Nelson Otoch
Coronel Garcia Ronaldo Cezar Coelho
José Teles Vicente Arruda
Luiz C. Hauly Vicente Caropreso
Paulo Kobayashi Zulaiê Cobra

PT
Luiz Mainardi Eduardo Jorge
Nilmário Miranda José Dirceu
Paulo Delgado Marcedo Déda
Virgílio Guimarães Milton Temer
Waldomiro Fioravante Waldir Pires

PPB
Aldo Rebelo (PCdoB) Edmar Moreira
Cunha Bueno Robério A~aújo

Jairo Bolsonaro Zé Indio
Paulo Mourão (PSDB) 2 vagas
Wagner Salustiano

PTB
Fernando Gonçalves Eduardo Seabra
José Carlos Elias Renildo Leal

POT
José Thomaz Nonô (PSDB) Wanderley Martins
Neiva Moreira Luiz Salomão

Bloco PSB, PCdoB
Haroldo Lima 2 vagas
Pedro Valadares

Suplentes

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira

Manoel Castro
Vilmar Rocha

1 vaga

Alceste Almeida
Confúcio Moura

3 vagas

Renildo Leal

José Pimentel
Márcio Matos

1 vaga

Agnaldo Muniz

Elton Rohnelt
Francisco Garcia

João Ribeiro
José Melo

Sérgio Barcellos

Carlos Cury
João Tota

Sérgio Barros (PDT)

Badu Picanço
Eduardo Seabra (PTB)

Nilson Pinto
Pedro Henry

Ricarte de Freitas

PFL

Aldir Cabral
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
Hildebrando Pascoal
Joaquim Francisco
José Lourenço
Leur Lomanto
Werner Wanderer

POT
Eurípedes Miranda

PT

Josué Bengtson

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

PSOB

Luiz Fernando
Pastor Amarildo
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

PTB

Elcione Barbalho
Freire Júnior
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira

PMOB

PPB

Átila Lins
Benedito Dias
Deusdeth Pantoja
Raimundo Santos
Zila Bezerra

PFL

Presidente: Antonio C. Pannunzio (PSDB)
12 Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
22 Vice-Presidente: Synval Guazzelli (PSDB)
32 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
Titulares

Anivaldo Vale
João Castelo
Marinha Raupp
Nilton Capixaba (PTB)
Sérgio Carvalho



José Antonio Agnelol Queiroz
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Secrretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissão Especial, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

lédio Rosa Nelo Rodolfo
Inaldo Leitão Osmar Serraglio
Mendes Ribeiro Filho Zaire Rezende
Nair Chavier Lobo 2 vagas
Renato Vianna

PSDB
André Benassi André Benassi
Bonifácio de Andrada Airton Xerêz
Jutahy Junior Feu Rosa
Léo Alcantara Luiz Piauhylino
Vicente Arruda Marcus Vicente
Zulaiê Cobra Nelson Otoch

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel Edmar Moreira
Simão Sessim Iberê Ferreira

PTB
Luiz Antonio Fleury Celso Giglio
Roberto Jefferson Chico da Princesa

PDT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Fernandes
Rodrigo Maia
Ronaldo Caiado

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Edinho Araújo
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt

Antonio Kandir
Emerson Kapaz
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Aloizio Mercadante
Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Fetter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
1 vaga

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Coriolano Sales
Luiz Salomão

Pedro Pedrossian
Roberto Argenta

Wilson Braga
PMDB

Antonio Cambraia
Barbosa Neto

Edinho Bez
Gastão Vieira
José Chaves

Philemon Rodrigues
Waldemir Moka

PSDB
Alberto Goldman

Anivaldo Vale
Basílio Villani

José Militão
Manoel Salviano

Sampaio Dória
Silvio Torres

PT
Avenzoar Arruda

Henrique Fontana
João Fassarella

Virgílio Guimarães
PPB

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

PTB
Celso Giglio

José Carlos Elias
PDT

2 vagas

João Caldas De Velasco

Bloco (PSB, PCdoB)
Eduardo Campos Sérgio Miranda

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário (a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC 0096/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
12 Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
22 Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
32 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)
Titulares Suplentes

