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Collares, Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, comunicando que a
referida Comissão apreciou o PL nll. 35/99.
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Collares, Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, comunicando que a
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Nll 10/99 - Da Senhora Deputada Marisa
Serrano - Presidenta da' Comissão Especial
destinada a proferir parecer à PEC nll 601-Al98
(Direitos Sociais). Comunicando a apensação da
referida PECo
RECURSO
Nll 57/99 - Do Senhor Deputado Arnaldo
Faria de Sá, recorre, termos do art. 95 § 811, do
Regimento Interno, contra decisão da Presidência em questão de ordem referente ao PLP
II 1 AI
n 0- 99........
Nll 58/99 - Do Senhor Deputado Arnaldo
Madeira e outros, contra decisão conclusiva de
Comissão, referente ao PL nll 420/99
..
SESSÃO ORDINÁRIA DE 24-11-99
IV - Pequeno Expedíente

RONALDO VASCONCELLOS (PFL - MG)
- Participação na feira de turismo World TraveI
Market, em Londres, Inglaterra. Celebração de
convênio entre a Associação Brasileira da
Indústria de Hotelaria e o International Hotel En-
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Convite à Associação Brasileira da
Indústria Hoteleira, pelas Comissões de
Economia, Indústria e Comércio e de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, para
participação nos respectivos órgãos de debate
sobre
desenvolvimento
turfstico
com
preservação ambiental.
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CAIO RIELA (PTB - RS) - Defesa de
cassação do mandato do Senador Luiz Estevão,
por quebra do decoro parlamentar. Urgente
apuração de denúncias de irregularidades
praticadas pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto _ INDESP, no tocante à
autorização de funcionamento de jogos
bingos, e pelo Departamento Nacional
Estradas de Rodagem - DNER, quanto
cobrança de propinas para liberação
precatórios. ..
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PEDRO CHAVES (PMDB - GO) - Participação em evento promovido pela Associação
dos Municípios Adjacentes de Brasília - AMAB.
Alocação de recursos orçamentários para a Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno
e do Distrito Federal- RIDE.
ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS) Defesa de inclusão, no âmbito da reforma
tributária, de proposta voltada para a desoneração da folha de pagamento das empresas. .......
PEDRO WILSON (PT
GO)
Solidariedade à Comunidade Bahá'í do Brasil
pela atuação em defesa dos direitos humanos,
da paz e da justiça social.
ANTÔNIO JORGE (PTB - TO)
Precariedade da malha rodoviária brasileira.
Apelo ao Presidente da República e ao Ministro
dos Transportes para lançamento de plano de
emergência destinado à recuperação das
rodovias federais. Alerta sobre ameaça de
comprometimento da safra agrícola pela demora
na liberação de recursos destinados ao crédito
rural.
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HÉLIO COSTA (PMDB
MG)
Instauração de Comissão Parlamentar de
Inquérito sobre o narcotráfico na Assembléia
Legislativa do Estado de! Minas Gerais. Apresentação de projeto de lei acerca da instituição
de pena em dobro para traficante de drogas no
interior e adjacências de estabelecimentos
escolares
.
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FERNANDO MARRONI (PT - RS) Urgência na liberação de recursos financeiros
para socorro ao setor produtivo agrícola
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brasileiro. Premência na continuidade das obras
FERNANDO FERRO (PT - PE) - Defesa
da usina termoelétrica de Candiota 111, Estado do
da atuação da CPI do Narcotráfico. PosicioRio Grande do Sul, para geração de energia e de
namento da Ordem dos Advogados do Brasil,
empregos na região............................................... 56874
Seção de São Paulo, contra prisão de advogado
suspeito de envolvimento com o crime organiVALDECI OLIVEIRA (PT - RS) zado. Indeferimento, pelo Ministro Nelson Jobim,
Supressão de direitos dos trabalhadores rurais
do Supremo Tribunal Federal, de salvo-conduto
com a reforma previdenciária' e imposição, pela
em favor do legista Badan Palhares na referida
nova legislação, de dificuldades para a obtenção
Comissão Parlamentar de Inquérito.
56881
de conquistas já consagradas
. 56875
ALEX CANZIANI (PSDB
PR)
MARÇAL FILHO (PMDB - MS) - Urgência
Importância da inclusão no Cadastro Geral de
da aprovação do novo Sistema Brasileiro de
Empregados e Desempregados - CAGED, do
Habitação para equacionamento do problema do
Ministério
do Trabalho e Emprego, de dados
déficit habitacional e da inadimplência de
permitidores
do conhecimento da quantidade de
mutuários no País.
56876
pessoas portadoras de deficiência física no
HENRIQUE FONTANA (PT - RS) mercado de trabalho. Problemática da invasão
Conveniência da aprovação, no Senado Federal,
de propriedades rurais no Estado do Paraná. ....... 56882
de proposta de alteração das condições de
ENIO BACCI (PDT - RS) - Excelência do
renegociação das dívidas dos Estados, diante da
trabalho realizado pelo Forte Duque de Caxias
impossibilidade da quitação desses débitos com
em benefício da comunidade do Estado do Rio
a União sem sacrifício da implementação de
de Janeiro. Resumo histórico elaborado pelo
políticas públicas em prol das respectivas
Centro de Estudos de Pessoal - CEP, do
populações.
56877
Exército brasileiro, atinente às atividades da
MOACIR MICHELETTO (PMDB - PR) guarnição
.. 56883
Preocupação
do
orador
com
possível
desfiguração da Lei Complementar nll 87/96, por
AIRTON DIPP (PDT - RS) - Transcurso
comissão criada no âmbito da Casa Civíl da
do Dia Internacional da Não-Violência contra a
Presidência da República para estudo e revisão
Mulher - 25 de novembro. Lucro excessivo
da Lei Kandir, tendo em vista a importância de
auferido pelo sistema bancário nacional,
dispositivos da citada norma legal para o
revelador do apoio governamental ao segmento
56878
desenvolvimento da agricultura no País.
e do descaso com a sociedade e com o setor
produtivo
. 56886
RUBENS BUENO (PPS
PR)
Importância da Lei Kandir para as exportações
SÉRGIO BARROS (PSDB - AC) brasileiras. Contrariedade à proposta de
Decisiva atuação do Presidente Fernando
mudança dessa legislação.
56879
Henrique Cardoso para a conclusão do
Aeroporto Internacional de Rio Branco.
PAULO PAIM (PT - RS) - Aprovação, pela
Homenagem à memória do ex-Governador
Comissão de Trabalho, de Administração e
Edmundo Pinto, do Estado do Acre, idealizador
Serviço Público, do Projeto de Lei nll 13, de
do
projeto. Apresentação de projeto de lei para
1999, referente à estabilidade do dirigente ou
denominação "Aeroporto Internacional Edmundo
representante sindical; e, pela Comissão de
Pinto" ao novo aeroporto. Disponibilização de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Inforrecursos
federais para conclusão das obras de
mática, do Projeto de Lei nll 4.833, de 1998, defiduplicação
da BR-364, para acesso ao local.
nindo como crime a veiculação de informações
Necessidade de implementação de aeródromos
indutoras de discriminação ou preconceito de
em localidades isoladas das fronteiras do País
raça, cor, etnia e religião, na Internet ou em
com a Bolívia e o Peru
. 56887
qualquer rede de acesso. .
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NELSON PELLEGRINO (PT - BA) Conveniência de convocação, pela CPI do
Narcotráfico,
do Desembargador Lourival
Ferreira, do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, para depoimento acerca de pressões
sofridas de colegas desembargadores e de um
Deputado Estadual para liberação de chefe de
quadrilha de roubo de cargas.
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GERALDO SIMÕES (PT - BA) Necessidade de subsídios governamentais para
viabilização da agricultura cacaueira nacional,
mostrada em audiência com o Ministro Pratini de
Moraes, da Agricultura e do Abastecimento.
Perigo de aumento da destruição da Mata
Atlântica representado na falta de contrapartida à
cacauicultura local.
..
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SIMÃO SESSIM (PPB - RJ) - Importância
de melhoria no atendimento à população com a
da exploração do potencial turístico nacional
privatízação dos sistemas de água e esgoto......... 56897
56889
EUR[PEDES MIRANDA (PDT - RO) _
para enfrentamento da crise econômica.
WELLlNGTON DIAS (PT - PI) - Natureza
confiscatória da pretendida cobrança de contribuição previdenciária dos servidores públicos
inativos e do aumento da alíquota aos da ativa.
Defesa da proposta de reforma previdenciária
apresentada pelo Partido dos Trabalhadores.
Aprovação do projeto de lei sobre taxação de
grandes fortunas....

56890

EDINHO BEZ (PMDB - SC) - Concessão
de incentivos aos agricultores brasileiros
.

56892

JUQUINHA (PSDB - GO) - Incremento do
turismo no Estado de Goiás. Alocação de
recursos orçamentários para construção de
centro de convenções no Município goiano de
Caldas Novas. Inclusão do Estado no Programa
de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR. ..
SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO) Dificuldades
interpostas
por
empresas
concessionárias de serviços de transporte
coletivo para a identificação dos usuários idosos,
para fins de gozo do benefício da gratuidade da
passagem. Anúncio de apresentação de proposta de emenda à Constituição estabelecedora
da identificação das pessoas idosas por meio da
apresentação do documento de identidade
oficial.
..
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56894

IÉDIO ROSA (PMDB - RJ) - Sugestão ao
Governo Federal de dotação das agências
nacionais reguladoras para o exercício de
controle e fiscalização dos serviços públicos.
Importância da perfeita interação entre usuários
.
e empresas prestadoras de serviços

56894

DR.
HELENO' (PSDB
RJ)
Cumprimentos ao Governador Joaquim Roriz, do
Distrito Federal, pela criação do Programa
"Esporte à Meia-Noite", para redução da
criminalidade entre adolescentes. Implantação
do programa, pelo Prefeito Zito, no Município de
Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro.........

56895

AVENZOAR ARRUDA (PT PB)Críticas à posição do Governo Federal, contrária
à proposta aprovada pela Comissão Especial da
Reforma Tributária
.
ALO[ZIO SANTOS (PSDB - ES) - Baixo
índice de investimentos na área de saneamento
básico na Grande Vitória e no Município de
Cariacica, Estado do Espírito Santo. Assinatura
de convênio entre a União e o Governo capixaba
para viabilização das obras de saneamento dos
canais dos rios Itanguá e Maria Preta. Esperança

56896

Expectativa de boicote, pelo Governo Federal, à
proposta aprovada pela Comissão Especial da
Reforma Tributária. Críticas ao atual sistema
tributário nacional.
56897
INQC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE) _
Caráter inquietante do quadro de violência·
vígente no País. Confiança do orador nos
trabalhos da Comissão Especial de Segurança
Pública e Violência, a ser instalada na Câmara
dos Deputados. Conveniência da transformação
em Comissão Permanente, na Casa, da CPI do
Narcotráfico. Imperativo do esforço conjunto dos
Poderes da República e do Ministério Público
contra o crime organizado.
56898
NILTON CAPIXABA (PTB - RO) Dificuldades para liberação dos recursos do
Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar'- PRONAF, especialmente
para os agricultores da região Norte
.

56899

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) Denúncia de constantes paralisações do sistema
on-Iine operado pela firma G-TECH-RACIMEC,
contratada pela Caixa Econômica Federal para
administração do sistema informatizado de
gerenciamento de apostas e operações das
casas lotéricas
..

56902

FEU ROSA (PSDB - ES) - Escalada da
violência no País. Problemática judiciária em
Serra, Município mais violento da Grande Vitória,
Estado do Espírito Santo. Necessidade de
providências das autoridades governamentais
em relação ao assunto
..

56903

FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ) Assinatura de convênio pelo Ministério da Saúde
e pela Prefeitura do Rio de Janeiro referente à
municipalização dos hospitais federais de
Ipanema, Lagoa, Andaraí, Curucui, do Instituto
Psiquiátrico Pinel e do Centro Psiquiátrico Pedro
11. Importância da manutenção do atendimento à
população de Nova Iguaçu e das demais
localidades da Baixada Fluminense, no Estado
do Rio de Janeiro
.

56904

CIRO NOGUEIRA (PFL - PI) - Repúdio à
decisão da Assembléia Legislativa do Estado do
Piauí quanto ao arquivamento da CPI da
Corrupção
.

56904

ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP) Aprovação, pela Comissão Especial dos
Precatórios, do substitutivo apresentado pelo
orador às Propostas de Emenda à Constituição
de nas 407-A e 436-A, de 1996
.

56905
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WALTER PINHEIRO (PT - BA) Testemunhas
Ameaçadas.
Anúncio
de
Conivência do Governo Fernando Henrique
apresentação de projeto de lei sobre a obrigaCardoso com o ajuste do Estado brasileiro aos
toriedade de realização de exame toxicológico para
interesses de grupos estrangeiros, consubsos servidores públicos federais da admi- nistração
tanciada na implementação das atuais reformas.
direta, indireta e fundacional ocupantes de cargo
Injustiça do sistema de avaliação, com risco de
de confiança, os candidatos a cargos eletivos de
perseguição política, de servidores da área de
todos os nlveis, os ocupantes de cargo eletivo no
fisCâlização da Receita Federal previsto em
ãmbito dos Poderes Legislativo, Executivo e
minuta de decreto governamental em tramitação
Judiciário, os servidores das Policias Civil, Militar e
na Casa Civil da Presidência da República. ..........56909
Federal e os oficiais das Forças Armadas.
56918
AGNALDO MUNIZ (PDT - RO) Problemática da desnacionalização das riquezas
nacionais. Realização, pelo PPS, de encontro
sobre as metas brasileiras de desenvolvimento
da Amazônia................
FREIRE JÚNIOR (PMDB - TO) - Livro
Juventude, um grito de esperança li, sobre
perfil da juventude do Municipio de Palmas,
Estado do Tocantins, resultante de parceria da
Secretaria Municipal Extraordinária da Juventude
com a Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO e o
ILES-ULBRA. Alerta aos Governos Estadual e
Municipal para os dados atinentes à realidade
dos jovens palmenses, descrita na obra.
RUBEM MEDINA (PFL - RJ) - Expectativa
de retomada do crescimento da economia
nacional. Declarações do Presidente do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Andrea Calabi, sobre novos
critérios de abertura de linhas de financiamento
para pequenas e médias empresas.

o

LUIZ BITIENCOURT (PMDB - GO) Concessão, pela Assembléia Legislativa do
Estado de Goiás, da Medalha do Mérito
Legislativo Pedro Ludovico à srO Hilda Sóter
Câmara. Realização, pela referida Assembléia,
de sessão solene de comemoração do centenário de nascimento do jornalista Joaquim
Câmara Filho
..
V - Grande Expediente
SILAS CÂMARA (PTB
AM)
Necessidade de rompimento do círculo vicioso
de retroalimentação entre as crises política e
econômica brasileiras. Defesa de retomada do
crescimento econômico e de redução dos
desequilíbrios regionais do País. Importância de
adoção de política de desenvolvimento sustentável para a região amazôníca e de investimento
no ecoturismo amazônico
.
BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ) Louvor aos trabalhos desenvolvidos pela CPI do
Narcotráfico. Necessidade de providências do
Governo Federal para o pleno funcionamento do
Programa Nacional de Proteção a Vítimas e

56911

56911

56913

56914

56915

CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pela
ordem.) - Inevitabilidade da implementação de
ajuste fiscal no Estado brasileiro.
PAULO FEIJÓ (PSDB _ RJ. Pela ordem.) _
Capacidade de recuperação da economia
brasileira demonstrada no superávit primário
relativo às contas públicas no mês de setembro.
Falecimento do Sr. Alaor Braz da Fonseca,
ex-Prefeito do Municipio de Porciúncula, Estado
do Rio de Janeiro.

56922

56923

ADÃO PRETIO (PT - RS. Pela ordem.) Denúncias apresentadas por organizações sociais
e sindicais à missão do Painel de Inspeção do
Banco Mundial a respeito de irregularidades na
aplicação do Programa Cédula da Terra nos
Estados do Ceará e de Pernambuco. Coação
exercida pela Juíza Fátima Xavier Damasceno,
do Município de Novo Oriente, Estado do Ceará,
sobre trabalhadores rurais incluídos no referido
programa, para aceitação do valor estipulado
para compra de área destinada ao assentamento
dos mesmos. Inviabilidade de solução dos
problemas agrários no Pais pelo programa
.

56924

VALDIR GANZER (PT - PA. Pela ordem.) Endividamento de pequenos produtores brasileiros contemplados pelo Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF,
e pelos Fundos Constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Expectativa de solução,
pelo Congresso Nacional, da situação da
agricultura familiar no País. Repúdio às novas
regras para a desapropriação de imóveis rurais
propostas pelo Poder Executivo
.

56925

ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP. Como
Líder.) - Representação ao Ministério Público
Federal contra o Secretário de Estado de
Comunicação de Governo da Presidência da
República, Andrea Matarazzo, em decorrência
da resposta, desrespeitosa à Casa, a
requerimento de informações formulado pelo
orador sobre prorrogação de contratos de
publicidade de órgãos subordinados
à
Secretaria
.

56925

GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela
ordem.) - Realização do 11 Congresso Nacional
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do Partido dos Trabalhadores, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.) Solidariedade aos servidores da Superintendência
do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, na
campanha contra a ameaça de desativação dos
órgãos federais de desenvolvimento regional. ......
ZAIRE REZENDE (PMDB - MG. Pela
ordem.) - Defesa do modelo de reforma tributária
aprovado na Comissão Especial da Casa relativa
ao tema, em face de críticas formuladas pelo
Ministro Pedro Malan, da Fazenda, e pelo
Secretário da Receita Federal, Everardo Maciel...

56926

56927

56928

SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pela
ordem.) - Considerações sobre a melhoria do
controle da qualidade dos produtos agropecuários
em todo o mundo e suas conseqüências para os
setores agrícola e pecuário nacionais.

56929

JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Pela
ordem.) - Posição favorável à aprovação de
proposta de emenda à Constituição sobre edição
de medidas provisórias, com as alterações
propostas pelo Senado Federal.

56930

ROMEL ANIZIO (PPB - MG. Pela ordem.)
- Congratulações ao Diretor da Rede Sarah de
Hospitais do Aparelho Locomotor, Aloysio Campos da Paz, devido à concessão, pela
Universidade Reims Champagne Ardene, da
França, do Titulo de Doutora Honoris Causa à
Profl
Lúcia
Wiladdino-Braga,
titular
de
Neuropsicologia da Universidade Sarah de
Ciências da Reabilitação.

56930

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
Pela ordem.) - Apresentação de projeto de lei
sobre classificação das aeronaves brasileiras. .....

56931

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem.) - Estabelecimento de acordo acerca da
proposta de emenda constitucional sobre
regulamentação de precatórios.
ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. Pela
ordem.) - Manifesto proveniente do Encontro
Nacional dos Trabalhadores em Edificios,
Condomínios Resídenciais, Comerciais e Mistos,
Empresas de Compra, Venda, Locação e Admi·
nistração de Imóveis e Conservação de
Elevadores, realizado em Brasília, Distrito Federal. .
RICARDO IZAR (PMDB - SP. Pela ordem.)
- Anúncio de realização, pela Comissão de Defesa
do Consumidor, Meío Ambiente e Minorias, de
audiência pública para debate dos temas
financiamento habitacional e desenvolvimento
urbano.