Antônio Carlos Konder Reis
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

Alberto Fraga

PFL

PMDB

Almerinda de Carvalho
Antônio Jorge

Átila Lins
José Melo

Leur Lomanto
Mauro Fecury
Wilson Braga

Gustavo Fruet

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 498, DE 1998,
DO SENHOR DEPUTADO JOSÉ GENOíNO E
OUTROS, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DOS

ARTIGOS 49, 84, 89, 90,142 E 144 E SUPRIME
O ARTIGO 91 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E
À PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 626, DE 1998, DO PODER EXECUTIVO, QUE
"ALTERA DISPOSITIVOS DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, MEDIANTE A INCLUSÃO DO CARGO
DE MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA ENTRE

OS P'RIVATIVOS DE BRASILEIRO NATO, A
ALTERAÇÃO DA COMPOSiÇÃO DO

CONSELHO DE DEFESA NACIONAL, A
DEFINiÇÃO DO Juízo COMPETENTE PARA

PROCESSAR E JULGAR OS COMANDANTES
DA MARINHA, DO EXÉRCITO E DA

AERONÁUTICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS", APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 0498/97 Autor: José Genoíno e outros
Presidente:
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:



Bloco (PSB, PCdoB)
Haroldo Lima Aldo Rebelo

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 0001/99 Autor: Morini Torgan e outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
12 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMOB)
22 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PSOB)
Titulares Suplentes

paulo Baltazar José Antonio
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Pastor Valdeci
Secretário (a): Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo li, s/139-B
Telefone:318-7054

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N2203, DE 1995,
DO SENHOR DEPUTADO LAPROVITA VIEIRA E
OUTROS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 19

DO ARTIGO N9 222 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, SUPRIMINDO-SE O § 22 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 N2
455, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO

ALOYSIO NUNES FERREIRA E OUTROS, QUE
"DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 222 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", APENSADA ÀQUELA
Proposição: PEC 0203/95 Autor: LaprovitaVieira e outros
Presidente:Ayrton Xerêz (PSOB)
12 Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
22 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
32 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMOB)
Titulares Suplentes

Márcio Bittar (PPS)
Eber Silva (POT)

Jonival Lucas Junior
José Janene

Eunfcio Oliveira
5 vagas

Alberto GOldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

PT

PTB

PPB

PFL

PSDB

PMDB

Pompeo de Mattos
Bloco (PSB, PCdoB)

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz
José Thomaz Nonô
Lufs Eduardo
Roberto Brant
Vittorio Medioli

Magno Malta

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Câmara
Vic Pires Franco

Celso Russomanno
Nilton Baiano

Remi Trinta

Fátima Pelaes
Pedro Canedo

Sérgio Reis

Antônio Jorge
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
Silas Câmara

Confúcio Moura
3 vagas

Suplentes

José Genofno
Paulo Delgado

2 vagas

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Luiz Ribeiro

Marisa Serrano

1 vaga

Átila Lins
Corauci Sobrinho

Elton Rohnelt
Jairo Carneiro

João Ribeiro
José lourrenço

Luciano Pizzatto

Ary Kara
Celso Russomanno

João Tota

Cleonâncio Fonseca
5 vagas

José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

PT

PFL

PTB

POT

PPB

PFL

PSDB

PSDB

PMDB

PMDB

Aldir Cabral
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Cabo Júlio

Elcione Barbalho
Nelo Rodolfo
Ricardo Noronha
Waldemir Moka

Lino Rossi
Moroni Torgan
Zulaiê Cobra

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Nelson Meurer

João Herrmann Neto (PPS)
Milton Temer
Virgílio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Titulares

Neiva Moreira

Aldir Cabral
Arolde de Oliveira
Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Maluly Netto
Paes Landim
Werner Wanderer

Ayrton Xerêz
Coronel Garcia
Luciano Castro
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro
Pedro Henry

Henrique Eduardo Alves
João Henrique
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Silas Brasileiro
Synval Guazzelli



Secretário: Valdivino Tolentíno Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165·B
Telefone: 318-7063

Pedro Valadares Djalma Paes
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

De Velasco Lincoln Portela

Clementino coelho Jandíra Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Rodrigues Bispo Wnaderval

Iris Simões
Renildo Leal

Teima de Souza
3 vagas

Fernando Coruja

Edinho Araújo
Edison andrino

João Magalhães
Milton Monti

Osmânio Pereira
1 vaga

Adolfo marinho
Jutahy Junior

Zenaldo Coutinho
3 vagasd

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

Deusdeth Pantoja
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paulo Octávio
Wilson Braga

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jonival Lucas Junior

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

PT

PFL

PTB

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Bloco (PSB, PCdoB)

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Coriolano Sales

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Freire Júnior
João Magalhães
José Chaves
José Priante
Nelson Proença
Synval Guazzelli

Afonso Camargo
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Manoel Castro
Medeiros
Raimundo Colombo
Rodrigo Maia

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129·B
Telefone: 318-6893

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N2 10, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PLP 0010/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
12 Vice-Presidente: Freire Júnior (PMDB)
22 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
32 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Manoel Castro (PFL)
Titulares Suplentes

Eurico Miranda
Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

Caio Riela
Fernando Gonçalves

6 vagas Átila Lira
Basílio Villani
Emerson Kapaz
Lino Rossi
Nelson Marchezan
1 vaga

Suplentes

Agnaldo Muniz

José Janene
Robério Araújo

1 vaga

Iris Simões
Murilo Domingos

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

Dr. Benedito Dias
Eduardo Paes

Maluly Netto
Pedro Fernandes

Silas Câmara

Gilmar Machado
José Genoíno
Paulo Delgado

Virgílio Guimarães

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

PT

PT

PFL

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Bloco (PSB, PCdoB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Autor: PRESIDENTE

Neiva Moreira

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Albérico Filho
Alberto Mourão
Antonio Cambraia
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna

Proposição:
Presidente: De Velasco (PST)
12 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)
Titulares

Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
João Almeira
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Linhares

PPB
3 vagas

PDT
Alceu Collares Dr. Hélio

Bloco (PSB, PCdoB)
Ricardo Maranhão Gonzaga Patriota



Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Luciano Bivar Lincoln Portela
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nl! 09, 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 0009/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
12 Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
22 Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
32 Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nl! 08, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A UNIÃO,

OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS
MUNiCípIOS, SUAS AUTARQUIAS,

FUNDAÇÕES, SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA E OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS E

SUAS RESPECTIVAS ENTIDADES FECHADAS
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PLP 0008/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: José Linhares (PPB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Sérgio Reis (PSDB)
32 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: Werner Wanderer (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
PFL Almerinda de Carvalho

Eduardo Paes Antônio Jorge Aracely de paula
Paulo Braga Jaime Martins Betinho Rosado
Paulo Marinho João Ribeiro José Lourenço
Paulo Octávio Mauro Fecury Roland Lavigne
Robson Tuma Raimundo Colombo Rubens Furlan
Ursicino Queiroz Raimundo Santos Werner Wanderer
Wilson Braga Vilmar Rocha

PMOB Ana Catarina
Gustava Fruet Albérico Filho Armando Abílio
Milton Monti João Colaço Edinho Bez
Norberto Teixeira 4 vagas João Matos
Osvaldo Biolchi Jorge Alberto
Pedro chaves 1 vaga
Wilson Santos

PSOB Adolfo Marinho
Anivaldo Vale José de Abreu José Teles
Helenildo Ribeiro Maria Abadia Juquinha
João Castelo Paulo Mourão Lidia Quinan
Max Rosenmann Saulo Pedrosa Ricarte de Freitas
Pedro Canedo 2 vagas Sérgio Reis
Saulo Pedrosa

PT Henrique Fontana
Antonio Palocci Angela Guadagnin José Pimentel
Dr. Rosinha Jair Meneguelli Virgílio Guimarães
Fernando Ferro Márcio Matos Walter Pinheiro
Gilmar Machado 1 vaga

PPB Alcione Athayde
Antonio Joaquim Araújo Pastor Amarildo José Linhares
Enivaldo Ribeiro Robério Araújo Robério Araújo
Nilton Baiano Yvonilton Gonçalves

PTB
Iris SimõesCelso Giglio Chico da Princesa (PSDB)

Max Mauro Walfrido Mares Guia Renildo Leal

POT
Alceu Collares Dr. Hélio 1 vaga

Adauto Pereira
Dr. Benedito Dias

Elton Rohnelt
José Carlos Veira

José Mendonça Bezerra
Roberto Pessoa

Zila Bezerra
PMOB

Aníbal Gomes
Waldemir Moka

4 vagas

PSOB
Nilson Pinto

Roberto Rocha
4 vagas

PT
Geraldo Magela

João Magno
Luci Choinacki
Luiz Mainardi

PPB
Luis Carlos Heinze

Oliveira Filho
Zé índio (PMDB)