56932

56933

56934
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NELO RODOLFO (PMDB - SP. Pela
ordem.) - Participação nas comemorações do
centenário de fundação do Clube Espéria, em
São Paulo, Estado de São Paulo.

56934

IGOR AVELlNQ (PMDB - TO. Pela ordem.)
- Importância da Ferrovia Norte-Sul e da Hidrovia
Araguaia-Tocantins como fatores de desenvolvímento regional e de integração nacional. ......

56934

EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Pela ordem.)
- Protesto contra a extinção do Programa
Bolsa-Escola pelo Governador do Distrito Federal.

56935

JOÃO MENDES (PMDB - RJ. Pela
ordem.) - Objetivo de desqualificação do
Judiciário demonstrado nas críticas descabidas
ao referido Poder. Injustiça dos ataques à
Magistratura brasileira em decorrência da
conduta ilegal e criminosa de alguns juízes. .... .....

56936

DR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem.) Invasão de terras de índios Pataxó Hã-Hã-Hãe
por policiais militares a mando do Governo do
Estado da Bahia. Nota de apoio do Conselho de
Articulação dos Povos e Organizações Indígenas
do Brasil - CAPOIB, às vítimas da invasão. Manifesto "500 anos serão debatidos na Europa",
subscrito pela entidade..........................................

56937

VALDEMAR COSTA NETO (Bloco/PL - SP.
Como Lider.) - Arbitrariedade da prisão do
Presidente do Partido Liberal no Estado de Mato
Grosso do Sul, em conseqüência de oposição
política feita ao Governador Zeca do PT.

56938

JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.)
- Necessidade de respeito, por parte do
Deputado Valdemar Costa Neto, ao Estado do
Mato Grosso do Sul e ao Partido dos
Trabalhadores.

56939

PRESIDENTE (Marçal Filho) - Criação de
Comissão Especial para exame da Proposta de
Emenda à Constituição n2 294, de 1995.

56939

CLEMENTINO COELHO (PPS - PE. Pela
ordem.) - Expectativa de adoção de medidas
governamentais em prol da região Nordeste, ao
ensejo da visita do Presidente e do
Vice-Presidente da República ao Município de
Petrolina, Estado de Pernambuco.

56940

RAIMUNDO COLOMBO (PFL - SC. Pela
ordem.) - Satisfação com a implementação, pelo
Ministério da Educação, do Fundo de Financiaménto ao Estudante de Ensino Superior FIES, substituto do Crédito Educativo, em
reconhecimento ao caráter excludente dos
critérios adotados por este último programa. .......

56941

JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.) Transcurso do Dia Intemacional da Não-Violência
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contra a Mulher - 25 de novembro. ApresenJOSÉ GENOiNO (Pela ordem) - Razões
tação de projeto de lei sobre destinação das
da ausência em plenário de Deputados
faixas de domínio das rodovias federais à
integrantes do Partido dos Trabalhadores. Apoio
atividade de cultivo por trabalhadores rurais
à decisão da Presidência de inclusão da reforma
do Judiciário na pauta da próxima semana, bem
necessitados.
56942
como
da viabilização da reforma tributária.
56952
JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.)
- Inveracidade das afirmações constantes de
pronunciamento do Deputado Valdemar Costa
Neto, ofensivas ao Governador Zeca do PT e ao
Partido dos Trabalhadores no Estado de Mato
Grosso do Sul.
..
JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.) Gravidade do problema de segurança pública na
região do Vale do Aço, Estado de Minas Gerais.
Encaminhamento de sugestões destinadas à
superação do problema de superlotação do
presídio de Ipatinga, Estado de Minas Gerais.
Uso das margens das rodovias federais como
área de plantio para os necessitados
..
ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem.) Posicionamento contrário a projeto de lei sobre
exclusividade da concessão do porte de armas
de fogo a militares e policiais. ..
.
HUGO BIEHL (PPB - SC. Pela ordem.) Restrições de autoridades argentinas à
importação de frango procedente do Brasil.
Expediente sobre o assunto encaminhado ao
Ministro Pratini de Moraes, da Agricultura, pela
Comissão de Agricultura e Política Rural da
Câmara dos Deputados
.
AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pela
ordem.) - Necessidade do debate sobre o
projeto de transposição de águas do Rio São
Francisco no âmbito do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos. Premência de solução do
problema da falta de água no Estado da Paraíba.
I

56943

56944

56944

56945

56946

VI - Ordem do Dia

ARNALDO FARIA DE SÁ - Questão de
ordem sobre incompatibilidade entre a redação
final da proposta de emenda à Constituição da
reforma do Judiciário e o dispositivo aprovado na
Comissão Especial para alteração do art. 125 e
seus parágrafos
.
PRESIDENTE
(Michel
Temer)
Acolhimento da questão de ordem formulada
pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá.
.

56950

GEDDEL VIEIRA LIMA (Como Líder) Apoio da bancada do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro - PMDB, à Presidência
da Casa. Discordância com críticas do Ministro
Pedro Malan, da Fazenda, ao desempenho da
Comissão Especial da Reforma Tributária. ..

56953

Temer)
PRESIDENTE
(Michel
Agradecimentos às manifestações de apoio dos
Deputados. Cumprimentos à Presidência e à
Relataria da Comissão da Reforma Tributária. .....

56954

GERMANO RIGOnO (Pela ordem) Resposta do orador às críticas dirigidas por
integrantes do Governo Federal ao trabalho da
Comissão Especial da Reforma Tributária
..

56954

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nll. 407-B, de 1996, que altera a
redação do art. 100 da Constituição Federal e
acrescenta artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias
.

56957

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados PROFESSOR LUIZINHO, RICARDO
IZAR
..

56957

Usaram da palavra para discussão os Srs.
Deputados ENIO BACCI, JOSÉ ANTONIO
..

56957

PRESIDENTE
(Michel
Encerramento da discussão. ..

Temer)
.

56959

Votação do substitutivo adotado pela
Comissão Especial à Proposta de Emenda à
Constituição nl! 407-B, de 1996, em primeiro
turno, ressalvados os destaques
.

56959

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado PROFESSOR LUIZINHO
..

56959

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados ENIO BACCI,
RICARDO
IZAR,
FERNANDO
CORUJA,
LUCIANO CASTRO
.

56959

56963

..

56951

GILMAR MACHADO - Questão de ordem
sobre prazo estipulado pelas Comissões para
efeito de atingimento de quorum necessário
para deliberação
.

56951

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ALDO
REBELO,
AYRTON
XER~,
FERNANDO
CORUJA, CELSO GIGLlO, FERNANDO GABEIRA,
ODELMO LEÃO, PROFESSOR LUIZINHO, MILTON MONTI, AÉCIO NEVES, INOC~NCIO
OLIVEIRA, DUILlO PISANESCHI, ROBERTO
ARGENTA
.

56952

GERSON GABRIELLI (Pela ordem) Contrariedade à determinação do Confaz de

Retirada da matéria da pauta

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Gilmar Machado
..

56951
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utilização de máquina de cupom fiscal por
Usou da palavra para orientação da
pequenas e médias empresas.
56966
respectiva bancada o Sr. Deputado ROBERTO
AUGUSTO FARIAS (Pela ordem) _
ARGENTA............................................................. 56988
Inconsistência das denúncias de envolvimento
do orador com o narcotráfico. Indignação com o
posi- cionamento da Presidência da CPI do
Narco- tráfico de apoio à cassação sumária do
orador.

56967

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados GUSTAVO FRUET, ENIO BACCI. .......

56969

OLIVEIRA FILHO (Pela ordem) - Votos de
sucesso ao novo Delegado Regional da
Agricultura do Estado do Paraná, Sr. José
Roberto Borghetti.
.

56970

MARCOS ROLlM
(Pela ordem)
Falecimento de Padre Chico, da Pastoral
Carcerária de São Paulo
.
IARA BERNARDI (Pela ordem) - Atividades
da Casa com vistas à maior divulgação do Dia
Internacional da Não-Violência contra a Mulher 25 de novembro
.

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado HENRIQUE FONTANA..
Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado PROFESSOR LUIZINHO....

56970

56970

ANGELA GUADAGNIN (Pela ordem) Pro- testo contra redução de recursos
orçamentários destinados à construção de
abrigos para mulhe- res vitimas da violência. .......

56971

TELMA DE SOUZA (Pela ordem) Problemática da violência contra a mulher. ... ........

56971

EDUARDO JORGE (Pela ordem) - Preocupação com o risco de não-apreciação pelo
Senado Federal, na presente Sessão Legislativa,
de propositura vinculativa de recursos para o
Sistema Único de Saúde.
INOC~NCIO OLIVEIRA (Pela ordem) Relevância da presença dos deputados em
plenário para apreciação de matérias de
relevante interesse nacional.

NELSON PELLEGRINO (Pela ordem) Apresentação de requerimento de informações
ao Ministério de Minas e Energia sobre cessão
de prédio da Petrobras ao Governo do Estado da
Bahia para utilização como escola.

56972

56972

56973

56988
56988

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados AYRTON
XEREZ, BISPO RODRIGUES, JOSÉ ANTONIO,
INOC~NCIO OLIVEIRA, BISPO RODRIGUES,
ROBERTO JEFFERSON, FERNANDO CORUJA,
GERSON PERES, BISPO RODRIGUES, EUNlclO
OLIVEIRA, VICENTE CAROPRESO, INOC~NCIO
OLIVEIRA, DUILlO PISANESCHI.

56989

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados PINHEIRO
LANDIM, ANIBAL GOMES.

56990

Usou da palavra para orientação da
respectiva bancada o Sr. Deputado FERNANDO
CORUJA.

56991

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados RAIMUNDO
GOMES DE MATOS, MARCUS ViCENTE............

56991

ROBERTO ARGENTA (Pela ordem) Confiança na reformulação do modelo tributário
nacional para redução do alto custo dos
encargos incidentes sobre a folha de pagamento,
bem como para elevação do indice de emprego..

56991

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados CORONEL GARCIA,
GIOVANNI QUEIROZ, GERVASIO SILVA...............

56991

MAGNO
MALTA
(Pela
ordem)
Agradecimentos à Presidência pelo apoio à CPI
do Narcotráfico. Réplica à afirmação do
Deputado Augusto Farias, de uso pelo orador de
manifestações ofensivas ao Parlamentar.

56991

JOSÉ GENOINO (Pela ordem) - Apoio da
bancada do Partido dos Trabalhadores à CPI do
Narcotráfico.

56992

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado OSMÂNIO PEREIRA .....

56992

56993

JOSÉ GENOINO (Pela ordem) - Razões
da ausência em plenário de Deputados
integrantes da bancada do Partido dos Trabalhadores.

56973

PRESIDENTE
(Michel
Encerramento da votação.

56973

INOC~NCIO OLIVEIRA, MIRO TEIXEIRA,
AÉCIO NEVES, ODELMO LEÃO, FERNANDO
GABEIRA, ROBERTO JEFFERSON (Pela
ordem) - Elogio ao desempenho da CPI do
Narcotráfico.

Aprovação do substitutivo da Comissão
Especial, ressalvados os destaques.

56973

PRESIDENTE (Michel Temer) ramento da votação.

Votação da Emenda Aglutinativa nll 1..........

56987

Aprovação da Emenda Aglutinativa nll 1.....

56996

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ANTONIO PALOCCI. ......

56988

Declaração de prejudicialidade da Emenda
Aglutinativa nll 2.

56996

Temer)

Encer-

56996
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
EUNiclO OLIVEIRA, JOSÉ ANTONIO, NELSON
de requerimento para votação em globo dos
OTOCH, INOC~NCIO
OLIVEIRA, DUILlO
PISANESCHI, AYRTON XEREZ.
57009
destaques simples................................................. 57007
Usou da palavra pela ordem o Sr.
Deputado INOC~NCIO OLIVEIRA.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados BISPO
RODRIGUES, LUIZA ERUNDINA, PEDRO
EUG~NIO, ROBERTO JEFFERSON, ODELMO
LEÃO, PROFESSOR LUIZINHO, EUNiclO OLlVEIRA, AÉCIO NEVES, FERNANDO CORUJA,
INOC~NCIO OLIVEIRA.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento para votação em globo dos
destaques simples.

57007

.
ROBSON
TUMA
(Pela ordem)
Agradecimento às manifestações elogiosas dos
Srs. Líderes à CPI do Narcotráfico.
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MARCELO TEIXEIRA. ....
TELMA DE SOUZA (Pela ordem) - Convite
aos Deputados para debate acerca do impacto
do modelo econômico sobre as atividades
empresariais e mão-de-obra relativamente aos
portos brasileiros, por ocasião da realização, no
Plenário nll 11 da Casa, de audiência pública
sobre a questão portuária
,.............................

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
dos requerimentos de destaque simples.

57007

NELSON PROENÇA (Pela ordem) - Elogio
ao desempenho da CPI do Narcotráfico.

57011

57008

ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem) Participação do orador em negociação relativa à
reestruturação da fiscalização do Banco Central..

57012

57008

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerramento da votação.
Manutenção do dispositivo destacado.........

57012
57012

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado THEMisTOCLES
SAMPAIO...............................................................

57022

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requerimento de destaque para votação em separado
do caput do art. 211 da PEC n1l 407-B, de 1996....

57022

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados PASTOR
AMARILDO, LUIZ SÉRGIO.

57022

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOSÉ ANTONIO
.

57022

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
AYRTON XEREZ, BISPO RODRIGUES, LUIZA
ERUNDINA,
FERNANDO CORUJA,
IRIS
SIMÓES, GERSON PERES, PROFESSOR
LUIZINHO, EUNiclO OLIVEIRA, AYRTON
XEREZ, JOSÉ ANTONIO, AÉCIO NEVES, IRIS
SIMÓES, INOC~NCIO OLIVEIRA
..

57023

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados BISPO RODRIGUES, PROFESSOR
LUIZINHO
..

57024

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados ALBÉRICO
CORDEIRO, AGNELO QUEIROZ, AIRTON
CASCAVEL.
.

57024

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO CORUJA, AÉCIO NEVES.

57024

Usou da palavra para orientação da
respectiva bancada o Sr. Deputado BISPO
RODRIGUES.........................................................
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado NELSON MARQUEZELLI.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ
ANTONIO, FERNANDO CORUJA, ROBERTO
JEFFERSON,
GERSON
PERES,
BISPO
RODRIGUES, PROFESSOR LUIZINHO, EUNlclO
OLIVEIRA, AÉCIO NEVES, INOC~NCIO OLlVEIRA
.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
dos destaques simples
..
Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados NEUTON
LIMA, LUCI CHOINACKI.
.

57007

57007

57008
57008

57008

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requerimento de destaque para votação em separado
do § 411 do art. 100, constante do art. 111 da
Emenda Aglutinativa
.

57008

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados FERNANDO CORUJA,
MIRO
TEIXEIRA, INOC~NCIO OLIVEIRA.
.

57009

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados BISPO
RODRIGUES, MIRO TEIXEIRA, ROBERTO
JEFFERSON
.

57009

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CARLOS MELLES
..

57009

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ROBERTO JEFFERSON, GERSON PERES,
WALTER PINHEIRO, BISPO RODRIGUES,

57010
57011

57011
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MORONI TORGAN (Pela ordem) - AgraApresentação de proposições: H~L10
decimento às manifestações elogiosas dirigidas
COSTA; RUBENS BUENO; JUQUINHA E
à CPI do Narcotráfico.
57025
OUTROS; S~RGIO CARVALHO E OUTROS;
S~RGIO BARROS; BISPO RODRIGUES; FEU
Usou da palavra pela ordem, para registro
ROSA; EDUARDO JORGE E OUTROS; MÁRIO
de voto, o Sr. Deputado JORGE WILSON
.. 57026
NEGROMONTE; SILVIO TORRES; ZAIRE
LUIZA ERUNDINA (Pela ordem) - Apoio à
REZENDE; LUIZ BITTENCOURT; ADEMIR
CPI do Narcotráfico
. 57026
LUCAS; CLEMENTINO COELHO; GONZAGA
PATRIOTA; I~DIO ROSA; JOÃo. MAGNO;
PRESIDENTE (Michel Temer) - EncerL1NCOLN PORTELA; VALDEMAR COSTA
.. 57026
ramento da votação. ,
NETO; VIRGILlO GUIMARÃES; ALBERTO
Usou da palavra pela ordem, para registro
MOURÃO; FERNANDO ZUPPO; AYRTON
de voto, o Sr. Deputado ADOLFO MARINHO....... 57026
XEREZ; NELSON PELLEGRINO; RONALDO
PRESIDENTE (Michel Temer) - Supressão
VASCONCELLOS; JOÃO CALDAS; EDUARDO
do dispositivo destacado
. 57026
BARBOSA; EDUARDO JORGE; PROFESSOR
LUIZINHO; PROFESSOR LUIZINHO E MÁRCIO
Usaram da palavra pela ordem, para
MATOS;
SARAIVA
FELIPE;
VANESSA
registro de voto, os Srs. Deputados PADRE
GRAZZIOTIN E JANDIRA FEGHALI; WELlNTON
ROQUE, MORONI TORGAN
.. 57036
FAGUNDES
E
OUTROS;
WELlNTON
PRESIDENTE (Michel Temer) - Retorno
FAGUNDES; RONALDO VASCON- CELLOS E
da matéria à Comissão Especial para elaboração
OUTROS; MARCOS ROLlM; ARNAL- DO
da redação do vencido
.. 57036
MADEIRA E OUTROS; LUIZ BITTEN- COURT;
ARNALDO FARIA DE SÁ - Questão de
RUBENS BUENO E OUTROS; WAGNER
ordem sobre a composição do artigo votado,
DE
SALUSTIANO;
RAIMUNDO
GOMES
dada a supressão do caput.
.. 57036
MATOS; SENHORES LIDERES............................ 57037
PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Arnaldo Faria de Sá.
..
Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados LAURA
CARNEIRO, IGOR AVELlNO, ZAIRE REZENDE,
..
WANDERLEY MARTINS
PRESIDENTE (Michel Temer) - Requerimento para tramitação em regime de urgência
do Projeto de Lei Complementar nJl 1O-A, de
1999, sobre o regime de previdência complementar
.

57036

2 - ATA DA 225a SESSÃO, DA CÂMARA
57036

57036

57036

Usou da palavra para registro de presença
o Sr. Deputado PAULO ROCHA.

57036

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado RICARDO MARANHÃO..

57036

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhimento da sugestão do Deputado Inocêncio
Oliveira. Anúncio de realização de sessão extraordinária, após o término da presente sessão,
para esse fim.

I - Abertura da sessão
11 - Leitura e asssinatura da ata da
sessão anterior
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 24-11-99
IV - ORDEM DO DIA
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento para tramitação em regime de
urgência do Projeto de Lei Complementar nJl
1D-A, de 1999.

57153

57037

Usou da palavra pela ordem
Deputado INOC~NCIO OLIVEIRA.

57154

57037

ARNALDO FARIA DE SÁ - Questão de
ordem sobre desnececessidade de requerimento
de urgência para votação do Projeto de Lei
Complementar nJl 10-A, de 1999.

57154

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados INOC~NCIO OLIVEIRA, GERSON
PERES.

57154

INOC~NCIO OLIVEIRA (Pela ordem) -

Sugestão de apreciação da matéria em sessão
extraordinária da Casa.

DOS
DEPUTADOS,
EXTRAORDINÁRIA,
MATUTINA DA 1a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 51 a LEGISLATURA, EM 24 DE
NOVEMBRO DE 1999

111 - Leitura do expediente

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados OSVALDO
BIOLCHI, NARCIO RODRIGUES.

Usou da palavra para orientação da
respectiva bancada o Sr. Deputado FERNANDO
GABEIRA.

VII - Encerramento

57037

o Sr.
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação de
à questão de ordem formulada pelo Deputado
requerimento para inversão da pauta, passando o
Arl;laldo Faria de Sá............................................... 57155
Projeto de Lei Complementar nll 10-B, de 1999, a
ser apreciado em primeiro lugar.
57167
ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) _
Anúncio da apresentação de recurso à Comissão
Usaram da palavra, para orientação das
de Constituição e Justiça e de Redação contra
respectivas bancadas, os Srs. Deputados LUIZA
decisão da Presidência.
57155
ERUNDINA, FERNANDO CORUJA, ROBERTO
JEFFERSON,
ODELMO
LEÃO,
WALTER
PRESIDENTE (Michel Temer) - AcolhiPINHEIRO, EUNfclO OLIVEIRA, SILVIO TORRES,
mento do recurso
. 57155
INOC~N- CIO OLIVEIRA, RICARDO BARROS.... 57167
.
Usaram da palavra para orientação das
PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprorespectivas bancadas os Srs. Deputados
vação do requerimento...
57167
ROBERTO ARGENTA, EMERSON KAPAZ,
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação,
BISPO RODRIGUES, FERNANDO GABEIRA,
em primeiro turno, do Projeto de Lei
RICARDO MARANHÃO, ROBERTO JEFFERComplementar nll 10-B, de 199,9, que dispõe
SON, ODELMO LEÃO, WALTER PINHEIRO,
sobre
o regime de previdência complementar e
EUNfCIO
OLIVEIRA,
SILVIO
TORRES,
dá
outras
providências.
57167
INOCI::NCIO OLIVEIRA, RICARDO BARROS...... 57155
Usaram da palavra pela ordem, para registro
Usou da palavra pela ordem o Sr.
de voto, os Srs. Deputados ALBÉRICO CORDEIRO,
Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
57156
DAMIÃO FELlCIANO,· MARCUS VICENTE, NELUsaram da palavra, pela ordem, para
registro de voto os Srs. Deputados CELSO
GIGLlO, INÁCIO ARRUDA, SÉRGIO REIS,
DEUSDETH
PANTOJA,
JOSÉ
ROCHA,
GEOVAN FREITAS, LUIZ MAINARDI.
..

57156

RICARDO NORONHA (Pela ordem) Renovação, pelo Governador Joaquim Roriz, do
Distrito Federal, da frota das viaturas da Polícia
Civil para reforço do combate ao narcotráfico.......

57156

Usou da palavra pela ordem
Deputado INOCI::NCIO OLIVEIRA

o Sr.
.

57157

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados PAULO
OCTÁVIO, DR,. HÉLIO
..

57157

GONZAGA PATRIOTA (Pela ordem) Presença do Presidente Fernando Henrique
Cardoso em Petrolina, Estado de Pernambuco,
para inauguração do aeroporto do Município.
Necessidade
de
alocação
de
recursos
governamentais para conclusão da Penitenciária
do São Francisco
..

57157

Usou da palavra pela ordem, para registro
.
de voto, o Sr. Deputado RAFAEL GUERRA

57157

PEDRO EUGI::NIO (Pela ordem) - Apoio à
CPI do Narcotráfico
..

57157

PRESIDENTE (Michel Temer) ramento da votação

Encer.

57157

..

57157

Aprovação do requerimento

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados SÉRGIO
INOVAIS, THEMfsTOCLES SAMPAIO, LUIZ
PIAUHYLlNO, GIVALDO CARIMBÃO
.

57167,

SON PELLEGRINO, MORONI TORGAN.................. 57167
Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. . 57168
Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados CIRO
NOGUEIRA, ARACELYDE PAULA.
57169
Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputadq WELLlNGTON DIAS.
57169
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CLAUDIO CAJADO.
57169
Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados RICARDO
MARANHÃO, FREIRE JÚNIOR.
57169
Usou da palavra o Sr. Deputado MANOEL
CASTRO, Relator da matéria.
57170
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, EMERSON KAPAZ,
BISPO RODRIGUES, ALDO REBELO, MIRO
TEIXEIRA, ROBERTO JEFFERSON, ODELMO
LEÃO, JOSÉ PIMENTEL, EUNfclO OLIVEIRA,
NELSON MARCHEZAN, INOCI::NCIO OLIVEIRA,
RICARDO BARROS, ROBERTO ARGENTA.
57184
BISPO RODRIGUES (Pela ordem)
Alerta aos parlamentares sobre a votação do
57186
Projeto de Lei nll1.542, de 1991. .
PRESIDENTE (Michel Temer)
Convocação de sessão extraordinária para as 9
horas do dia 25 de novembro.
57186
Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados ALEXANDRE
SANTOS, THEMfsTOCLES SAMPAIO................... 57186
RAIMUNDO GOMES DE MATOS (Peta
ordem) - Apresentação de projeto de lei q~
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acrescenta parágrafo único ao art. !)li da Lei nll
c) Comissão de Finanças e Tributação, Ata
7.827, de 1989, no tocante aos municípios que
38'- Reunião (Ordinária), em 24-11-99.
57217
integram o semi-árido nordestino
~...... 57186
d) Comissão Especial destinada a proferir
PRESIDENTE (Michel Temer)
parecer ao Projeto de Lei nl! 1.615/99 (Agência
Encerramento da votação.
57186
Nacional de Transportes) *4& Reunião (Audiência
Aprovação do substitutivo............................ 57186
Pública) em 24-11-99.
57219
Usou da palavra pela ordem, para regis*Atas com notas taquigrãficas
tro de voto, o Sr. Deputado SERAFIM
4 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
VENZON................................................................ 57195
a) Comissão de Ciência e Tecnologia,
V - ENCERRAMENTO
Comunicação e Informática, nl! 34, em 24-11-99. 57240
COMISSOES
b) Comissão de Desenvolvimento Urbano
3 - ATAS DAS COMISSOES
e Interior, j,!! 14, em 24-11-99............................... 57240
a) Comissão de Agricultura e Politica Ruc) Comissão de Finanças e Tributação, nl!
ral. 35& Reunião (Ordinária), em 10-11-99, *361
38, em 24-11-99.
57241
Reunião Ordinária (Audiência Pública) em
5 - MESA
11-11-99, Ata 37& ReuniAo, em 17-11-99.
57196
6 - LíDERES E VICE-LíDERES
b) Comissão de Constituição e Justiça e de
7 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
Redação, 72& Reunião (Ordinária), em 24-11-99. 57216
8 - COMISSÕES

Ata da 2241 Sessão, em 24 de novembro de 1999
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente Severino Cavalcanti,
~ Vice-Presidente Luciano Castro, 212 Suplente de Secretário Enio Bacci,
Marçal Filho § 2J2 do artigo 18 do Regimento Interno

As 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Jaques wagner
Efraim Morais
Giovanni Queiroz
. Luciano Castro

Partido

Bloco

RORAIMA
Airton Casaeavel
PPS
Almir Sá
PPB
Elton Rohnelt
PFL
P.....ntes de Roraima: 3

Anivaldo Vale
Deusdeth Pantoja
Gerson Peres
Jorge Costa
José Priante
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Presentes do Pará: 11

PSDB
PFL
PPB
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PT
PTB
PT
PFL

AMAZONAS

AMAPÁ
PSB
Evandro Milhomem
PSDB
Fátima Pelaes
PFL
Sérgio Barcellos
P.....ntes do Amapá: 3

PARÁ

PSB/PCdoB

Arthur Virgílio
PSDB
Átila Lins
PFL
Francisco Garcia
PFL
Luiz Fernando
PPB
Paudernry Avelino
PFL
Silas Câmara
PTB
Vanessa Grazziotin
PCdoB
Presentes do Amazonas: 7

PSB/PCdoB
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Pinheiro Landim
PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Rommel Feijó
PSDB
Vicente Arruda
PSDB
Presentes do Ceará: 14

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz
Confúcio Moura
Eurípedes Miranda
Marinha Raupp
Nilton Capixaba
Sérgio Carvalho
Presentes de Rondônia:

PDT
PMDB
PSDB
PSDB
PTB
PSDB
6

PIAuí

Átila Lira
B.Sá
Ciro Nogueira
Gessivaldo Isaias
João Henrique
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes de Piauí: 7

ACRE

PFL
PPB
PFL
PSDB
PFL

I/defonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Sérgio Barros
Zi/a Bezerra
Presentes do Acre: 5

Ana Catarina
PMDB
Betinho Rosado
PFL
Iberê Ferreira
PPB
Laire Rosado
PMDB
MúcioSá
PMDB
Ney Lopes
PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 6

Antônio Jorge
PTB
Darci Coelho
PFL
Igor Avelino
PMDB
João Ribeiro
PFL
Presentes de Tocantins: 4

PARAíBA
MARANHÃO

PPB
PPB
PMDB
PSB
PDT
PFL
PFL
PMDB
PST
PSDB
10

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PCdoB
PPB
PT
PSDB
PMDB
PFL

Adauto Pereira
Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Domiciano Cabral
Inaldo Leitão
Marcondes Gadelha
Ricardo Rique
Wilson Braga
Presentes da Paraíba: 9

PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PSDB
PFL
PSDB
PFL

PERNAMBUCO

CEARÁ

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia
Chiquinho Feitosa
Eunício Oliveira
Inácio Arruda
José Unhares
José Pimentel
Léo Alcântra
, Marcelo Teixeira
Moroni Torgan

PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PT

RIO GRANDE DO NORTE

TOCANTINS

Antonio Joaquim Araújo
Eliseu Moura
Gastão Vieira
José Antonio
Neiva Moreira
Nice Lobão
Pedro Fernandes
Pedro Novais
Reni Trinta
Sebastião Madeira
Presentes do Maranhão:

Novembro de 1999

PSB/PCdoB

Antônio Geraldo
Armando Monteiro
Clementino Coelho
Eduardo Campos
Fernando Ferro
Inocêncio Oliveira
João Colaço
Joaquim Francisco
José Chaves
José Mendonça Bezerra
Luiz Piauhylino
Marcos de Jesus

PFL
PMDB
PPS
PSB
PT
PFL
PMDB
PFL
PMDB
PFL
PSDB
PST

PSB/PCdoB

PUPST/PSL
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Osvaldo Coelho
PFL
Pedro Corrêa
PPB
Pedro Eugênio
PPS
Ricardo Fiuza
PFL
Salatiel Carvalho
PMDB
Sérgio Guerra
PSDB
Presentee de Pernambuco: 18

Nelson Pellegrino
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Saulo Pedrosa
Waldir Pires
Yvonilton Gonçalves
Presentes da Bahia: 26

ALAGOAS
Albérico Cordeiro
Augusto Farias
Givaldo Carimbão
Helenildo Ribeiro
João Caldas
Luiz Dantas
Olavo Calheiros
Regis Cavalcante
Presentes de Alagoas: 8

PTB
PPB
PSB
PSDB
PL
PST
PMDB
PPS

PSC
PSDB
PPB
PSDB
PT
PSB

PSB/PCdoB
PUPST/PSL
PUPST/PSL

PSB/PCdoB

BAHIA
Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mendonça
Franciscotônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Jaime Fernandes
Jairo Carneiro
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
José Rocha
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte

PFL
PFL
PMDB

PI."
PTB
PMDB
PMDB
PT
PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PFL
PSDB
PFL
PFL
PFL
PSDB

PT
PFL
PMDB
PSDS
PT
PTB

MINAS GERAIS

SERGIPE
Adelson Ribeiro
Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
José Teles
Marcelo Déda
Pedro Valadares
Presentes de Sergipe: 6
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PUPST/PSL

Ademir Lucas
Aécio Neves
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Carlos Melles
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Gilmar Machado
Glycon Terra Pinto
Hélio Costa
Herculano Anghinetti
Jaime Martins
João Fassarella
João Magno
José Militão
Júlio Delgado
Lael Varella
Lincoln Portela
Márcio Reinaldo Moreira
MaroosLima
Maria do Carmo Lara
Mário de Oliveira
Narcio Rodrigues
Odelmo Leão
Olimpio Pires
Osmânio Pereira
Paulo Delgado
Philemon Rodrigues
Rafael Guerra
Roberto Brant
Romel Anizio
Romeu Queiroz
Ronaldo Vasconcellos
Sérgio Miranda
Silas Brasileiro

PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PT
PMDB
PMDB
PPB
PFL
PT
PT
PSDB
PMDB
PFL
PST
PPB
PMDB
PT
PMDB
PSDB
PPB
PDT
PMDB
PT
PMDB
PSDB
PFL
PPB
PSDB
PFL
PCdoS
PMDB

PUPST/PSL

PSB/PCdoB
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Vivaldo Barbosa
PDT
Wanderley Martins
PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 35

Virgílio Guimarães
PT
Walfrido Mares Guia
PTB
Zaire Rezende
PMDB
Presentes de Minas Gerais: 43

SÃO PAULO

EspíRITO SANTO

Aloízio Santos
PSDB
Feu Rosa
PSDB
João Coser
PT
~ José Carlos Elias
PTB
Marcus Vicente
PSDB
Max Mauro
PTB
Nilton Baiano
PPB
Presentes do Espírito Santo: 7
RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde
Alexandre Santos
Almerinda de Carvalho
Ayrton Xerêz
Bispo Rodrigues
Carlos Santana
Celso Jacob
Coronel Garcia
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Eber Silva
Eduardo Paes
Eurico Miranda
Fernando Gabeira
Fernando Gonçalves
Francisco Silva
lédio Rosa
Jair Bolsonaro
João Mendes
Jorge Wilson
Luís Eduardo
Luiz Salomão
Milton Temer
Miro Teixeira
Pastor Valdeci Paiva
Paulo Baltazar
Paulo Feijó
Ricardo Maranhão
Roberto Jefferson
Rodrigo Maia
Ronaldo Cezar Coelho
Rubem Medina
Simão Sessim

PPB
PSDB
PFL
PPS
PL
PT
PDT
PSDB
PSDB
PSDB
PDT
PTB
PPB
PV
PTB
PPB
PMDB
PPB
PMDB
PMDB
PDT
PDT
PT
PDT
PST
--PSB
PSDB
PSB
PTB
PTB
PSDB
PFL
PPB
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PUPST/PSL
PSB/PCdoB
PSB/PCdoB

Alberto Goldman
Alberto Mourão
Aldo Rebelo
Aloizio Mercadante
André Benassi
Angela Guadagnin
Antonio Kandir
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Faria de Sá
Ary Kara
Bispo Wanderval
Celso Giglio
Celso Russomanno
Clovis Volpi
Corauci Sobrinho
Delfim Netto
Dr. Evilásio
Dr. Hélio
Duilio Pisaneschi
Edinho Araújo
Eduardo Jorge
Emerson Kapaz
Fernando Zuppo
Gilberto Kassab
Jair Meneguelli
João Hermann Neto
Jorge Tadeu Mudalen
José Genoíno
José índio
José Machado
José Roberto Batochio
Lamartine Posella
Luiz Antonio Fleury
Luiza Erundina
Maluly Netto
Marcelo Barbieri
Milton Monti
Moreira Ferreira
Nelo Rodolfo
Nelson Marquezelli
Neuton Lima
Paulo Kobayashi
Professor Luzinho
Ricardo Berzoini

PSDB
PMDB
PCdoB
PT
PSDB
PT
PSDB
PT
PPB
PPB
PL
PTB
PPB
PSDB
PFL
PPB
PSB
PDT
PTB
PPS
PT
PPS
PDT
PFL
PT
PPS
PMDB
PT
PMDB
PT
PDT
PMDB
PTB
PSB
PFL
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PTB
PFL
PSDB
PT
PT

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB
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Ricardo Izar
PMOB
Robson Tuma
PFL
Rubens Furlan
PPS
Sampaio Dória
PSDB
Silvio Torres
PSOB
Teima de Souza
PT
Valdemar Costa Neto
PL
Wagner Salustiano
PPB
Xico Graziano
PSOB
Presentes de São Paulo: 53

Presentes do Mato Grosso do Sul: 4
PARANÁ

PUPST/PSL

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro
PFL
Murilo Domingos
PTB
Pedro Henry
PSDB
Ricarte de Freitas
PSDB
Teté Bezerra
PMDB
Presentes de Mato Grosso: 5
DISTRITO FEDERAL
PSB/PCdoB
Agnelo Queiroz
PCdoB
Alberto Fraga
PMDB
Geraldo Magela
PT
Jorge Pinheiro
PMDB
Maria Abadia
PSDB
Pedro Celso
PT
Ricardo Noronha
PMDB
Presentes do Distrito Federal: 7
GOIÁS
PMDB
Euler Morais
PMDB
Geovan Freitas
PSDB
Jovair Arantes
PSDB
Juquinha
PSDB
Lidia Quinan
PMDB
Luiz Bittencourt
PMDB
Nair Xavier Lobo
PMDB
Norberto Teixeira
PSDB
Pedro Canedo
PMDB
Pedro Chaves
PT
Pedro Wilson
PPB
Roberto Balestra
PFL
Ronaldo Caiado
PFL
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 14
MATO GROSSO DO SUL
João Grandão
PT
Marçal Filho
PMDB
Marisa Serrano
PSDB
Pedro Pedrossian
PFL

Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Alex Canziani
Basílio Villani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odílio Balbinotti
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho
Werner Wanderer
Presentes do Paraná: 29

PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PT
PSDB
PMDB
PTB
PFL
PMDB
PTB
PPB
PFL
PSDB
PT
PSDB
PMDB
PPB
PSDB
PPB
PMDB
PT
PPB
PPS
PFL
PFL

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss
PT
Edinho Bez
PMDB
Fernando Coruja
PDT
Hugo Biehl
PPB
João Pizzolatti
PPB
José Carlos Vieira
PFL
LuciChoinacki
PT
Pedro Bittencourt
PFL
Raimundo Colombo
PFL
Renato Vianna
PMDB
Serafim Venzon
POT
Vicente Caropreso
PSDB
Presente de Santa Catarina: 13
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RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto
PT
Airton Dipp
PDT
Alceu Collares
PDT
Augusto Nardes
PPB
Caio Riela
PTB
Darcísio Perondi
PMDB
Enio Bacci
PDT
Esther Grossi
PT
Fernando Marroni
PT
Fetter Júnior
PPB
Luis Carlos Heinze
PPB
PT
Luiz Mainardi
Marcos Rolim
PT
Mendes Ribeiro Filho
PMDB
Osvaldo Biolchi
PMDB
Paulo Gouvêa
PL
PS/PST/PSL
Paulo Paim
PT
Roberto Argenta
PHDBS
Synval Guazzelli
PMDB
Telmo Kirst
PPB
Valdeci Oliveira
PT
Waldir Schmidt
PMDB
Veda Crusius
PSDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 23