PTB
Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

POT
Celso Jacob

Bloco (PSB, PCdoB)
Djalma Paes Pedro Eugênio

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Marcos de Jesus Remi Trinta
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/169-B
Telefone: 318-7555

Bloco (PSB, PCdoB)
Ricardo Maranhão Sérgio Novais

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Secretário: Erles Janner Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7067



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Ng 18, DE
1999, QUE REGULA O ARTIGO 163, INCISOS I,
11, 11I E IV, E O ARTIGO 169DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, DISPÕE SOBRE PRINCípIOS
FUNDAMENTAIS E NORMAS GERAIS DE
FINANÇAS PÚBLICAS E ESTABELECE O

REGIME DE GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL,
BEM ASSIM ALTERA A LEI COMPLEMENTAR N2 64,

DE 18 DE MAIO DE 1990
Proposição: PLP 0018/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
12 Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
22 Vice-Presidente: Carlito Merss (PT)
32 Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
Titulares Suplentes

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)

Sérgio Miranda Eduardo Campcs
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Eujácio Simões Luciano Bivar
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7063

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318·7061

PDT
Coriolano Sales Pompeo de Mattos

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Betinho Rosado
Joaquim Francisco
José Ronaldo
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian
Roberto Brant
Rubem Medina

Antõnio Cambraia
Armando Monteiro
Carlos Dunda
Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Pedro Novais

Aloízio Santos
Custódio Mattos
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Roberto Rocha
Veda Crusius

Carlito Merss
Fernando Marroni
Geraldo Magela
João Fassarella

Eliseu Moura
Iberê Ferreira
Roberto Balestra

Félix Mendonça
Murilo Domingos

Luiz Salomão

Eduardo Paes
Gervásio Silva
Ivanio Guerra

Nice Lobão
Pauderney Avelino

Paulo Octávio
Ronaldo Caiado

PMDB
Múcio Sá

Silas Brasileiro
4 vagas

PSDB
André Benassi

Ayrton Xerêz
João Almeida
Mareio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
1 vaga

PT
Ben-Hur Ferreira

Iara Bernardi
João Coser

Professor Luizinho
PPB

Almir Sá
Edmar Moreira

Márcio Reinaldo Moreira
PTB

Celso Giglio
Duilio Pisaneschi

PDT
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Titulares

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina

Edinho Bez
Eunício Oliveira
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoe Salviano
Veda Crusius
2 vagas

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Murilo Domingos
1 vaga

Pedro Eugênio

PFL

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

Suplentes

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim
Rodrigo Maia

Antonio Cambraia
Antônio do Valle

Armando Monteiro
Flávio Derzi

Freire Júnior
Milton Monti

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Xico Graziano

2 vagas

João Grandão
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

José carlos Elias
Luiz Antonio Fleury

Sérgio Miranda



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL Nº 627, DE 1998, QUE
"ALTERA OS ARTIGOS 29 E 212 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 0627/98 Autor: Senado Federal
Presidente: Átila Lins (PFL)
12 Vice-Presidente: Themístocles Sampaio (PMDB)
22 Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
32 Vice-Presidente: Eliseu Moura (PPB)
Relator: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"e" DO INCISO 11 DO § 5º DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 374/96 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
12 Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
32 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)

Titulares

~ffonso Camargo
Atila Lins
Paulo Magalhães
Pedro Tittencourt
Raimundo Santos
Roberto Pessoa
Vilmar Rocha

Confúcio Moura
Domiciano Cabral
Hermes Parcianello
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Themístocles Sampaio

Alberto Goldman
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó
Roberto Rocha
Ronaldo Cezar Coelho

Geraldo Simões
Luiz sérgio
Maria do Carmo Lara
Teima de Souza

Cunha Bueno
Eliseu Moura
José Janene

Celso Gigio
1 vaga

PFL

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

Suplentes

AntônioGeraldo
Ciro Nogueira
Darci Coelho

Eduardo Paes
Gilberto Kassab

Jaime Martins
Roberto Argenta

Freire Júnior
Gastão Veira

Pinheiro landim
Wilson Santos

2 vagas

Aloízio Santos
Luiz Carlos Hauly

Ricardo Ferraço
3 vagas

Angela Guadagnin
Antonio Palocci

João Herrmann Neto (PPS)
João Magno

3 vagas

José Carlos Elias
Renildo Leal

Titulares

Almerinda de Carvalho
Antônio Jorge
Dr. Benedito Dias
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

Albérico Filho
Barbosa neto
Domiciano Cabral
Edinho Araújo
Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Antonio Carlos Biscaia
Marcelo Déda
2 vagas

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Nelson Marquezelli
1 vaga

Enio Bacci

PFL

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

Suplentes

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

Valdomiro Meger

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

4 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

Max Mauro
Nilton Capixaba

Coriolano Sales

Airton Dipp

Pedro Eugênio

Coriolano Sales

Bloco (PSB, PCdoB) José Antonio
Vanessa Grazziotin

Bloco (PSDB, PC do B)
Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Almeida de Jesus Pastor Valdeci Paiva

Secretária: Adia Calheiros Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo"
Telefone:318-7062

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo"
Telefone: 318-7062



Proposição: RCP 0010/95 Autor: Marilu Guimarães e outros
Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Luís Eduardo (PSDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Titulares Suplentes

PFL

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR O DESPERDíCIO DE
ALIMENTOS NO PERíODO DOS GOVERNOS

IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO
PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE

CARDOSO, QUANTO AO ARMAZENAMENTO,
RODíZIO DE ESTOQUES, TRANSPORTE,
MOVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS

ALIMENTOS ESTOCADOS.

1 vaga

Josué Bengtson

Luciano Castro
Sebastião Madeira
Zenaldo Coutinho

Yvonilton Gonçalves
1 vaga

PTB

PPB

PT
Airton Cascavel (PPS) - de ofício'

Dr. Rosinha

PSDB

PDT
Agnaldo Muniz 1 vaga

Bloco (PDB, PcdoB)
Vanessa Grazziotin Evando Milhomen

1 vaga
Secretário: Rejane Salete Marques
Local: Servo de CPI, Anexo li, sala 151-B
Telefone: 318-7051

João Grandão
Paulo Rocha

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Servo de CPI, Anexo li, sala 151-B
Telefone: 318-7058

(* indicado de ofício pelo presidente.)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A CRISE NO

SETOR PRODUTIVO DE BORRACHA NATURAL
E OS REFLEXOS DA pOLíTICA
GOVERNAMENTAL NO SETOR

Proposição: RCP 0033/93 Autor: Pauderney Avelino e outros
Presidente: Badu Picanço (PSDB)
12 Vice-Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator: Silas Câmara (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Renildo Leal

Dr. Benedito Dias Francisco Garcia
IIdefonço cordeiro Francisco Rodrigues
Pauderney Avelino Luis Barbosa
Silas Câmara Zila Bezerra

PMDB
Eicione Barbalho Alceste Almeida
Jurandil Juarez Confúcio Moura
Luiz Bittencourt Jorge Costa

PSDB
Badu Picanço Fátima Pelaes
João Castelo Sérgio Carvalho
Nilson Pinto 1 vaga

PT
Adão Pretto 2 vagas
Aloizio Mercadante

PPB
João Tota 2 vagas
Luiz Fernando

PTB
Nilton Capixaba 1 vaga

PDT
Sérgio Barros Eurípedes Miranda

Bloco (PSB, pedoB)

Antonio Feijão
B. Sá
Nicias Ribeiro

Almir Sá
Oliveira Filho

1 vaga

1 vaga

Confúcio Moura
Jurandil Juarez

Osvaldo Reis

Dr. Benedito Dias
João Ribeiro

José Melo
Luis Barbosa

PFL

PDT

PMDB

Bloco (PSB, PcdoB)

Elton Rohnelt
Expedito Júnior
Francisco Garcia
Raimundo Santos

Olimpio Pires

Celcita Pinheiro Airton Roveda
Ciro Nogueira Elton Rohnelt
Paulo Braga João Ribeiro
Roberto Pessoa Ronaldo Caiado

PMDB
Carlos Dunga Philemon Rodrigues
ancistânio Pinto Silas Brasileiro
José Borba Wilson Santos

PSDB
Lidia Quinan Jovair Arantes
Luís Eduardo Marisa Serrano
1 vaga 1 vaga

PT
Adão Pretto 2 vagas
Aloizio Mercadante

PPB
Alcione Athayde Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca Romeu Anizio