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) A lista de presença registra o comparecimento de
384 Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA
O SR. CAIO RIELA, servindo como 2,2
Secretário, procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Passa-se à leitura do expediente.
O SR. MARÇAL FILHO, servindo como 12
Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE
OFíCIOS
Do Sr. Senador Nabor Júnior, Primeiro
Secretário, em exercício, no Senado Federal, nos
seguintes termos:
OFíCIO N,2 1.240 (SF)

Novembro de 1999

Brasíla, 24 de novembro de 1999

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n,2 73, de 1999, constante dos
autógrafos em anexo, que "dispõe sobre o registro
genealógico de cães, a identificação especial de
cães perigosos, acrescenta o art. 131-A ao Código
Penal, e dá outras providências".
Atenciosamente, - Senador Nabor Júnior,
Primeiro Secretário, em exercício.
PROJETO DE LEI N,2 2.143, DE 1999
Dispõe sobre o registro genealógico
de cães, a identificação especial de cães
perigosos, acrescenta o art. 131-A ao
. Código Penal, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta;
Art. 1,2 Esta lei disciplina o registro genealógico
de cães, a identificação especial de cães perigosos
e dispõe sobre a propriedade, posse, transporte e
guarda desses animais.
Parágrafo único. O registro genealógico de
animais domésticos obedece à
orientação
estabelecida pelo Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, em todo o território nacional,
respeitadas as recomendações internacionais que o
Brasil tenha assinado ou venha a assinar.
Art. 2,2 É livre a criação e reprodução de cães
de quaisquer raças em todo o território nacional.
Art. 3,2 É vedada a circulação ou movimentação
em áreas públicas de cães, salvo se conduzidos
presos com mecanismos que evitem danos a
terceiros.
Art. 4'º Os cães de qualquer origem, raça e idade
mínima serão vacinados anualmente contra raiva.
§ 12 A vacinação será feita por pessoa treinada ,
sob a supervisão de médico veterinário, que emitirá o
respectivo atestado, nos termos da legislação em vigor.
§ 22 O atestado de vacinação anti-rábico deve
conter obrigatoriamente:
I - registro e dados identificadores do animal;
11 - dados sobre a vacina especificando a data,
origem e local de processamento, nome do
fabricante, número da partida, validade, dose e via
de aplicação.
§ 3'º O descumprimento das normas quanto ao
registro, vacinação e circulação de animais domésticos sujeita os responsáveis à multa de R$150,00(cento e cinqüenta reais) por dia, da data em que se
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caracterizou o descumprimento, além da faculdade de
apreensão do animal pelo Poder Público.
§ 42 A multa será aplicada em dobro se o
responsável pelo seu descumprimento é criador ou
comerciante de cães.
Art. 52 O Ministério da Agricultura e do
Ab,ast~cime~to, ou~idas as entid~d:.s priv~das ~o, setor,
baixara as In~truç~s para avah~o e diagnostico do
grau, de pe,nc~losldade dos _caes, b~m como as
medidas cablvels para a proteçao da sociedade.
0
O d
I
f
cao, e qua quer raça, que or
A r.t 6I' rt
t I
'd d '
consl era o pengoso na ava laça0 compo amen a
' 'd
"t'
' t
d'd
estara am a sUJei o as segum es me I as:
I - obrigatoriedade de realização de adestramento adequado;
11 - condução em locais públicos, ou em
veículos, obrigatoriamente com a utilização de
equipamento de contenção, como guias curtas,
coleira com enforcador, caixas especiais para transporte e uso de tranqüilizantes, quando recomendado por veterinário;
111 - guarda em condições adequadas à
contenção do animal, sob estrita vigilância do
responsável, de modo a tornar impossível a evasão;
IV - identificação eletrônica individual e
definitiva, nos termos definidos por normas do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Art, 7º A identificação eletrônica será
registrada no Cadastro Nacional de Cães Perigosos,
criado e mantido pelas entidades cinófilas nacionais,
à disposição do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento e demais órgãos públicos,·
Parágrafo único. O cadastro conterá os dados
de identificação do cão perigoso e de seu
proprietário, bem como os dados individualizadores
I
't d
t I d
da I'd entl'f'Icaçao
e etronlca e o regls ro e con ro e a
vacinação anti-rá~ica anual. . "
,
Art. 82 O cnador, propnetano ou responsavel
pela guarda de animal responde civil e penalmente
pelos danos físicos e materiais decorrentes de
agressão a qualquer pessoa, seres vivos ou bens de
terceiros salvo se comprovar que a agressão se deu
na legíti~a defesa do condutor ou em decorrên- cia
de invasão ilícita da propriedade.
Parágrafo único. É obrigatória a exposição em
local visível de placa com a advertência da presença
. If
de anima eroz.
A'

2

-

'

Art. 9 ,0 cao a~ressor, o~ q~e cau~~r ,dano a
pessoa, sera submetido a avallaçoes penodl~as, ~e
comportamento, correndo por conta do propnetano
as despesas de recolhimento em estabelecimento
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apropriado, nos termos das instruções baixadas pelo
Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
§ 1º Havendo parecer pela impossibilidade de
manutenção do animal no convívio social em risco
para outras pessoas, o veterinário poderá emitir
parecer recomendando o sacrifício do cão agressor.
§ 2º Caso não concorde com o parecer referido
no § 1º, o proprietário do animal poderá submeter a
questão ao juizado especial cível em ação própria.
"
_'
,
Art. 10. E vedada a velculaçao, por qualquer meiO,
, .
de propagandas, anunclos ou textos que realcem a
'd d d ,
ferocl a e e caes de quaisquer raças, bem como a
, - d
'd
assoclaçao essas raças com Imagens e vlolenCla ou
adestramentos para finalidades perversas. , o
Art. 11. Acrescente-se ao D~c~eto-Lel n- 2.848,
de 7 de dezembro, de 1940 _- .Codlgo Penal, o art.
131-A, com a segumte redaçao.
"Art. 131-A. Confiar à guarda de
pessoa inexperiente, ou menor de 18
(dezoito) anos, ou não guardar e transportar
com a devida cautela animal perigoso:
Pena - detenção de 1 (um) a 2 (dois)
anos e multa, se o fato não constitui crime
mais grave.
§ 1º Incorre na mesma pena quem:
I - de,ixa em liberdade animal que
sabe ser pe~lgoso; "
,
, 11 - atiça ou Irrita, animai, expondo a
pengo a segurança al,hela;
,
,.
111 - conduz anJ~al na via publica de
modo a expor a perigo a, segurança de
outrem ,ou, se f~r o ~~so, deixa de ob~ervar
a~ medlda~ legaiS eXlgl~as para conduç~o ~e
caes ?~nslderados pengosos por avahaçao
espeCializada;
IV _ deixa de utilizar métodos de
contenção, identificação eletrônica ou
adestramento de animais perigosos,
§ 2º As penas aplicam-se em dobro a
quem:
I - veicula ou faz veicular propagandas
ou anúncios que incentivem a ferocidade e
violência d~ ?ães _de quaisquer raças; , _
. 11 ~tlllza caes, e,m lutas, ~Ompe!"çOeS
de vlolencl~ e a~resslvldade ou nnhas,
Art. 1~. Esta lel.sera regul~m~ntada no pr~zo de
noventa dias, ouvidos os orgaos e entidades
,
d
' '
mteressa os na matena.
.
Art. 13, Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal 24 de novembro de 1999. Senador Antonio Ca~los Magalhães, Presidente.
'A

A-

,
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Sf PLS 73/1999 de 02/03/1999
Identificação

SF PLS 73 /1999

Autor

SENADOR - LUIZ ESTEVÃO (PMDB - DF)

Ementa

DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL DOS
PROPRIETARIOS, POSSUIDORES E CRIADORES DE CÃES
PERIGOSOS.

Observações

(ESTA LEI DENOMINA CÃO PERIGOSO OS DAS RAÇAS:
ROTWEILLÉR, FILA, MASTIM, DOBERMANN E PIT BULL).

Indexação

FIXAÇÃO, NORMAS, RESPONSABILIDADE CIVIL,
RESPONSABILIDADE PENAL, PROPRIETARIO,POSSUIDOR,
CRIADOR, CÃO, PERIGO, DENOMINAÇÃO, RAÇA, HIPOTESE,
PROVOCAÇÃO, DANOS, DANOS IRRESPONSAVEIS, DANOS MORAIS,
DANOS PESSOAIS, TERCEIROS.
SF COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CCJ

Despacho
Inicial
Última Ação

Legislação
Citada
Tramitação

Data: 18/11/1999 Local: (SF) SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO
'
LEGISLATIVA DO SENADO
Status: Texto: Procedida a revisão dos autógrafos de fls. 27 a 29. À
Subsecretaria de Expediente.
Encaminhado em 18/11/1999 para (SF) SSEXP - SUBSECRETARIA
DE EXPEDIENTE
DEL 2848/1940

PLS 00073/1999
• 02/03/1999 PROTOCOLO LEGISLATIVO ,- PLEG
ESTE PROCESSO CONTEM 04 (QUATRO) FOLHAS NUMERADAS
E RUBRICADAS.
• 02/Q3/1999.SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
LEITURA.
• 02/,Q3/1999,MESA DIRETORA- MESA
DESPACHOA'CCJ (DECISÃO T'ERMINATIVA), ONDE PODERA
RECEBER EMENDAS PELO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS,
.APOS. SUA .ÓiSTRIBlÚÇÃO E..PUBLICAÇÃO EM AVULSOS. DSF
03 03 PAG 4044 E 4045 •
.·,OZ/03ng99:§vBS~GRETA~PE COMISSÕES - SSCOM
ENCAMINHADO A CO,,
.
.• Cc]
22/03/19'99
çomiss~o
Justiça e Cidadania . . . ",
" de C'm~tituição,
"
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-

.

AGUARDANDO PARECER (AGPAR)
,
RELATOR SEN 'ANTONIO CARLOS VALADARES.
• 26/05/1999 C;:omiss&o de Constituição, Justiça e Cidadania -

CO

'

,

PRONTO PARA APAlTtA NA COMISSÃO (ORDCOM)
Devolvido pelo Senador A~tônio Carlos Valadares para
inclusão em pauta~
• 29/09/1999 Comissio de Constituição, JustiÇa e Cidadania-

CO'

'

Aprovado o Substitutivo dC? Seno Antônio Cqrlos valadar,es por
unanimidade. O Subs,titutivovai
em turno '
. . ',....
. -a discussão
. " ,
suplementar.
"
,
'
"
• 07/10/1999 ComissãQ de Cons~ituição, Justiça e Cidadania -

CO

'

,

"

'

"

,

À SSCLSF, em atendií'nento à ordem nO 133/99, com

finalidade de leitura ofifre'querimento de tramitação conjunta
com o PLS nO 'H3í99.': '
'
• 11/10/1999 SU'!3SEC,:ÇÔOROENAÇÃOLEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF '.
"
,
Encaminhado aoPlenarioparaleitura de Requerimento.
• 13/10/1999 SUBSECRI:TAfUAOE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

É lido o Requerimento nO '611/99, de a.utoria ,do Senador
Ramez Tebet solicitándo a tramitação conjunta da matéria
com o PLS nO 113/99, por:trâtarem de matéria correrata À
SSCLS para inclusão em Ordem do Dia dó Requerimentó.
• 13/10/1999 SUBSEC; COORDENAÇÃO LEGISLATIVA, DO
SENADO - SSCLSF
'
Aguardando inclusão em Ordem do Dia do Requerimento nO
611,.de 1999, .
',.",
"",
• 15/10/1999,SUBSECI'CQPRPENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO- $SCLSF
À CCJ.
• 20/10/1999 Comissãpd'e Constituição l Justiça e Cidadania·

CO ,
Em reunião'da CCJ cte,40/10/99,não foram apresentadas
emendas no ,turno, suplern~ntar ficando, portanto, o
substitutivo definitVamente adotado'. , '
.
• 21/10/1999 Comissão. de Constituição, Justiç'a e Cidadania -

CO

.

.

Anexei texto final dáCÓmis$ão a,o Projeto À SSCLSF.
• 29/10/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF'
.
Anexei, às fls. 21, legislação citada no parecer da Comissão
de Constituição, Justiça "É!Cidadahia (CCJ). Encaminhado ao
Plenário para leiturâdo parecerdêi (CC)).
• 05/11/1999 SUBSECR~TARIADE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
Leitura do Parec:ern o $94/99..CO, Relator Senàdor Antônio
Carlos Valadares, fàvorá"'~1 na-forma do Substitutivo. A segui'
é lido o Ofício nO 65/99',dôPrésiderite'da CO, comunicando
aprovação da Substi.tuti~o, em reun!ã9realizada em 20.10.99.
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Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, por um décimo da composição da Casa, para que a
matéria, seja apreciada pelo Plenário. A Presidência informa
ao Plenário que, para atender ao disposto na Lei Comp. nO
95/98, determinou a alteração da em'enta no texto final do
projeto, para nela constar a menção ao Código Penal. Fica
prejudicado o Requerimento nO 611/99. À SSCLS.
• 08/11/1999 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Prazo para interposição de recurso: 9 a 16.11.99.
• 16/11/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Encaminhado ao Plenário para leitura do término de prazo
para interposição de recurso.
• 17/11/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
A Presidência comunica ao Plenário o término do prazo ontem
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da
apreciação da matéria pelo Plenário. Tendo sido aprovado
terminativa mente pela CC). À Câmara dos Deputados.
Públicado no DSF, do dia 18/11/99. À SSEXP ,
• 17/11/1999 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
recebido neste órgão às 18: 00 horas.
• ' 1"7/11/1999 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
À SSCLSF para revisão dos autógrafos.
• 18/11/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Procedida a revisão dos autógrafos de fls. 27 a 29. À
Subsecretaria de Expediente. Of. / :240/9í

OFICIO NR 1.241 (SF)
Brasflia, 24 de novembro de 1999

8enhor Primeiro Secretário,

Comunico a Vossa Excelência que o Senado
Feder8í ~, em revisão e com emendas, o
Projeto de l8i da- Câmara n2 82, de 1995, (PL n2
3.016, de 1992, nessa Casa), que "dá nova redação
ao art. 68 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelO Decreto-Lei nll 5.452, de 12 de maio

de 1943-.·~.

" 1 '

Em anexo, encaminhq a Vossa Excelência os
autógrafOs. ilrier:er'ltes às emendas em apreço, bem
como, em:cMWdl~o,
um da proposição primitiva.
..
": :. ',_';'
,.
~ t-:~:·

AtenciOsamente, - Senador Nabor Júnior,
Primeiró 8ecetári« em exercício.
.

DI-H'

nova' redação' ao

art. 58 da

ConeoIidIIçIO . da. Leis do Trabalho,

aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 1SI
de maio de 1943.
EMENDA N21
(Corresponde à Emenda nll 1-CAS)
Dê-se ao § 12 , acrescido ao art. 58 da
Consolidação das Leis do Trabalho pelo art. 1º do
Projeto de Lei da Câmara n2 82, de 1995, a seguinte
redação:
"§ 1º O tempo despendido pelo empregado, em
condução fornecida pelo empregador, até o local de
trabalho de difícil acesso, ou não servido por
transporte público, e para o seu retorno, é computável
na jornada de trabalho."
EMENDA N2 2
(Corresponde ao destaque de Plenário)
Suprima-se o art. 32 do projeto.
Senado Federal, 24 de novembro de 1999. Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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Sf PLC 82/1995 de 09/09/1"2
Identificação

SF PLC 82 /1995
CO PL. 3016 /1992
CO PL. 3016/1995

Autor

DEPUTADO - LUIZ CARLOS SANTOS (PMDB - SI')

Ementa

DA NOVA REDAÇÃO AO ART. 58 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO
TRABALHO, APROVADA PELO DECRETO-LEI 5452, DE 01 DE MAIO
DE 1943.
'

Indexação

ALTERAÇÃO, LEGISLAÇÃO TRABALIjISTA, (CLT). CONceSSÃO,
DIREITOS, TRABALHADOR INCLUSAO, JORNADA DE TRABALI10, .
TEMPO, TRANSPORTE, LOCAL, TRABALHO, DIFICULDADE, ACESSO,
AUSENCIA, REGULARIDADE.

Despacho
Inicial

SF COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS

Última Ação

Data: 18/11/1999 Local: (SF) SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO
LEGISLATIVA DO SENADO
Status: Texto: Procedida a revisão dos autógrafos de fls. 25. À
Subsecretaria de Expediente.
Encaminhado em 18/11/1999 para (SF) SSEXP - SUBSECRETARIA
DE EXPEDIENTE

Legislação
Citada

DEL 5452/1943

Tramitação
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• 19/03/1997 SeCRETARIA 'GERAL DA MESA - SGM
ENCAMINHADO O Of. 5f 252, DO PRESIDENTE DO SENADO

" AO PRESIDENTE: DA CA$~ SOUCITANDO SEJA O PROJETO
, SUBMETIDO AO PLEN~O DA COMISSÃO, UMA VEZ QUE A
MATERIA ESTA INSTRUIDACOM,RELATORIO.
• 16/04/1997 COMISSÃOO~ASSUi'(TOS SOCIAIS - CAS
CONCEDIDA VISTA A SENBENEOITA DA SILVA.
• 11/06/1997 COMISSÃO,DÉ:ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
DEVOLVIDA PELAsEN BENeplTA DA SILVA, SEM
MA~IFESTAÇÃO eSCRITA'SOBRE A MATERIA•
• ' 0~/0811997 COMISSÃO,O~ ~SUNTOS SOCIAIS - CAS
À COMISSÃO APROVA OPAAECEROO RELATOR, SEN VALMIR
CAMPELO~ FAVORAVE,LA(»PROJETO COM UMA EMENDA DE
REDAÇÃO.
' , , ' ,',
• 07/08/1997 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
, ENCAMINHADO AO'SACP." ' ,
• 07/08/19,97 SERViÇO,DEAPOIO,COMISSÕES PERMANENTES SACP
ENCAMINHADO A SSCLS.
• 07/08/1997 SUBSEC., COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF'
",
RECEBIDO NÉSTE ORC:;ÃO;EM 07 DE AGOSTO DE 1997.
• 12/08/1997 SUBSEC. COOR[)ENAÇÃO ,LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF, "
ANEXEI, AS FLS. 18E19,.COPIA DO PROJETO ORIGINAL,
FORNECIDO PELA CAMARADOS DEPUTADOS.
• 12/08/1997 SUBSEC~ COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
PROCEDIDA AREPUBUCAÇÃO DOS AVULSOS DO PROJETO,
PARA ANEXAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CITADA E DO PROJETO
ORIGINAL.
'
• 15/08/1997 SUBSEC:COQROENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO ~ SSCLSF'
'.',
ANEXEI, AS FLS. 20, ,AVULSOS DA MATEFUA DA CAMARA DOS
DEPUTADOS, REPUBUCADO EM VIRTUDE DE INCORREÇÕES
NO ANTERIOR..' ", . ' . : ' "
,
• 29/08/1997 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENARIO - ATA-PLEN
LEITURA PARECER441,~'~ <:As, DEVENDO A MATERIA FICAR
SOBRE A MESA PELO PRAZO DE.'05(CINCO) DIAS UTEIS
PARA RECEBIMENTO 'DÊ,EMENDAS, NOS TERMOS DO ART.
235, lI,' 'Di, DOREGtMENTO)NTERNO; DSF 3008 PAG 17619
A 17621. .
' . ' . . , .. '
• 01/09/1997 SUBset:coõ'ROENAÇÃQ LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF'
,'," , ", "
PRAZO PARA APRESENTAÇ.6.0 DE.EMENDAS: 02 A 08 091997.
• 09/09/1997 suaSECRETARIA'Oé'ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
.-

. .