PTB
Caio Riela Nelson Marquezelli

Alceste Almeida
Igor Avelino
Jorge Costa

1 vaga
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI

Proposição: RCP 0013/95 Autor: Elton Rohnelt e outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PSDB)
Titulares Suplentes



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ 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 0089/95 Autor: Nicias Ribeiro e outros
Presidente: Rafael Guerrar (PSDB)
12 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI NQ 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"
Proposição: PL 0634/75 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
12 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
22 Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella
Zila Bezerra

Ana Catarina
Aníbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
Norberto Teixeira
Zé índio

Ademir Lucas
Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê cobra

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

Carlos Cury
Cunha Bueno
João Pizzolatti

Celso Giglio
Max Mauro

PFL

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavigne

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp
Max Rosenmann

Nilson Pinto
1 vaga

4 vagas

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

Renildo Leal
1 vaga

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Vicente Arruda
1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos Rolim

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

José Roberto Batocho

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

Antônio Geraldo
Cesar Bandeira

Eduardo Paes
Francisco Garcia
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Werner Wanderer

Philemon Rodrigues
5 vagas

andré Benassi
Feu Rosa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

Celso Russomanno
2 vagas

Caio Riela
Fernando Gonçalves

Coriolano Sales
Eber Silva Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PCdoB) José Antonio
Bloco (PSB, PCdoB)

Aldo Releio
Pedro Eugênio 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Almeida de Jesus Remi Trinta

PV
Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Secretária: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 FAX: 318-2140

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Lincoln Portela João Caldas

PPS
Ivam Paixão Airton Cascavel
Secretario: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, sala 165-B
Telefone: 318·7061



Fernando Gabeira (PV) 1 vaga
Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Espciais, Anexo 11, sala 168-A
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

PPS

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Paulo José Gouvêa

PFL

Suplentes

Inácio Arruda

Luciano Castro
Paulo Mourão

Sérgio Reis
3 vagas

Luiz Carlos Heinze
2 vagas

Nelson Marquezelli
1 vaga

Neuton Lima (PFL)

Paulo Roch
3 vagas

Ciro Nogueira
José Carlos Vieira

Luciano Pizzatto
Mauro Fecury

Ney Lopea
Raimundo Colombo

Rodrigo Maia

Cleonâncio Fonseca (PPB)
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Themístocles Sampaio
2 vagas

PT

PPB

PTB

PDT

PSDB

PMDB

Bloco (PSB, PCdoB)

João Caldas

Ricardo Maranhão

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anguinetti
Pedro Corrêa

Celso Jacob

José Carlos Elias
Josué Bengtson

Cleuber Crneiro
Expedito Júnior
Gerson Gabrielli
Ivanio Guerra
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Rubens Furlan

Presidente:Rubens Furlan (PFL)
1Q Vice-Presidente:Zenaldo coutinho (PSDB)
2Q Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3Q Vice-Presidente:Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Ana Catarina (PMOB)
Titulares

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
AVERIGUAR DENÚNCIAS DA OCORRÊNCIA DE
PESCA PREDATÓRIA E TRABALHO ESCRAVO

NAS ÁGUAS DO LITORAL SUL DO BRASIL,
NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E

SANTA CATARINA

Bloco (PSB, PCdoB)
Paulo Baltazar Evandro Milhomen

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Paulo José Golvêa Pastor Valdeci Paiva
Secretario: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, sala 165-8
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXIX DO

ART. 7º E REVOGA O ART. 233 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E PEC 264, DE

1995, DO SENHOR DEPUTADO DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O INCISO XXIX DO
ART. 7º DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇÕES TRABALHISTAS", APENSADA.