~

. l

. '·t .:;

'l·· . .

COMUNICAÇÃO PRESIÓêNCIA TERMINO PRAZO SEM
APRESENTAÇÃODE.EMeNDAs~DEVENDO A MATERIA SER
INCLUIDA EM ORDEM' DO DIAOPORTUNAMENTE. DSF 10 09
PAG 18447•.
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• 09/09/1997 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (AGINCL)
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 09 DE SETEMBRO DE 1997.
• 27/10/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO"" SSCLSF
Agendado para a sessão deliberativa ordinária de 17/11/99.
• 12/11/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO'
SENADO - SSCLSF
Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de
17/11/99. Discussão, em turno único.
• 17/11/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

•

•

•

•

Anunciada a matéria. A seguir é lido e aprovado o
Requerimento nO 711/99, da Sra. Heloísa Helena, solicitando
destaque para votação em separado, do art. 30 do projeto.
Aprovado, com com a Emenda nO 1-CAS, de parecer
favorável. Rejeitado o art. 30 destacado, fica suprimido do
texto do projeto. À Comissão Diretora para redação final. A
seguir é lido o Parecer nO 970/99-CDIR, Relator Senador
Casildo Maldaner, oferecendo a redação final da matéria.
Aprovada a redação final, nos termos do Requerimento nO
713/99, dô,Sr. Carlos Patrocínio, de dispensa, de publicação de
redação fin'al. Publicado no DSF, de 18.11.99,,À C.lmara dos
Deputados. ,ÀSSCLS com destino à SSEXP... , .
18/11/1999,SECRETARIA GERAL DA MESA -~GM
APROVADO (APRVD)
,i'
Procedida a revisão da Redação Final das Emendas (fls. 22 e
23). À SSEXP.
.
, ,
.
18/11/1999 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
APROVADO (APRVD)
Recebido neste orgão ás 16:06 hs.
18/11/1999 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE· SSEXP
APROVADO (APRVD)
À SSCLSF para revisão dos autógrafos.
18/11/1999 SUBSeC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO· SSCLSF
Procedida a revisão d,os autógrafos d~ fls. 25. À Subsecretaria
de Expediente.

,01(/1'/99 . r>

,iMMA!?4 Xi!.., ~/iJr~6';'111R/1'A;~ a.o {)f,$ F r/'·/~"
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Dá nova redação ao art. 58 da
Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n ll 5.452, de 12
de maio de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q O art. 58 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nll 5.452, de 1Q
de maio de 1943, passa a vigorar acrescido dos
seguintes parágrafos:
"Art. 58
.
§ 1Q O tempo despendido pelo
empregado, em condução fornecida pelo
empregador, até o local de trabalho de difícil
acesso, não servido por transporte público,
e para seu retorno, é computado na jornada
de trabalho.
§ 2R Nos casos de percurso
parcialmente servido por transporte público,
computa-se na jornada apenas o trecho por
ele não-atendido."
Art. 2R Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
.
Art. 32 Revogam-se as disposições em
contrário.
Câmara dos Deputados, 7 de maio de 1995.
Do Sr. Deputado Aécio Neves, Líder do
PSDB, nos seguintes termos:
OFíCIO Nº 1.490/PSDB/I/99
Brasília, 17 de novembro de 1999
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a substituição do
Deputado Adelson Ribeiro pelo Deputado Ademir
Lucas, como membro titular, na Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição n2 137-A, de 1999, do Poder Executivo,
que "Estabelece limite para remuneração, subsídio,
provento ou pensão, aplicável aos três Poderes
públicos e ao Ministério Público:'
Atenciosamente, - Deputado, Aécio Neves,
Líder do PSDB.
Defiro.
Em 24-11-99.
Presidente.

-

Michel

Temer,

OFíCIO NR 1.502/PSDB/I/99
Brasília, 17 de novembro de 1999
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Neuton
Lima (PFL), como membro titular, para integrar a
Comissão de Viação e Transportes.
'
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Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves,
Líder do PSDB.
Defiro.
Em 24-11-99.
Presidente.

-

Michel

Temer,

OFíCIO N2 1.505/PSDBII/99
Brasília, 17 de novembro de 1999
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a substituição do
Deputado Luiz Ribeiro pelo Deputado Raimundo
Gomes de Matos, como membro suplente, na
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
"investigar os reajustes de preços e a falsificação de
medicamentos, materiais hospitalares e insumos de
laboratório".
Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves,
Líder do PSDB.
Defiro
Em 24-11-99.
Presidente.

-

Michel

Temer,

OFíCIO NR 1.513/PSDB/I/99
Brasília, 18 de novembro de 1999
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Léo
Alcântara, como membro suplente, para integrar a
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nQ 137-A, de
1999, do Poder Executivo, que "estabelece limite para
remuneração, subsídio, provento ou pensão, aplicável
aos três Poderes pÚblicos e ao Ministério Público".
Atenciosamente. - Deputado Aécio Neves,
Líder do PSDB.
Defiro.
Em 24-11-99.
Presidente.

-

Michel

Temer,

OFíCIO/GAB.lIINg 1.145
Brasília, 16 de novembro de 1999
Senhor Presidente,
.
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Nélson Proença passa a integrar, na qualidade de titular, a comissão destinada a apreciar e proferir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nQ
136-A, de 1999, que "Dispõe sobre a contribuição
para manutenção do regime de previdência dos
servidores públicos, dos militares da União e dos
militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
territórios", em substituição ao Deputado Pedro Irujo.
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Por oportuno, renovo a Vossa Excelência
protestos de estima e elevada consideração. Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.
Defiro.
Em 24-11-99.
Presidente.

-

Michel

Temer,

OFíCIO/GAB.lI/N2 1.145-A
Brasília, 18 de novembro de 1999
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o
Deputado Barbosa Neto deixa de integrar, na
qualidade de suplente, a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda
à Constituição n.!!.137-A, de 1999, que "Estabelece
limite para remuneração, subsídio, provento ou
pensão, aplicável aos três Poderes públicos e ao
Ministério Público".
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração. - Deputado
Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.
Defiro.
Em 24-11-99.
Presidente.

-

Michel

Temer,

OFíCIO/GAB.lI/N2 1.148
Brasília, 19 de novembro de 1999
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os
Deputados Armando Abílio, Confúcio Moura e
Salatiel Carvalho passam a integrar, na qualidade
de suplentes, a Comissão Especial destinada a
apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição n2 136-A, de 1999, que "Dispõe sobre a
contribuição para manutenção do regime de
previdência dos servidores públicos, dos militares da
união e dos militares dos Estados, do Distrito Federal
e dos Territórios", em vagas existentes.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência
protestos de estima e elevada consideração. Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.
Defiro.
Em 24-11-99.
Presidente.
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dos nomes dos deputados do Partido Movimento
Democrático Brasileiro - PMDB, que comporão a
Comissão Especial destinada a apreciar e proferir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição n2 294,
de 1995, que "Dá nova redação ao § 12 do artigo 54
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias"
- Batalhão Suez, em substituição ao Deputado
Confúcio Moura.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração. - Deputado
Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.
Defiro.
Em 24-11-99.
Presidente.

-

Michel

Temer,

Do Sr. Deputado José Genoíno, Líder do
PT, nos seguintes termos:
OFíCIO N2 678/PT
Brasília, 1B de novembro de 1999
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa
Excelência a fim de indicar os Deputados Dr.
Rosinha (PT/PR) e Professor Luizinho (PT/SP) para
integrarem, como suplentes, a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda
à Constituição n2 136-A, de 1999, que "Dispõe sobre
a contribuição para manutenção do regime de
previdência dos servidores públicos, dos militares da
União e dos militares dos Estados, do Distrito Federal
e dos Territórios".
Atenciosamente, - Deputado José Genoíno,
Líder do PT.
Defiro.
Em 24-11-99.
Presidente.
OFíCIO N2 686/PT

-

Michel

Temer,

Brasília, 24 de novembro de 1999
Senhor Presidente,

-

Michel

Temer,

Do Sr. Deputado Geddel Vieira Lima, Líder
do PMDB, nos seguintes termos:
OFíCIO/GAB.lI/Ns! 1.199
Brasília, 24 de novembro de 1999
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o nome do
Deputado Jorgé Wilson passa a constar da relação

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa
Excelência a fim de indicar o Deputado Nilson
Mourão (PT - AC), para integrar, como Titular, a
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nº 294, de
1995, que "Dá nova redação ao parágrafo primeiro
do artigo 54 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias" - Batalhão Suez.
Atenciosamente, - Deputado José Genoíno,
Líder do PT.
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OFíCIO N2 689/PT
Brasília, 24 de novembro de 1999
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar o Deputado Henrique Fontana (PT RS), como suplente, para integrar a Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nQ 137-A, de 1999, que
"Estabelece limite para remuneração, subsídio,
provento ou pensão, aplicável aos Três Poderes
Públicos e ao Ministério Público".
Atenciosamente. - Deputado José Genoíno,
Líder do PT.
Defiro.
Em 24-11-99. - Severino Cavalcanti,
2º Vice-Presidente no exercício da
Presidência.
Do Sr. Deputado Roberto Jefferson, Líder
do PTB, nos seguintes termos:
OFíCIO N2 450/99
Brasília, 17 de novembro de 1999
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos
regimentais o Sr. Deputado Rodrigo Maia (PTB - RJ),
na qualidade de Titular, para integrar a Comissão Especial destinada a apreciar e dar parecer sobre todos
os projetos de lei em trâmite nesta Casa, relativos à
regulamentação do Sistema Financeiro Nacional,
conforme previsto no art. 192 da Constituição Federal.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e apreço. - Deputado Roberto Jefferson,
Líder do PTB.
Defiro.
Em 24-11-99.
Presidente.
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União e dos militares dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios", em substituição à indicação constante
do Ofício nQ 399/99 - PDT.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
dá consideração e apreço. - Deputado Miro Teixeira,
Líder do PDT.
Defiro.
Em 24-11-99.
Presidente.

-

Michel

Temer,

OFíCIO N2 402199 - PDT
Brasília, 18 de novembro de 1999
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa
Excelência os Senhores Deputados Celso Jacob e
Fernando Coruja· para integrarem, respectivamente,
como membros Titular e Suplente, a Comissão Especial destinada a apeciar e proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição nQ 137-A, de 1999, que
"Estabelece limite para remuneração, subsídio,
provento ou. pensão, aplicável aos três Poderes
Públicos e ao Ministério Público".
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço. - Deputado Miro Teixeira,
Líder do PDT.
Defiro.
Em 24-11-99.
Presidente.

-

Michel

Temer,

Do Sr. Deputado Aldo Rebelo, Líder do
Bloco Parlamentar PSBIPCdoB, nos seguintes
termos:
OFíCIO Nº 142/99
Brasília, 18 de novembro de 1999

-

Michel

Temer,

Do Sr. Deputado Miro Teixeira, Líder do
PDT, nos seguintes termos:
OFíCIO N2 401-PDT
Brasília, 18 de novembro de 1999
Senhor Presidente, .
Nos termos regimentais,·, indico a Vossa
Excelência os Senhores Deputados Fernan,do Coruja
e Celso Jacob para integrarem, respectivamente, corno
membros Titulares e Suplente, a Comissão Especial
destinada a apreciar e proferir parecer à Propost~de
Emenda à Constituição nll136-A, de 1999, que "Dispõe
sobre a contribuição para manutenção do regime de
previdência dos servidores públicos, dos militares da

Senhor Presidente,
Indico; nos termos regimentais, o Deputado
José Antônio como membro suplente da Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nQ 137-A, de 1999, do Poder
Executivo, que "Dispõe sobre a contribuição para
manutenção do régime de previdência dos servidores
públicos, dos militares da União e dos militares dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios".
Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protestos
de elevada estima...,.Deputado Aldo Rebelo, Líder do
Bloco PCdoB/PSB.
Defiro.
Em 24-1.1-99.
Presidente.

Michel

Temer,
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Do Sr. Deputado Valdemar Costa Neto,
Líder do Bloco Parlamentar PUPST/PSL, nos
seguintes termos:
OFfclO N2 567/99
Brasília, 24 de novembro de 1999
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exa que o
Bloco PUPST/PSL indica o Deputado Bispo
Wanderval, do PL - Sp, como suplente em
substituição ao Deputado Pastor Valdeci Paiva do
PST - RJ, para integrar a Comissão de Constituição e
Justiça na vaga do Bloco.
Sendo o que se apresenta para o momento,
reitero ao ilustre Presidente meus protestos de
elevado apreço e distinta consideração. - Deputado
Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco PUPST/PSL.

Defiro.
Em 24-11-99.
Presidente.

-

Michel

Temer,

Do Sr. Deputado Dilceu Sperafico,
Presidente da Comissão de Agricultura e Política
Rural, nos seguintes termos:
OFfclO N2 729/99
Brasília, 27 de outubro de 1999
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58 do Regimento Interno
desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em
reunião ordinária realizada hoje, esta Comissão
aprovou o parecer contrário do Relator, Deputado
Silas Brasileiro, ao Projeto de Lei· 'n2 2.250/96, e às
Emendas nlls 1 e 2 , apresentadas na Comissão, contra os votos dos Deputados João Grandão, Valdir
Ganzer, José Pimentel, Wellington Dias e, em
separado, do Deputado Nilson Mourão.
Solicito a vossa Excelência autorizar a
publicação do referido projeto e do parecer a ele
oferecido.
Dilceu
Respeitosamente.
Deputado
Sperafico, Presidente.
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Adão Pretio, Geraldo Simões, João Grandão, Luci
Choinacki, Nilson Mourão e Valdir Ganzer.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a
publicação do referido projeto e do parecer a ele
oferecido.
Dilceu
Respeitosamente.
Deputado
Sperafico, Presidente.

Do
Sr.
Deputado
Robério
Araújo,
Presidente em exercício da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática, nos
seguintes termos:
.
OFfclO CCTCI-P/363/99
Brasília, 10 de novembro de 1999
Senhor Presidente,
Comunico
a
Vossa
Excelência,
em
cumprimento ao disposto no art. 58, do Regimento
Interno, a apreciação por este Órgão Técnico do
Projeto de Lei nll 1.052, de 1999.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a
publicação do referido projeto e do parecer a ele
oferecido.
~
Atenciosamente. - Deputado Robério Araújo,
Presidente em exercício.
OFfclO CCTCI-P/364/99
Brasília, 10 de novembro de 1999
Senhor Presidente,
Comunico
a
Vossa
Excelência,
em
cumprimento ao disposto no art. 58, do Regimento
Interno, a apreciação por este Órgão Técnico do
Projeto de Lei nll 591, de 1999.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a
publicação do referido projeto e do parecer a ele
oferecido.
Atenciosamente. - Deputado Robério Araújo,
Presidente em exercício.

Do Sr. Deputado José Carlos Aleluia,
Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, nos seguintes termos:
OFfclO N2 1092-P/99-CCJR

OFfclO N2 736/99
Brasília, 10 de novembro de 1999

Brasília, 17 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58 do Regimento Interno
desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, na
presente data, esta Comissão aprovou o parecer
favorável do Relator, Deputado Augusto Nardes, ao
Projeto de Lei n21.509-A/96 e contrário ao Projeto de Lei
nll 2.739/97, apensado, contra os votos dos Deputados

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as
providências regimentais cabíveis, o Projeto de
Decreto Legislativo nll 216/99, apreciado por este
Órgão Técnico em 16 de novembro do corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
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consideração. - Deputado José Carlos Aleluia,
Presidente.
Do
Sr.
Deputado
Paulo
Baltazar,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, nos seguintes termos:
OFfclO TP N2 284/99
Brasília, 28 de outubro de 1999
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento
ao disposto no art. 58 do Regime Intemo, a apreciação
por este Órgão Técnico do Projeto de Lei nº 4.257/98.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do parecer a ele oferecido. !
Respeitosamente, - Deputado Paulo Baltazar,
Vice-Presidente no exercício da Presidência.
OFfclOTP N2 286/99
Brasília, 28 de outubro de 1999
Senhor Presidente,
em
Comunico
a
Vossa
Excelência,
cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento
Interno, a apreciação por este Órgão Técnico do
Projeto de Lei nla 2.994-B/97.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a
publicação do referido projeto e do parecer a ele
oferecido.
Respeitosamente, - Deputado Paulo Baltazar,
Vice-Presidente no exercício da Presidência.
Do Sr. Deputado Luciano Pizzatto,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, nos seguintes termos:
OF(CIO TP

N2

296/99
Brasília, 9 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
em
Comunico
a
Vossa
Excelência,
cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento
Interno, a apreciação por este Órgão Técnico do
Projeto de Lei nl! 3.202/97.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a
publicação do referido projeto e do parecer a ele
oferecido.
Respeitosamente, Deputado Luciano
Pizzatto, Vice-Presidente
no
exercício
da
Presidência.
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Do Sr. Deputado Inácio Arruda, Presidente
da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, nos seguintes termos:
OFíCIO N2 266/99-P
Brasília, 4 de outubro de 1999
Senhor Presidente,
em
Comunico
a
Vossa
Excelência,
cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento
Interno, a apreciação, por este Órgão Técnico, do
Projeto de Lei nQ. 4.444/98, de autoria da SrB
Deputada Laura Carneiro.
Pelo exposto, solicito autorização para
publicação do referido projeto e do parecer a ele
oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Inácio Arruda,
Presidente da Comissão.
Da SrA Deputada Maria Elvira, Presidente da
Comissão De Educação, Cultural e Desporto, nos
seguintes termos:
OF(CIO Nl! P - 403/99
Brasília, 19 de outubro de 1999
Senhor Presidente,
em
Comunico
a
Vossa
Excelência,
cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento
Interno, que a Comissão de Educação, Cultura e
Desporto rejeitou o Projeto de Lei nQ 287/95, do Sr.
Augusto Viveiros, que "veda a cobrança de taxa de
inscrição em vestibular, nas universidades federais" e
os Projetos nl2s 3.128/97, 3.791/97, 4.050/98,
4.650/98 e 353/99, apensados, para publicação da
referida proposição e do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente, - Deputada Maria Elvira,
Presidente.
OFíCIO N2 P - 404/99
Brasília, 19 de outubro de 1999
Senhor Presidente,
em
Comunico
a
Vossa
Excelência,
cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento
Interno, que a Comissão de Educação, Cultura e
Desporto rejeitou o Projeto de Lei nº 2.728/97, do Sr.
Aldir Cabral, que "modifica a Lei nº 781, de 17, de
agosto de 1949, com a redação que lhe foi dada pela
Lei nº 5.11 O, de 22 de setembro de 1966, que institui o
Dia Nacional de Ação de Graças, e dá outras
providências", para publicação da referida proposição
e do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente, - Deputada Maria Elvira,
Presidente.
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Do Sr. Deputado José Melo, Presidente em
exercício da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, nos seguintes termos:
OFíCIO NS! P - 412/99
Brasília, 3 de novembro de 1999
Senhor Presidente,
'Comunico
a
Vossa
Excelência,
em
cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento
Interno, que a Comissão de Educação, Cultura e
Desporto-.aprovou o Projeto de Lei nº 343/99, do Sr.
Chico da Princesa, que "institui a Semana de
Prevenção do Aborto, e dá outras providências",
para publicação da referida proposição e do parecer
a ela oferecido.
Atenciosamente, Presidente em exercício.