Proposição: PEC 0007/99 Autor:Senado Federal o outros

Titulares Suplentes

PFL
Ana Catarina

José Carlos Vieira Gervásio Silva Igor Avelino
Pedro Bittencourt Raimundo Colombo João Mendes

PMDB Lamartine Posella
Osvaldo Biolchi Domiciano Cabral Silas Brasileiro
Renato Vianna 1 vaga Zaire Rezende

PSDB

Vicente Caropreso Nelson Marchezan Feu Rosa
Veda Crusius 1 vaga Nelson Otoch

Pedro Henry

PT Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho

Fernando Marroni Carlito Merss Zulaiê Cobra

PPB Adâo Pretto

Luis Carlos Heinze Hugo Biehl
Avenzoar Arruda
Rubens Bueno (PPS)

PTB Valdeci Oliveira
Caio Riela Iris Simões

PDT
Pompeo de Mattos Serafim Venzon

Proposição: Requerimento Autor: Fernando Marroni
Presidente: Fernando Marroni (PT)
12 Vice-Presidente: Pedro Bittencourt (PFL)
2Q Vice-Presidente: Vicente Caropreso (PSDB)
3Q Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Renato Vianna (PMDB)



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR A

ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DA VERBA
DA TAXA DE ORGANIZAÇÃO E

REGULAMENTAÇÃO DO MERCADO DE
BORRACHA - TORMB - NO QUE SE REFERE A

ATUAÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA

Proposição: RCP 0014/95 Autor:João Maia e outros
Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Costa (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: Luciano Pizzatto (PFL)
Titulares Suplentes

PV

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Rodrigues Paulo José Gouvêa

Fernando Gabeira Ben-Hur Ferreira (PT)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7061

1 vaga

Pedro Valadares

PDT

IIdefonço Cordeiro
Sérgio Barcellos

PMDB
Cezar Schirmer

Germano Rigotto
4 vagas

PSDB
Custódio Mattos

Feu Rosa
João Almeida

Paulo KobayasU
Ricardo Ferraço

1 vaga
PT

4 vagas

PPB
Carlos Cury

Júlio Redecker
Nelo Rodolfo (PMDB)

PTB
Fernando Gonçalves

Magno Malta

Bloco (PSB, PCdoB)
Neiva Moreira

Haroldo Lima

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

Adão Pretto
Aloizio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

Darcísio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Múcio Sá
Rita Camata
Zaire Rezende

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
1 vaga

Arthur Virgílio
2 vagas

2 vagas

Eurico Miranda
Simão Sessim

Adaudo Pereira
Airton Roveda

Expedito Júnior
Paulo Braga

Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

1 vaga

PFL

PT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Antônio Jorge
Luciano Pizzatto
Pedro Pedrossian
Zila Bezerra

Anivaldo Vale
Xico Graziano
1 vaga

Almir Sá
Gerson Peres

Alcestes Almeida
Confúcio Moura
Jorge Costa

Adão Pretto
Aloizio Mercadante

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI NQ 9503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: REQUERIMENTO Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
32 Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

vaga

vaga

Renildo Leal
PDT

Bloco (PSB, PCdoB)

Eduardo Seabra

Sérgio Barros

1 vaga
Secretário: Ronaldo Alves da Silva
Local: Serviço de CPI, Anexo li, sala 139-B
Telefone: 318-6879 /318-7054

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 0020/95
Presidente:
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:
Titulares

Autor: Eduardo Jorge e outros

Suplentes
PFL

Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen

PMDB

Aldir Cabral
Corauci Sobrinho

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim

Antõnio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho

Chico da Princesa
Coronel Garcia

Pedro Wilson

PSDB

PT

Aloízio Santos
Chiquinho Feitosa

Padre Roque



Ary Kara

Duilio Pisaneschi

Dr. Hélio

PPB

PTB

PDT

João Tota

1 vaga

Fernando Zuppo

Bloco (PSB, pedoB)
Gonzaga Patriota EvandroMilhomen

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Lincoln Portela João Caldas
Secretário: Edla Calheiro Bispo
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-2140 Fax: 318-2140



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS - 1998/1999

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: 1948·1998

ISBN: 85-7365-057-5

R$2,20

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

SEMINÁRIO MEIOS DE COMUNICAÇÃO E
DIVERSIDADE RACIAL

ISBN: 85·7365-058-3

R$ 3,30

DEPARTAMENTO MÉDICO: MANUAL DO
USUÁRIO

Distribuição gratuita

lEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECTUAIS

ISBN: 85-7365-043-5

R$ 3,30

QUEM FOI QUEM NA ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE DE 1946

ISBN: 85-7365-02.9-X (v.1)
85-7365-030-3 (v.2)

R$18,92

Locais de venda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
InfonnaçOes: Coordenação de PublicaÇÕeS. Telefone: (061) 318-6865.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS - 1998/1999