Deputado José Melo,

OFíCIO N2 P - 413/99
Brasília, 3 de novembro de 1999
Senhor Presidente,
em
Comunico' a
Vossa
Excelência,
cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento
Interno, que a Comissão de Educação, Cultura e
Desporto aprovou o Projeto de Lei nº 565/99, da srª
Maria Lúcia, que "cria cadastro obrigatório de saúde
preventiva nos estabelecimentos de ensino, e dá
outras providências", para publicação da referida
proposição e do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente, - Deputado José Melo,
Presidente em exercício.
Da Sr- Deputada Veda Crusius, Presidente
da Comissão De Finanças e Tributação, nos
seguintes termos:
OFíCIO P - N2 301/99
Brasília, 22 de setembro de 1999.
Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª, em cumprimento ao
disposto no art. 58, do Regimento Interno, que
esta Comissão concluiu pela não implicação da
matéria com aumento ou diminuição da receita ou
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto a adequação' financeira e
orçamentária e, no mérito, pela rejeição do Projeto
de Lei n2 2.266-A/96, do Sr. Cunha Bueno, e das
emendas da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto.
Cordiais saudações, - Deputada Veda Crusius,
Presidente.
OFíCIO P - NS! 324/99
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Brasília, 20 de outubro de 1999
Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª, em cumprimento ao
disposto no art. 58, do Regimento Interno, que esta
Comissão concluiu unanimemente, pela inadequação
financeira e orçamentária do Projeto de Lei nll
437-A/95, do Sr. Fernando Ferro e outros, e do PL nll
1.518/96, apensado, e pela não implicação da
emenda apresentada na Comissão com aumento ou
diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto á adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela sua
rejeição.
Cordiais saudações, - Deputada Veda Crusius,
Presidente.
OFíCIO P - NQ 331/99
Brasília, 3 de novembro de 1999
Senhor Presidente,
Comunico a V. EXª, em cumprimento ao
disposto no art. 58, do Regimento Interno, que esta.
Comissão concluiu unanimemente, pela não
implicação da matéria com aumento ou diminuição da
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto a adequação financeira e
orçamentária e, no mérito pela rejeição do Projeto de
Lei nº 600/99, do Sr. Gerson Gabrielli.
Cordiais saudações, - Deputada Veda Crusius,
Presidente.
OFíCIO P - NQ 341/99
Brasília, 10 de novembro de 1999
Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª, em cumprimento ao
disposto no art. 58, do Regimento Interno, que esta
Comissão concluiu pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto a
adequação financeira e orçamentária do Projeto de
Lei nº 3.722-A/97, da srª Marisa Serrano.
Cordiais saudações,
Crusius, Presidente.

Deputada

Veda

OFíCIO P - NQ 343/99
Brasília, 10 de novembro de 1999
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex!!, em cumprimento ao
disposto no art. 58, do Regimento Interno, que esta
Comissão concluiu, unanimemente, pela não
implicação do Projeto de Lei nll 223/95, do Sr.
Fernando Ferro e outros 7, dos PL nºs 378/95, 784/95
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e 930/95, apensados, e das emendas com aumento
ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição
dos PL nºs 387/95 e 784/95, apensados, e pela
aprovação do Projeto de Lei nQ 223/95, do PL nQ
930/95, apensados, e das emendas apresentadas a
este último, com Substitutivo.
Cordiais saudações,
Crusius, Presidente.
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Deputada

Veda

Do Sr. Deputado Alceu Collares, Presidente
da Comissão de Seguridade Social e Família,
nos seguintes termos:

OFíCIO NQ 360/99-P
Brasília, 16 de novembro de 1999
Senhor Presidente,
Vossa
Excelência,
em
Comunico
a
cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento
Interno, a apreciação, por este Órgão Técnico, do
Projeto de Lei nº 3.062/97 e do PL nº 3.327/97,
apensado.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a
publicação dos referidos projetos e do respectivo
parecer.

Atenciosamente, - Deputado Alceu Callares,
Presidente.
OFíCIO NQ 366/99-P
Brasília, 16 de novembro de 1999
Senhor Presidente,
Vossa
Excelência,
em
Comunico
a
cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento
Interno, a apreciação, por este Órgão Técnico, do
Projeto de Lei nQ 35/99.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a
publicação do referido projeto e do'" respectivo
parecer.
Atenciosamente, - Deputado Alceu Collares,
Presidente.
OFíCIO N2 367/99-P
Brasília, 16 de novembro de 1999

Atenciosamente, - Deputado Alceu Collares,
Presidente.

Senhor Presidente,
Comunico
a
Vossa
Excelência,
em
cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento
Interno, a apreciação, por este Órgão Técnico, do
Projeto de Lei nº 135/99.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a
publicação do referido projeto e do respectivo
parecer.
Atenciosamente, - Deputado Alceu Callares,
Presidente.

OFíCIO NQ 361/99-P

OFíCIO N2 369/99-P

Brasília, 16 de novembro de 1999

Brasília, 16 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Vossa
Excelência,
em
Comunico
a
cumprimento ao disposto no art. 58 dó Regimento
Interno, a apreciação, por este Órgão Técnico, do
Projeto de Lei nQ 4.567-A/94.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a
publicação do referido projeto e do respectivo
parecer.
Atenciosamente, - Deputado Alceu Collares,
Presidente.

Senhor Presidente,
Comunico
a
Vossa
Excelência,
em
cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento
Interno, a apreciação, por este Órgão Técnico, do
Projeto de Lei nQ 535/99.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a
publicação do referido projE!to e do respectivo
parecer.
Atenciosamente, - Deputado Alceu Collares,
Presidente.

OFíCIO NQ 362/99-P

OFíCIO NQ 370/99-P

Brasília, 16 de novembro de 1999

Brasília, 16 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico
a
Vossa
Excelência,
em
cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento
Interno, a apreciação, por este Órgão Técnico, do
Projeto de Lei nQ 2.734/97.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a
publicação do referido projeto e do respectivo
parecer.

Senhor Presidente,
Comunico
a
Vossa
Excelência,
em
cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento
Interno, a apreciação, por este Órgão Técnico, do
Projeto de Lei n!2 4.884/99.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a
publicação do referido projeto e do respectivo
parecer.
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Atenciosamente, - Deputado Alceu Collares,
Presidente.
Do Sr. Deputado José Múcio Monteiro,
Presidente da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, nos seguintes
termos:
OFíCIO N2 162/99
Brasília, 15 de outubro de 1999
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento
ao disposto no art. 58 do Regimento· Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nQ 4.816, de 1998.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, - Deputado José Múcio
Monteiro, Presidente.
Do Sr. Deputado Marcelo Teixeira, Presidente
da Comissão de Viação e Transportes, nos
seguintes termos:
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Na oportunidade, reitero a V. ExA protestos de
elevada estima e consideração.
Deputada Marisa Serrano, Presidenta.
RECURSO N2 57/99
(contra decisão da Presidência em
questão de ordem sem efeito suspensivo)
Recorre nos termos do art. 95, § 82
do Regimento Interno, contra decisão da
Presidência em questão de ordem.
Recorrente: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
Recorrida: Presidência da Câmara dos
Deputados.
Assunto: recorre da decisão da Presidência em
questão de ordem formulada na sessão plenária de
24 de novembro do corrente ano (notas taquigráficas
anexas), a propósito da tramitação, em regime de
urgência, do Projeto de Lei Complementar n2
10-A/99, do Poder Executivo, que dispõe sobre o Regime de Previdência CompJeJ.:rl~tarJ1
DESPACHO DA,PRESIDENCIIi

OFíCIO P - 165/99
Brasília, 27 de outubro de 1999
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput,
do Regimento Interno, comunico a V. Ex>! que a
Comissão de Viação e Transportes, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nQ
402/99 - do Sr. Inocêncio Oliveira - que "dispõe sobre
alterações no texto da Lei n2 9.503, de 23 de
setembro de 1997, (Código de Trânsito Brasileiro)", e
o Projeto de Lei n2 474/99, apensado.
Atenciosamente, - Deputado Marcelo Teixeira,
Presidente.
Da S... Deputada Marisa Serrano, Presidente
da Comissão Especial Destinada a Proferir
Parecer à Proposta de Emenda à Constituição N2
601-A, de 1998, que"Altera a Redação do Artigo 62
da Constituição Federal". (Direitos Sociais), nos
seguintes termos:
OFíCIO N2 10/99 - PR
Brasília, 1O d~ novembro de 1999
Senhor Presidente;
Informo a Vossa Excelência que esta Comissão
Especial, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
unimemente, pela aprovação da Proposta de Emenda à .
Constituição'n2 601/98, do Senado Federal.
Solicito, outrossim, na forma regimental,· a
publicação do processo em anexo.

À Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, nos termos do art. 95, § 82 do Regimento
Interno.
",}.
Em 24-11-99. - Michel Temer, Presidente.
RECURSO N2 58, DE 1999
(Do Sr. Arnaldo Madeira e outros)
CONTRA DECISÃO CONCLUSIVA DE COMISSÃO
- com pareceres favoráveis Requer, na forma do art. 132, § 22 do Regimento
Interno, que o Projeto de Lei n2 420/99, do Dep. Milton
Temer, que "dá preferência de tramitação aos
procedimentos judiciais· em que figure como parte
pessoa física com idade igualou superior a
60(sessenta) anos", seja apreciado pelo Plenário.
DESPACHO DA PRESIDêNCIA
"Publique-se.
Submeta-se ao Plenário. 11
Em 24-11-99. - Michel
Presidente.

Temer,

Essa é a questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estou
devolvendo a matéria à Comissão de Redação, que a
examinará.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Obrigado.
.A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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o SR. "PRESIDENTE (Michel Temer) - srªs e
Srs. Deputados, vou colocar a matéria em votação, e
durante a votação V. Exªs se manifestem.
A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, registro apenas
meu voto com a Liderança na votação anterior.
O SR. IGOR AVELINO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'!
a palavra.
O SR. IGOR AVELINO (PMDB - TO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, tive dificuldade
para votar no painel, solicito que seja registrado meu
voto de acordo com a Liderança do PMDB.
O SR. ZAIRE REZENDE (PMDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na antepenúltima
votação, votei "sim".
O SR. WANDERLEY MARTINS (PDT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de acordo
com a bancada do PDT, meu voto é "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) Requerimento sobre a Mesa:
Requer urgência para apreciação do
Projeto de Lei Complementar nº 10-A/99, do
Poder Executivo, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
Mesa requerimento solicitando urgência para
apreciação do Projeto de Lei Complementar nº 10-A,
de 1999.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'!
a palavra.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes de iniciar a
discussão da matéria, por questão de justiça, gostaria
de registrar que fui informado de que a aprovação do
parecer teria sido por unanimidade. Mas, agora, fui
devidamente esclarecido pelo Relator da matéria,
Deputado Manoel Castro. Disse-me S. Exª que houve
dois votos contrários na Comissão: um do ilustre
Deputado Ricardo Maranhão, a quem peço
desculpas, de público; o outro voto contrário foi do
Deputado Alceu Colfares.
Esta é uma Casa séria, e devemos discutir os
assuntos que aqui tramitam com seriedade. Por isso,
peço desculpa ao ilustre Parlamentar.
Esclareço os fatos, pedindo desculpas também
aos demais colegas, pela informação que passei
anteriormente. Acho que o homem deve primar pela
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verdade e, quando errar, reconhecer seu erro.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) Cumprimento V. Exª pela nobreza do gesto.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'!
a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, a meu ver, a matéria que está sendo
apresentada não precisa de requerimento de
urgência. Essa matéria já estava na pauta, já foi
discutida e voltou à Comissão em razão de ter sido
emendada. E, vindo a Plenário, automaticamente
pode ser votada. Não precisa, portanto, de urgência.
Entendemos qual é a jogada, e é contra essa
jogada que me insurjo. Por se tratar de lei
complementar, teria de ser votada em dois turnos.
Há, nesta Casa, o entendimento de que, quando
se tratar de projeto de lei complementar, havendo o
caráter de urgência, suprimir-se-á um turno de
votação.
Temos de jogar aberto. Não se pode querer, por
meio da simples votação de um requerimento de
urgência, suprimir um dos turnos de votação de
projeto de lei complementar. Se não estivesse sujeita
à pauta independentemente da votação, até me
calaria. Mas pode vir à pauta independente da
votação, Sr. Presidente. Aliás, repito, estava na pauta,
foi discutida, saiu por ter sido emendada e,
normalmente, voltou à pauta. Não é preciso, portanto,
a votação da urgência.
A votação da urgência é um ardil, e é contra
esse ardil que estou me insurgindo, Sr. Presidente.
Trata-se de projeto de lei complementar, e tem
de ser votado em dois turnos. O ex-Presidente Luis
Eduardo Magalhães, de saudosa memória, em
questão de ordem, decidiu que, sendo aprovada a
urgência de matéria relativa a projeto de lei
complementar, um dos turnos de votação seria
suprimido. Não concordo, mas respeito a decisão,
que já está consolidada.
Essa matéria, porém, não precisa de urgência
para ser votada, Sr. Presidente. Ela está naturalmente
na pauta. Saiu para emendamento e volta
normalmente à pauta.
Não se use, porém, o ardil da votação da
urgência para eliminar um turno, porque não vou
admitir, não vou aceitar.
Esta é a questão de ordem, Sr. Presidente.
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SR.INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador. ) - Sr. Presidente, pelo art. 155, a
urgência não é dada por um líder partidário ou por um
parlamentar, mas pelo Plenário. A maioria do Plenário
decide se quer ou não votar a matéria em regime de
urgência.
Em segundo lugar, quero dizer que o segundo
turno de uma lei complementar pode ser dispensado
até na própria sessão, desde que não haja alteração
alguma do texto. E esta Casa tem usado esse critério.
Então, não é o princípio da urgência que
eliminará ou não o segundo turno, poderá até fazê-lo.
Mas não foi esse o sentimento da base de
sustentação do Governo ao pedir a urgência, porque,
normalmente, o segundo turno nada altera, porque
quem votou de determinada maneira no primeiro
turno repetirá o voto no segundo. Então, não se está
querendo pular etapas. Assim agimos porque a
matéria é importante para o equilíbrio da Previdência
Social em nosso País.
Sr. Presidente, era a
retificação que
gostaríamos de fazer.
O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem
revisão do orador. ) - Sr. Presidente, quero apenas
fazer uma sugestão: ao invés de votarmos de
urgência, vamos votar logo a matéria. O nobre Líder
do PFL havia sugerido que votássemos a proposição
na outra semana. Entendo que poderíamos votar a
matéria em primeiro turno hoje e, na próxima
semana, em segundo turno, o que vem ser a mesma
coisa. Então, acabamos a discussão e vamos logo
para casa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Até
estaria de acordo com isso, mas devo ponderar aos
Srs. Deputados e ao nobre Deputado Arnaldo Faria
de Sá, que, como S. Exª salientou, já há um
precedente na Casa. Em primeiro lugar, não há
dúvida de que a matéria trazida natural e
normalmente para o Plenário, no caso da lei
complementar, demanda dois turnos de votação.
Entretanto, se houver o regime de urgência - e este
foi o precedente -, elimina-se o segundo turno.
Pois muito bem. Dessa forma está certo, em
pelo menos 50%, o nobre Deputado Arnaldo Faria de
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Sá quando diz que essa matéria não demanda a
urgência.
Estão certos, por sua vez, os Srs. Líderes que
assinaram o pedido de urgência exatamente com vistas à eliminação do segundo turno. Se o Plenário
conceder a urgência, estará eliminado o segundo
turno e a redação final; se não, coloca-se
normalmente para votar um segundo turno.
É essa a hipótese. É desta forma que respondo
à questão de ordem.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É nova
questão de ordem, nobre Deputado?
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Não, Sr. Presidente.
Quero respeitosamente recorrer da decisão de
V. Exª Entendo e reafirmo que a matéria poderia vir à
pauta independente do regime de urgência. Ficou
comprovado - com a decisão de V. Ex!! - que o
objetivo da votação da audiência é suprimir um dos
turnos. Por isso, recorro da decisão de V. Ex!! à
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Recebo
o recurso do nobre Deputado, salientando, desde já,
que no tocante ao recurso, V. Exª tem razão. Pode-se
votar sem a urgência. A segunda parte é a que me
parece fundamental: a urgência é para eliminar o
segundo turno.
É isso que a Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação vai analisar.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr.
Presidente, se a matéria pode vir à pauta,
independente da urgência, não precisa da urgência
para ela ser apreciada.
Essa é a minha questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Recebo
o recurso de V. Ex!!, que será encaminhado à
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir os Srs. Líderes quanto à urgência.
Como vota o PV?
Como vota o Partido Humanista?
O SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS.
Sem revisão do orador.) - O Partido Humanista vota
"sim", Sr. Presidente.
O SR. EMERSON KAPAZ (PPS - SP. Sem
revisão do orador.) - O PPS vota "sim", Sr.
Presidente.
O
SR.
BISPO
RODRIGUES
(Bloco/PUPST/PSL - RJ. Sem revisão do orador.) - O
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Bloco P rlamentar PUPST/PSL vota "não", Sr.
Presidente.
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - O PV vota "sim", Sr. Presidente.