ISBN: 85-7365-041-9

RS 3,30

LEGISLAÇÃO ELEITORAL

...
LeQ.slac;:a.o
Elei1:or-a.1

~. --o., .... !'
". . ("l, f'

~: ~ , .'. tt" , ti
" ~ .• ~, . J.• • ~_ , r·, ...... ..•. i' ,., h

:~
ISBN: 85-7365-039-7

R$1,32

RELATÓRIO DA 11 CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-040-0

RS 5,50

SÍNTESE DOS TRABALHOS: COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

-CCJR

ISBN: 85-7365-042-7

RS 6.60

HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR

ISBN: 85-7365-045-1

R$1,43

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1997
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

PRINCIPAIS DEBATES DA SESSÃO
LEGISLATIVA DE 1997

("(,)MISSÁO nJ.:.
'-:(")NS'ITrUlç"o
.. ~ll-":'ll(;A L OI:

kFOA.("I\.()

ISBN: 85-7365-D51-6

R$ 11,00

Locais de venda: Mídia Livrana. Ed. PrinCipal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477f7271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 1998/1999

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51- LEGISLATURA, 1999-2003

ISBN: 85·736:HJ53-2 (v.1)
85-7365-060-5 (v.2)

R$ 50,00

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E
INFORMAÇÃO - CeDI: GUIA DO USUÁRIO

Distribuição gratuita

MANUAL DE ELABORAÇÃO LEGISLATIVA:
MODELOS E INFORMAÇÕES (3. ED.)

ISBN: 85-7365~52-4

R$4,95

AUDIÊNCIA PÚBLICA: OS
FINANCIAMENTOS DAS INSTITUiÇÕES

FINANCEIRAS MULTILATERAIS ...

...... ,~ .... ---• - * ....- '.' ~ •

RS 4.40

FINANCIAMENTO DA ESTRUTURA
SINDICAL NO BRASIL

QUESTÕES SOBRE PROCESSO
LEGISLATIVO E REGIMENTO INTERNO

•
aJmOES.-Ea
PROUSSIU
EREGIHEMII •

ISBN: 85-7365-047-8

R$ 4,40

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477,7271.
Informações: Coorienação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/1999

CÃMARA DOS DEPUTADOS

CÂMARA
OOS

DEPlfT.AOOS
Distribuição gratuita

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

ALERTA: O QUE HÁ DE NOVO NA
BIBLIOTECA

~
~~~--~

ALlIlTA:
D ~UE H~ OE "DUO

nA B.lSuonCA

ISSN: 1415-5B85

Distribuição gratuita

CHAMBER OF DEPUTlES

CH.AAillER
Cf

munES
Distribuição gratuita

CANDIDATO E A PROPAGANDA
ELEITORAL NO PLEITO DE 1998, O

R$ 1,10

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

ISBN: 83-7365-D38-9

R$ 2,20

Locais de venda: Mídia Llvrana. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Infonnações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/1999

QUEM FOI QUEM NA ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE DE 1946

ISBN: 85-7365-029-X (v.1)
85-7365-030-3 (v.2)

R$18,92

CHAMBER OF DEPUTIES

Distribuição gratuita

CANDIDATO E A PROPAGANDA
ELEITORAL NO PLEITO DE 1998, O

R$ 1,10

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Distribuição gratuita

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

ISBN: 85-7365-046-X

R$ 5,00

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

ISBN: 83-7365-038-9

R$ 2,20

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477/7271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇÓES

TíTULOS PUBLICADOS - 1998/1999

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E
l~·, JRMAÇÃO - CeDI: GUIA DO USUÁRIO

D:stribuição gratuita

QUESTÕES SOBRE PROCESSO
LEGISLATIVO E REGIMENTO INTERNO

lllJESTOEs SOBRE

PROHSSlI LE6 i O
ERE6IIfENTO lmlHO

itt.<i:;J~'

ISBN: 85-7365-047·5

R$ 4,40

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

. 5-7365-049-4

R$ 5,50

MANUAL DE ELABORAÇÃO LEGISLATIVA:
MODELOS E INFORMAÇÕES (3. ED.)

R$ 4,95

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: 1948-1998

85-7365-057-5

R$ 2,20

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECTUAIS

ISBN: 85-7365-043-5

R$ 3,30

Locais de venda: Mídia Livraria. EG Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477/7271.
Informaç,5es: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
E PUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 472 PÁGINAS