O Sr. Severino Cavalcanti, 2,2
Vice-Pesidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Enio
Bacci, § 29 do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Finda a
leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Ronaldo Vasconcellos.
O SR. RONALDO VASCONCELLOS (PFL MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e
Srs. Deputados, em nome desta Casa e da
Subcomissão de Turismo da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, participei em Londres, na
semana passada, juntamente com o ilustre Deputado
Rubens Bueno, da World Travei Market, a segunda
maior feira de turismo do mundo. Ocupo a tribuna
neste momento para fazer um pequeno relatório de
nossas atividades naquele evento.
Felizmente o Brasil esteve bem representado
pela EMBRATUR, que tinha um estande
razoavelmente bem instalado, bem posicionado e de
boas dimensões, com produtos interessantes para
captação de turistas estrangeiros. Gostaria, por isso,
de elogiar o bom trabalho lá realizado pelo Presidente
da EMBRATUR, Caio Luiz de Carvalho, o Dr. Rossi, o
Diretor de Marketing e toda sua equipe.
Para que os Deputados tenham uma idéia, essa
feira congregou mais de cem países e várias redes de
empresas que lidam com o turismo.
Naquela oportunidade, a EMBRATUR realizou
um coquetel com a presença de quase 200 pessoas e
serviu para os visitantes do estande brasileiro bebida
da minha terra, Minas Gerais: a cachaça. Mas foi
servida uma cachaça de qualidade, da Assoçiação
Mineira dos Produtores de Aguardente de Qualidade
- AMPAQ e da Cooperativa dos Produtores de
Aguardente de Qualidade. Todos os que lá
compareceram, não só os brasileiros residentes em
Londres, mas também ingleses e demais
estrangeiros, provaram e aprovaram nossa cachaça,
que passou a ser conhecida internacionalmente. Se
esse produto for comercializado em Londres e em
toda a Europa, haverá geração de empregos no
nosso País. Também serviram no almoço a tradicional
e gostosa comida mineira, regada a cachaça. Tal
iniciativa visava dinamizar esse setor da economia
tão importante para Minas Gerais e para o Brasil.
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Aproveito esta oportunidade também para
parabenizar a Associação Brasileira da Indústria de
Hotelaria por ter assinado um convênio, em Londres,
com o International Hotel Environmental Initiative,
instituto presidido pelo Príncipe Charles. Esse
instituto passará a dar orientações técnicas para os
hotéis associados à ABIH. São cerca de 1.500 hotéis
de cinqüenta destinos turísticos no Brasil que
passarão a praticar o turismo respeitando o meio
ambiente, no intuito de preservarmos os nossos
recursos naturais. Esses hotéis brasileiros vão
aprender a economizar no éorisumo de água, de
energia elétrica, de gás e, principalmente,
aprenderão a produzir menos lixo, com menos
desperdício.
Esse convênio assinado pelo Presidente da
ABIH nacional, Sr. Herculano Iglesias, vai trazer para
esses 1.500 hotéis brasileiros um investimento da
ordem de 8 milhões de reais - é bom que se diga isso
-, com orientações técnicas para que possamos
preservar os nossos recursos naturais, que não serão
gastos excessivamente nesses hotéis, o que poderá
trazer até a diminuição dos preços das diárias no
Brasil.
Gostaria de parabenizar também o Presidente
da ABIH de Minas Gerais, Paulo César Boechat, que
também lá esteve, e aos demais Presidentes das
ABIH estaduais.
Esse convênio é muito importante para nós, Sr.
Presidente, porque o Brasil sai na frente dos demais
países da América Latina e dos de língua portuguesa,
porque ele agora pertence à ABIH em âmbito
nacional.
Concluindo, Sr. Presidente, quero dizer que
fizemos hoje dois requerimentos, à Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e à
Comissão de Economia, Indústria e Comércio, a fim
de que convidem a Direção da ABIH para trazer ao
cenário dessas duas Comissões Permanentes desta
Casa esse conceito de desenvolvimento do turismo
com preservação dos recursos naturais brasileiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs.
Deputados, estamos mais uma vez estarrecidos com
as constantes denúncias de corrupção que pesam
sobre pessoas importantes que detêm cargos de
elevada estima no País.
Inicialmente queremos citar o caso do Senador
Luiz Estevão, do PMDB do Distrito Federal. S. Ex!! é
acusado pelo relatório da CPI do Judiciário por
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enriquecimento ilícito, por atos lesivos ao patrimônio
público e por falsidade ideológica.
Hoje pela manhã o referido Senador concedeu
entrevista ao jornalista Heródoto Barbero, da rádio
CBN, e disse no ar que nada consta oficialmente contra a sua pessoa que possa desaboná-lo a ponto de
colocar o seu mandato em risco.
Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, na
semana passada a CPI do Judiciário divulgou o
relatório final sobre as investigações escandalosas
da obra superfaturada do Tribunal Regional do Estado
de São Paulo, em que o Senador Luiz Estevão é
apresentado como suspeito de enriquecimento ilícito,
atos lesivos ao patrimônio e falsidade ideológica, pois
ficou comprovado o envolvimento de suas empresas
com o Grupo Ikal, que construiu o prédio. Segundo o
relatório, 169 milhões de reais foram desviados da
obra e parte deste dinheiro, cerca de 34 milhões de
dólares, veio parar nas empresas do Grupo OK, cujo
proprietário é o Sr. Luiz Estevão.
Esses fatos
estão todos
amplamente
divulgados nos veículos de comunicação do País.
Perguntamos como o referido Senador, que não
conseguiu convencer seus pares de inocência, agora
tenta convencer a opinião pública.
Não podemos esquecer que na semana
passada o Senador complicou-se com o seu partido,
quando tentava continuar Sub-Relator do Plano
Plurianual e foi obrigado a renunciar por falta de apoio
dos próprios colegas de partido. S. Exª apresentou a
desculpa que deixava o cargo para atender a
interesses familiares. Na realidade, S. Exª perdeu o
apoio do Presidente Nacional do PMDB.
O Senador Paulo Souto, Relator da CPI do
Judiciário, já informou que o seu relatório tem 359
páginas, sendo que 97 delas dedicadas ao Senador
Luiz Estevão.
O Senador José Eduardo Dutra já informou que
as entidades representativas da sociedade civil
também vão formalizar a solicitação para que o
Senado julgue Luiz Estevão por falta de decoro
parlamentar.
Pelo que soubemos hoje pela imprensa, o
Senador Antonio Carlos Magalhães pediu uma
reunião dos quinze membros do Conselho de Ética e
Decoro do Senado para analisar o encaminhamento
do processo de cassação do mandato do Senador
Luiz Estevão.
Vejam, senhoras e senhores: o conselho foi
criado no mês de junho deste ano e até hoje não tinha
sido acionado. Se o Senador Luiz Estevão for
cassado, será o primeiro na história do Senado da
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República. E a Casa corre o risco de ter o prestígio
abalado se o Senador Luiz Estevão continuar no
mandato.
Outros assuntos que exigem explicações.
Vemos hoje, também pela imprensa, que a auditoria
da Secretaria Federal de Controle da Fazenda
concluiu que o Instituto Nacional de Desenvolvimento
do Desporto - INDESP, órgão ligado ao Ministério do
Esporte e do Turismo, favoreceu entidades esportivas
na concessão de autorizações de funcionamento de
bingos no País. E, agora, o Presidente da República
apóia a proposta de acabar com o funcionamento dos
bingos no Brasil. S. Exª pediu ao Líder do Governo,
Senador José Roberto Arruda, urgência na votação
do projeto no Congresso Nacional.
Queremos pedir desta tribuna urgência também
na apuração das investigações sobre a cobrança de
propinas para a liberação de precatórios no
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem DNER, órgão vinculado ao Ministério dos
Transportes.
Sr. Prel?idente, anexo ao meu pronunciamento
duas matérias da revista Veja com acusações e
suspeitas que envolvem esse Senador, pois
considero importante que aquela Casa instale
imediatamente uma CPI, visando à cassação de S. EXª

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O
ORADOR:
TUBARÃO NA REDE
O Congresso Nacional tem 81 senadores. Um
deles - Luiz Estevão de Oliveira Neto, 50 anos, do
PMDB do Distrito Federal - transformou-se em um
desafio para o Senado. Se Luiz Estevão continuar
Senador, a Casa poderá ter o prestígio abalado. Na
semana passada, a Comissão Parlamentar de
Inquérito, CPI, que apura caso de corrupção no
Judiciário divulgou o relatório final sobre as
investigações da escandalosa obra do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Luiz Estevão é
apresentado no relatório como suspeito de
enriquecimento ilícito, atos lesivos ao patrimônio
púbiico e falsidade ideológica. Segundo a CPI, é certo
que 169 milhões de reais foram desviados da obra.
Parte desse dinheiro foi parar em contas pessoais
que o Juiz Nicolau dos Santos Neto, ex-Presidente do
TRT, abriu em bancos nos Estados Unidos, na Suíça
e nas Ilhas Cayman. Outra parte do dinheiro apareceu
em Brasília mais precisamente nas contas das
empresas do grupo OK, cujo proprietário é o Senador
Luiz Estevão. Dos 232 milhões de reais que entraram
nos cofres da Ikal, a empreiteira responsável pela
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construção do prédio do TRT, o equivalente a 34
milhões de dólares foram transferidos para as
empresas do Senador. A CPI não engoliu as
explicações de Estevão para o recebimento dessa
fortuna e o enquadrou em crimes capitulados no
Código Penal. A primeira parte do trabalho foi feita e é
estimulante descobrir que não prevaleceu, entre os
senadores, a tendência ao corporativismo que levaria
a uma tentativa de encobrir o lado escuso dos
negócios de um de seus pares. Mas, agora, resta a
expectativa de que o episódio tenha seu curso natural
com a abertura de um processo de cassação do
Senador. O PT está entrando com pedido de inquérito
por quebra do decoro parlamentar, enquanto o relator
da CPI preferiu recomendar ao Ministério Público que
aprofunde as investigações sobre o caso. Só no Supremo Tribunal Federal, Estevão é acusado em onze
processos por crimes que vão de estelionato e
sonegação a fraude contra o sistema financeiro.
O Senador, mesmo ainda na condição de
suspeito, está em sérios apuros. Ele é um tubarão
parlamentar que se enroscou em uma rede atirada
para fisgar peixes menores do Judiciário. Estevão
insiste em afirmar que a conexão financeira entre a
OK e a Ikal era resultado de uma relação comercial
normal das duas empresas. Nenhuma ligação com a
obra superfaturada do TRT. A CPI não achou nada
normal. Pelo contrário. O relatório, aprovado por
unanimidade pelos senadores, destacou que havia
coincidências demais. A troca de cheques entre a Ikal
e a OK se deu no mesmo período em que o prédio do
TRT estava sendo construído. Os repasses às
empresas do Senador seguiam uma cronologia similar à das faturas pagas à Ikal. Toda vez que a Ikal
recebia pela obra que não estava fazendo, mandava
dinheiro para a OK. Tudo poderia não passar de
meras coincidências. O problema é que Estevão não
conseguiu explicá-Ias. "A CPI não considera
aceitáveis nem convincentes as explicações trazidas
sobre a origem da extensa movimentação financeira
entre os grupos Monteiro de Barros (Ikal) e OK", diz o
relatório, que 'concluiu: "Há uma fortíssima evidência
na direção da participação conjunta na obra".
Resumindo: os senadores da CPI não têm dúvidas de
que parte do dinheiro roubado do TRT foi parar na OK
e de que as duas empresas estavam juntas na
tramóia. Apenas disseram isso de maneira mais
serena, para não ferir acordos partidários,
qualificando Estevão como suspeito.
O relatório do Senador Paulo Souto, do PFL da
Bahia, que tem 359 páginas, 97 delas dedicadas
apenas ao Senador Estevão, não fala diretamente em
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cassação, mas deixa uma avenida livre para quem
quiser tentar chegar a esse destino. Na medida em
que sugere que as explicações dadas por Estevão
não são verdadeiras, infere, por conseqüência, que
ele mentiu à CPI, portanto quebrando o decoro. O
Senador José Eduardo Dutra, do PT de Sergipe, que
também integra a Comissão, já anunciou que
pretende ingressar nesta semana com uma
representação pedindo a abertura de processo de
cassação contra Luiz Estevão. O relatório está
recheado de argumentos para isso. Os senadores
descobriram que existem 68 ligações feitas pelo Juiz
Nicolau dos Santos Neto para os telefones de Luiz
Estevão. Só para o celular foram 25 chamadas. O
Senador afirmou também que estava afastado de
suas empresas desde 1994. Documentos e
procurações assinados por ele mostram que isso não
é verdade.
Acusado pela CPI de enriquecimento ilícito, atos
lesivos para o patrimônio público e falsidade
ideológica, o Senador Luiz Estevão (PMDB - DF) é o
único que parecia não acreditar, na semana passada,
que tinha sido alvejado no peito. "Não há acusação
alguma contra mim. O relatório é um belíssimo
atestado de minha completa inocência", diz. Em
nenhum momento alterou seus hábitos. Fez ginástica
todos os dias da semana, jantou fora, foi ao cinema na
terça-feira, véspera da divulgação do relatório assistiu ao Filme O Sexto Sentido -, e na quinta-feira
compareceu com a mulher, Cleucy, à festa de
casamento do filho do Senador Jader Barbalho
(PMDB - PA), sempre vestido com um de seus
elegantes terno azul-marinho.
As atitudes de Estevão lembram muito as de
outro político também atingido por uma CPI, há sete
anos. Coincidência ou não, esse político, que acabou
perdendo o mandato, até hoje é um fraterno amigo de
Estevão. Chama-se Fernando Collor de Mello. Durante o período da CPI. Collor agiu como se nada
acontecesse. Estevão está procedendo da mesma
forma. O Senador consegue até achar pontos
favoráveis a ele no relatório. "Só posso estar calmo. A
CPI me investigou por oito meses e, ao final, sem
convicção de irregularidades, o relator só pediu ao
MP para aprofundar as investigações, se achar que é
o caso:' Ele diz ainda que adorou o resultado da CPI e
elogiou o Relator Paulo Souto (PFL - BA). "Eu tomaria
a mesma decisão que ele", diz· Estevão. A verdade é
que o Senador está com muito mais problemas do
que admite. Além do pedido de cassação de seu
mandato por quebra de decoro parlamentar, que será
apresentado pelo PT, a CPI entregou sua cabeça aos
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procuradores da República, aqueles que têm dado
muito trabalho a várias pessoas. Estevão acha que
tudo isso que está acontecendo com ele agora não
passa de revanchismo político, principalmente do PT.
Só que a CPI do Judiciário foi criada por outro partido,
o PFL. Só parece zangar-se quando o chamam de
arrogante. "Arrogante? O que é que eu vou fazer?
Andar com a cabeça encostada no joelho?"
Com o relatório de Paulo Souto, a CPI encerrou
suas investigações, que agora vão prosseguir sob a
responsabilidade
do
Ministério
Público.
O
procurador-geral da República vai analisar o trabalho
dos senadores e decidir se abre inquérito. Se isso
acontecer, o que é muito provável, o caso será
encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, que pede
autorização ao Senado para abrir o processo. Isso,
como se sabe, leva tempo. Até hoje, ainda não foram
julgados os anões do orçamento - aquele grupo de
parlamentares apanhados por uma CPI, em 1993,
canalizando recursos públicos para empreiteiras e
entidades fantasmas em troca de propina. É nessa
leniência que o Senador Estevão vai apostar suas
fichas a partir de agora.
Se depender da tradição do Senado, Luiz
Estevão s6 perderá o mandato parlamentar se o
Ministério Público Federal conseguir provar que ele
cometeu os crimes apontados pela CPI. Em mais de
170 anos de existência do Senado nenhum membro
da casa foi cassado por iniciativa dos colegas. O pai
da CPI do Judiciário, Senador Antonio Carlos
Magalhães, fará um discurso em plenário nesta
semana para avaliar os trabalhos da comissão. Ele
promete também enviar às autoridades e
parlamentares três volumes de denúncias que
chegaram à CPI mas não puderam ser investigadas
por dificuldades impostas pelo próprio Judiciário. "O
Judiciário, que se imaginava intocável, e era mesmo,
foi atingido. Ele não é uma exceção e precisa ser
investigado como os outros poderes", diz o Senador.
Satisfeito com o resultado da comissão parlamentar
de inquérito. ACM acha que a Justiça no Brasil já está
melhorando, a partir dela.
Nascido de uma família de classe média, o
Senador Luiz Estevão começou a fazer fortuna
quando assumiu os negócios do pai adotivo, uma
pequena revendedora de pneus chamada OK. Queria
ser cientista, como Einstein, e chegou a ser aprovado
no vestibular para o curso de física. Piloto de carros
de corrida, deu o grande salto em 1982, quando seu
sogro, que era dono de uma empresa de poupança de
Brasília, a Colméia, quebrou, deixando um rombo de
350 milhões de dólares. Para esconder o patrimônio,
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passou tudo para o nome de Estevão, que, em cerca
de dez anos, transformou a loja em uma rede e
diversificou os negócios, principalmente no ramo da
construção civil. Tem uma mansão avaliada em 7
milhões de dólares e um jatinho particular. Até 1989,
diante do fenômeno Fernando Collor, era um
empresário bem-sucedido para os padrões
brasilienses. Com a eleição do amigo que conheceu
ainda como estudante secundarista em Brasília, seu
raio de ação empresarial se multiplicou e sua
influência também. Ganhou autorização do Banco
Central para criar a própria instituição financeira, o
Banco OK, e passou a executar grandes obras. Em
1992, o então Governador do Distrito Federal,
Joaquim Roriz, decidiu construir um metrô. Grandes
empreiteiras, como a Odebrecht, a Camargo Corrêa e
a Andrade Gutierrez, formaram um consórcio para
tocar a obra, orçada inicialmente em 60 milhões de
dólares. Embora não fizessem parte do grupo, as
empresas de Luiz Estevão foram subcontratadas
para construir a maioria das estações. O Senador,
usando das amizades que tinha nos governos federal
(Collor) e local (Roriz), conseguiu ser o maior
empreiteiro do metrô, apesar de não integrar
oficialmente o consórcio vencedor da licitação. O
metrô até hoje não funciona e já consumiu mais que o
dobro do orçamento inicial.
Durante o curto período do governo Collor,
Estevão também fechou excelentes negócios com os
fundos de pensão de empresas estatais. Construía
prédios e vendia aos milionários fundos. Ergueu um
enorme centro empresarial em uma das áreas mais
valorizadas de Brasília. Um grupo de fundos de
pensão comprou o empreendimento, que acabou
ficando dois anos embargado. A OK fez um prédio
diferente do projeto que havia apresentado. A
fiscalização foi conferir e encontrou, entre outras
irregularidades, um andar a mais. Os fundos entraram
na justiça contra o Senador e querem receber uma
indenização de 50 milhões de dólares, o equivalente
ao valor do prédio inteiro, apenas pelo atraso na
entrega da obra. Fora isso, como um Midas, tudo em
que Estevão põe na mão acaba gerando lucro - pare
ele. Até em cima do que não faz. Há duas semanas, o
Governo de Brasília queria pagar 13 milhões de reais
ao Senador por uma obra que ele deveria ter
concluído há quatro anos. Ele era sócio do
ex-Deputado Sérgio Naya e do Deputado Paulo
Octávio, do PFL do Distrito Federal, na construção de
um shopping. Desistiu da obra e ainda pediu
indenização.
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Foi nessa mesma época que o Senador tomou
gosto pela política. Desconhecido para a maioria dos
brasilienses, criou a Fundação Luiz Estevão.
Distribuía sopa, leite e material escolar para as
crianças da periferia. A caridade, é claro, era
deduzida do imposto de renda. Passou com folga no
primeiro teste eleitoral, embora um grupo de
procuradores ainda tenha tentado cassar sua eleição
por abuso de poder econômico. Em 1994, foi o
Deputado Distrital mais votado. Nesse período se
envolveu com uma questão muito polêmica.
Conseguiu aprovar um projeto em que uma de suas
fazendas foi transformada em área urbana. As terras
se valorizaram 300 vezes.
Das catorze empresas do Senador Luiz
Estevão, três estão inscritas no Cadastro de
Inadimplentes do Governo, o Cadin, que registra o
nome de empresas ou pessoas que têm dívidas com
órgãos públicos. Dever, por si só, não é nenhuma
mancha no currículo de uma pessoa. O problema é
que, em se tratando de Luiz Estevão, não é dívida. É
calote mesmo. Juntas as três empresas do Senador
têm contas a ajustar com o Ministério da Fazenda,
Caixa Econômica Federal, Receita Federal, Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o
BNDES, e até o Banco Central. O próprio Senador
Luiz Estevão constava como inadimplente no Cadin
até abril deste ano. Ao ser informado de que Veja
preparava uma reportagem sobre parlamentares
caloteiros, quitou a dívida de 56.000 reais contra a
Receita Federal.
Estevão chegou ao Senado com uma ficha
partidária de bons serviços prestados. No ano passado, ele coordenou uma bem-sucedida operação de
destruição das pretensões presidenciais do
Governador de Minas Gerais, Itamar Franco. Na
convenção do PMDB, na qual o partido decidiu que,
abrindo mão de uma candidatura própria à sucessão
presidencial, Itamar Franco, que era contrário à idéia,
foi humilhado. Durante os quinze minutos em que
discursou, o ex-presidente ouviu vaias e
xingamentos.· Por trás da claque estava o então
Deputado Distrital Luiz Estevão. Oito mil "militantes"
do partido foram juntados na periferia de Brasília para
defenestrar Itamar durante a convenção. Resultado:
Itamar saiu humilhado e o PMDB decidiu apoiar FHC
na reeleição. O resto da história já é conhecido. O
planejamento da missão aconteceu na casa do amigo
Roriz e dele participaram o Presidente Nacional do
PMDB, Jader Barbalho, e o Ministro dos Transportes
Eliseu Padilha. Estevão ganhou fama de bom
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operador e trânsito na esfera mais poderosa do
partido.
Essas boas relações lhe renderam algumas
facilidades que senadores de primeiro mandato
normalmente não conhecem. Estevão foi nomeado
Relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, um cargo
de
prestígio
normalmente
ocupado
por
parlamentares mais experientes. Depois, foi indicado
um dos Relatores do Plano Plurianual, PPA, do
Governo, cargo a que renunciou, depois de muita
pressão, na sexta-feira. Em abril, conseguiu receber
1,5 milhão de reais do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, DNER. O curioso: o DNER,
órgão do Ministério dos Transportes, liberou às
empresas do Senador uma dívida que tinha com a
Ikal, a construtora fantasma de Fábio Monteiro de
Barros Filho, o homem do TRT de São Paulo. Quando
os pagamentos começaram, Estevão ainda não havia
sido envolvido no escândalo do TRT.
Prensado pela CPI, Estevão pediu ajuda ao
antigo Fernando Collor. Foram dois telefonemas do
ex-Presidente
ao
Senador Antonio
Carlos
Magalhães, um deles em pleno domingo:
- Senador, e o nosso amigo? - perguntou
Collor.
- Que amigo? O Luiz Estevão? - respondeu
ACM.
- Sim, é. Como está a situação dele? - insistiu
Collor.
A resposta foi um seco "não posso interferir".
UMA LISTA DE CRIMES FINANCEIROS
Não se pode dizer que a CPI dos Bancos não
tenha produzido resultados. Criada no final de março
com a bênção do Presidente do PMDB, Senador
Jader Barbalho, ela nasceu para ofuscar a CPI do
Judiciário, patrocinada pelo seu maior adversário, o
Presidente do Senado e principal liderança do PFL,
Antonio Carlos Magalhães. Em oito meses de
trabalho e após ter ouvido 41 depoimentos, a CPI dos
Bancos chegou ao fim pedindo ao Ministério Público
o enquadramento do ex-Presidente do Banco Centrai, Francisco Lopes, e de toda sua diretoria numa
longa lista de crimes. Entre eles, falsidade ideológica,
peculato (desvio de recursos públicos), tráfico de
influência,
falso
testemunho
e
advocacia
administrativa (defesa de interesses de empresas
privadas).
Para chegar a essas conclusões contra a
diretoria do BC, a CPI se baseou na carta da Bolsa de
Mercadorias & Futuros (BM&F) usada para justificar o
salvamento dos Bancos Marka e FonteCindam. Os
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senadores concluíram que essa carta não passa de
uma desculpa esfarrapada. Ela foi pedida pelo
próprio BC e escrita depois que a decisão de vender
os dólares subsidiados já estava tomada. Os
senadores não se convenceram de que havia um
risco de quebradeira generalizada dos bancos.
Os responsáveis pelos Bancos Marka, o
banqueiro
Salvatore
Alberto
Cacciola,
e
FonteCindam, Luis Antônio Gonçalves, que
receberam socorro do BC após a desvalorização
cambial, também não escaparam. Eles foram
acusados de tráfico de influência, crime de gestão
temerária e de dificultar o acesso a informações
requisitadas pela CPI, entre outras irregularidades. A
CPI recomendou, ainda, ao Tribunal de Contas da
União que tome medidas para que os diretores do BC
devolvam a montanha de 1,5 bilhão de reais que o
Governo gastou nessa operação de socorro.
O fim da CPI coincide com a retomada da rotina
do ex-Presidente do BC. Lopes voltou ao trabalho em
sua empresa de consultoria, a Macrométrica, e tem
saído-cada vez mais do isolamento. Os amigos estão
empenhados em conseguir um emprego para Lopes
numa universidade fora do País. Enquanto isso, o
ex-presidente do BC prepara sua defesa na Justiça.
Segundo se comenta, ele justificaria o depósitó de 1,6
milhão de dólares que mantém no exterior e que
nunca foi declarado ao Fisco como herança recebida
do pai, Lucas Lopes, ex-Ministro da Fazenda no
Governo Kubitschek.
A CPI dos Bancos gerou frutos. O BC mudou
algumas regras para evitar a repetição dos episódios
Marka e FonteCindam. Limitou o risco de aplicações
das instituições financeiras no câmbio e proibiu que
recursos do Banco Central fossem usados para
salvar fundos em dificuldades. O resultado final da
CPI, entretanto, ficou aquém das expectativas. Ela
não conseguiu avançar nada sobre as denúncias de
vazamento de informações na mudança do câmbio e
o grande lucro de muitos bancos nesse período.
"Faltou nessa CPI um zelador, um motorista, um
genro ou uma secretária que trouxesse fatos mais
concretos", explica o Relator da Comissão, Senador
João Alberto.
OS ROLOS DO SENADOR LUIZ ESTEVÃO
O Senador Luiz Estevão, do PMDB de Brasília,
será o primeiro senador oficialmente investigado
pelos colegas desde a CPI do Orçamento, há seis
anos. Luiz Estevão vai ser acusado no relatório da
CPI do Judiciário, que fica pronto nesta semana, de
transgredir um rol de artigos do Código Penal devido
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aos negócios mal explicados que manteve com o
empresano Fábio Monteiro, o dono daquela
construtora dotada de poderes mágicos. A Ikal,
encarregada da construção do Tribunal Regional do
Trabalho de São Paulo, conseguiu fazer
desmanchar-se no ar a monumental soma de 169
milhões de reais dos recursos destinados à obra. Foi
graças aos vapores desse caldeirão de feiticeira que
o juiz Nicolau dos Santos Neto (o "Nicolau-Iau-Iau")
pôde desfrutar alguns anos gloriosos, como um
verdadeiro sultão latino-americano. Muito bem: onde
entra o Senador Luiz Estevão nessa armação? As
empresas de Estevão receberam 36 milhões da Ikal.
O relatório do Senador Paulo Souto, do PFL da Bahia,
vai mostrar que existe muita coisa em comum entre o
dinheiro surrupiado do TRT e a fortuna que pipocou
nas contas das empresas do Senador.
O assunto está sendo tratado com muita
reserva. Para assegurar a consistência do relatório, a
CPI contratou o conceituado advogado Artur Castilho,
-ex-advogado-geral da União, que se refugiou num canto
qualquer de Brasília para dar os últimos retoques no
relatório. Ele está encarregado exclusivamente de
fundamentar a lista das irregularidades que a CPI
considera terem sido cometidas pelo Senador. O juiz
Nicolau dos Santos Neto, ex-presidente do TRT e
comdandante-em-chefe da fraude, também será
enquadrado pela comissão. "Se o juiz Nicolau não for
para as grades com essas evidências, será difícil
acreditar em mais alguma coisa neste País", diz Paulo
Souto. Sobre Estevão, Paulo Souto prefere fazer
mistério. Sabe-se, no entanto, que seu relatório irá
enviar ao Ministério Público uma penca de informações
penais cometidas tanto pelo juiz Nicolau como por Luiz
Estevão. Será uma situação inusitada. Ao considerar
que Estevão praticou crimes, o Senado pode se ver
obrigado a iniciar um processo de cassação por quebra
de decoro. As possibilidades de sua cassação, no
entanto, são remotas. São necessários 41 votos maioria absoluta no Senado - para uma cassação. Só o
PMDB, partido de Estevão, tem 26 senadores. Estevão
prestou depoimento e garantiu que o dinheiro que
apareceu nas contas de suas empresas é oriundo de
negócios lícitos com a construtora Ikal, de seu amigo
Fábio Monteiro. Citou, entre os diversos negócios
lícitos, a construção de um terminal de cargas no Rio de
Janeiro, que não existe.
Nas últimas semanas, o Senador Luiz Estevão
se enrolou mais ainda. Pediu e conseguiu ser
indicado sub-Relator do Plano Plurianual, PPA, o
programa de 1 trilhão de reais de investimentos do
Governo Federal para os próximos três anos. O presi-
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dente do PMDB, Jader Barbalho, bancou o mimo,
apesar dos protestos de parlamentares do próprio
partido. A decisão gerou tanto desgaste que algumas
lideranças do PMDB ameaçaram rebelar-se. O
argumento mais forte, e óbvio: é inconveniente
colocar alguém que está sendo investigado por
desvio de dinheiro público num ponto que dá ao
ocupante influência sobre o uso de recursos oficiais.
Estevão não se convenceu. A temperatura subiu logo
no começo da semana passada. Num almoço em que
participaram Barbalho, o Presidente da Câmara,
Michel Temer (SP), e o Líder do partido na Câmara,
Geddel Vieira Lima (BA), Luiz Estevão chegou a dizer
que se estivesse constrangendo o partido deixaria a
relatoria. Ouviu dos líderes que havia setores do
partido descontentes, mas preferiu ignorar o recado.
Os bombeiros do PMDB ainda tentaram falar
novamente com Luiz Estevão, mas ele bateu o pé e
disse que não sai. O próprio Jader Barbalho
confidenciou a amigos muito próximos que se sentira
traído por Estevão e que ele poderia não mais contar
com a solidariedade do partido daqui para a frente.
Este poderia ter sido o teor da conversa reservada
que ele teve na quinta-feira passada com o
Presidente do Senado, Antonio Carlos Magalhães
(PFL - BA). "Estevão acabou constrangendo todo
mundo. Agora não tem mais jeito, vamos ter de
intubar o desgaste", diz um dos caciques do PMDB.
"Ele está isolado", afirma outro graduado nome do
partido. Estevão se defende. "Não me" sinto
pressionado pelo PMDB. A torcida adversária não vai
me aplaudir, vai me vaiar, mas eu não vou fugir da
disputa", diz.
A relatoria do Plano Plurianual e a CPI do
Judiciário são apenas duas das mais visíveis
confusões da vida parlamentar do Senador Estevão,
o mais votado no ano passado no Distrito Federal. Ele
parece ter propensão a envolver-se em confusão.
Estevão era um desconhecido e rico empresário
brasiliense até 1992, quando apareceu como avalista
da chamada Operação Uruguai, um suposto
empréstimo de 5 milhões de dólares que o então
Presidente"Fernando Collor usou para justificar seus
astronômicos gastos pessoais. Desde então, os rolos
não param. Ainda durante o Governo Collor, comprou
um terreno numa área nobre de Brasília, onde iniciou a
construção de um shopping center em parceria com o
amigo e ex-Deputado Sérgio Naya e com o hoje
inimigo Deputado Paulo Octávio. Os empreendedores
tinham trinta meses para concluir a obra. Não
conseguiram e, para devolver o terreno ao Governo,
passaram a exigir o pagamento de 22 milhões de reais.
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Na semana passada, por pouco não fecham um
acordo pela fortuna de 13 milhões. O Governo de
Brasília havia decidido pagar e só não fez o depósito
porque a repercussão negativa obrigou o Governador
Joaquim Roriz (PMDB - DF), aliado de Estevão, a
voltar atrás.
Empresário bem-sucedido, o carioca Luiz
Estevão, 50 anos, casado, pai de seis filhos, é dono
de construtora, loja de pneus, concessionária de
automóveis, fazendas e um banco. Seu patrimônio é
avaliado em 300 milhões de reais. Recentemente,
descobriu-se que o Delegado Regional do Trabalho
no DF, José Maria Gonçalves Coelho, vinha
concedendo generosos descontos em multas
aplicadas contra o Grupo OK, de propriedade do
Senador. Autos que deveriam somar 148.000 reais
eram emitidos com desconto e caíam para 18.000
reais. No Rio de Janeiro, o Grupo OK vendeu três
condomínios de luxo na Barra da Tijuca, bairro nobre
do Rio. Dois deles estão com o prazo para entrega
das chaves vencido. O terceiro ainda não foi
levantado. As obras de ampliação do Aeroporto de
Brasília estão paradas desde quando a construtora
do Senador foi desclassificada pela Infraero da
concorrência por apresentar uma declaração irregular de outra empresa do grupo.
"Estão tentando buscar na minha vida
empresarial, anterior a minha eleição, motivos para
criticar minha atuação parlamentar", diz. Acostumado
a ataques, o Senador tem sempre uma resposta na
ponta da língua. Como diferenciar o público do
privado? "O Presidente Fernando Henrique é um
empresário. É dono de uma fazenda. Há conflito
nisso? Não", diz Luiz Estevão, argumentando que sua
situação é a mesma. Vaidoso, o Senador cultiva
hábitos refinados. Veste ternos Ermenegildo Zegna,
sempre azuis, de preferência comprados em Nova
York. Foi aconselhado no início da legislatura a trocar
os ternos azuis por outros mais claros. A cor se
misturava com o carpete azul do plenário do Senado.
Estevão experimentou alguns modelos cinza. "Não
sou supersticioso, mas foi só usar o terno claro e eu
caí numa investigação da CPI", diz o Senador.
Faixa preta em caratê e praticante de jiu-jítsu,
Estevão já se atracou com adversários políticos no
meio de uma entrevista de rádio e até no plenário da
Câmara Distrital de Brasília, quando era Deputado
Distrital. Uma das vítimas, o Deputado Geraldo
Magela, do PT, guarda até hoje a calça marcada por
um chute de Estevão. Último hobby do Senador são
aulas de golfe. Freqüentador assíduo dos cinemas da
cidade, sua mais recente incursão foi "Clube da Luta",
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O mesmo filme a que assistia o estudante Mateus
Meira quando atirou na platéia num shopping em São
Paulo. liA luta, no filme, é apenas um pretexto para
uma análise psicológica do ser humano", analisa.
Com obstinação e garra que até os adversários
reconhecem como virtudes suas, o Senador Luiz
Estevão terá de usar todos os talentos que possui
para se esquivar do que virá pela frente e,
principalmente, para continuar de pé. Para ele, nada
mais é do que um novo desafio, ou melhor, um
capítulo de uma história que, ele tem certeza, terá um
final e será feliz.
O SR. PEDRO CHAVES (PMDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, hoje pela manhã participei de evento na
Associação dos Municípios Adjacentes de Brasília AMAB, cujo principal objetivo é promover o
desenvolvimento da importante região do entorno
desta capital.
A associação é composta de 21 mUnlClplOS,
sendo dezoito do Estado de Goiás e três de Minas
Gerais. A região é problemática, pois os municípios
na sua grande maioria apresentaram crescimento
populacional bem acima da média nacional e hoje
enfrentam sérios problemas nos setores de infra-estrutura, educação, saúde etc. Sr. Presidente, o
Congresso Nacional aprovou projeto de lei que criou
a Rede Integrada de Desenvolvimento do Entorno e
do Distrito Federal - RIDE, que, juntamente com a
Amab, visa promover o desenvolvimento da citada
região.
Nós, da bancada do Estado de Goiás, em
parceria com a do Distrito Federal, colocamos no
Plano Plurianual e no Orçamento Geral da União para
o ano 2000 recursos para que a Ride possa
realmente cumprir o objetivo para o qual foi criada, ou
seja, o desenvolvimento do entorno. Estamos aqui
para defender a aprovação desses recursos, que
visam atender à Amab e à Ride.
Sr. Presidente, só para exemplificar, há nessa
região o Município de Águas Lindas, que conta com
sua primeira administração pública, pois há quatro ou
cinco anos era distrito do Município de Santo Antônio
do Descoberto. Hoje, Águas Lindas tem população
acima de 100 mil habitantes, e o Poder Público não
tem como acompanhar esse crescimento repentino.
Da mesma forma, os Municípios de Valparaíso,
Cidade Ocidental, Novo Gama, Plana/tina de Goiás
também
apresentam
taxa
de
crescimento
populacional bem acima da média nacional.
É importante que o Governo, em suas três
esferas - municipal, estadual e federal -, volte os
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olhos para o entorno de Brasília, que, posso falar com
muita segurança, é o amortecedor social da capital.
As cidades que compõem o Distrito Federal são
praticamente cidades dormitórios. É preciso que se
atente para as questões de segurança, saneamento
básico, saúde e educação, enfim, aquelas de que
todos os municípios precisam - e os do entorno
merecem atenção redobrada.
Portanto, as bancadas de Goiás e do Distrito
Federal colocaram esses recursos no Orçamento,
cuja aprovação defendo. Assim, os municípios que
compõem a Amab serão contemplados com
benefícios federais e poderão empreender as ações
básicas necessárias à população.
Sr. Presidente, por se tratar de tema que
considero de grande importância, peço a V. Exª que
este nosso pronunciamento seja divulgado pelos
veículos de comunicação da Casa, o Jornal da
Câmara e o programa A Voz do Brasil. É preciso
analisar com muito carinho e critério essas ações tão
necessárias ao desenvolvimento do entorno de
Brasília.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho à tribuna para debater a questão
da reforma tributária.
Quando do início da discussão sobre a reforma
tributária, a desoneração da folha de pagamento era
uma das premissas básicas. Ontem, com a
aprovação do relatório, nada disso constatamos. Mas
temos esperança de que ainda se possa incluir esse
tópico extremamente importante na matéria.
Se queremos ter mais renda e emprego no País,
temos de desonerar a folha de pagamento. Hoje o
salário é baixo, mas o emprego é caro; no Brasil não
falta trabalho, mas, sim, emprego. A cada dia cresce o
trabalho informal e aumenta o número de pessoas
que nele estão, porque ninguém suporta arcar com
todos os encargos sobre a folha de pagamento.
É preciso realmente encontrar uma forma de
reduzir tais encargos. Uma das sugestões é que
transformemos a contribuição sobre a folha de
pagamento em imposto sobre transações financeiras,
IMF ou CPMF. Com isso, estaríamos automaticamente
alargando a tributação e diminuindo os encargos sobre a
folha de pagamento.
Hoje, no Brasil, estimulamos a exportação de
matérias-primas - e assim está na proposta
apresentada. Mas exportar matérias-primas não gera
bem-estar social; se isso ocorresse os países árabes
certamente teriam outra condição.
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Temos de agregar valor aos nossos produtos.
Portanto, é preciso desonerar a folha de pagamento.
Para exemplificar como os setores que mais
empregam têm o custo extremamente elevado, cito
informação publicada pela revista Exame, em sua
seção "Maiores e Melhores". Diz ela que uma
empresa do setor de telecomunicações fatura
anualmente por empregado 679 milhões; do setor
têxtil, 30 milhões; e do setor de calçados, 31 milhões.
Se considerarmos salários iguais, uma empresa de
confecções ou do setor de calçados contribui 22
vezes mais para a Previdência Social, em relação ao
seu faturamento. Com isso, não se incentiva a
empregabilidade e, por conseguinte, 8. melhor renda
para o trabalhador.
.
Temos de achar uma maneira de desonerar a
folha de pagamento. Aliás, essa premissa, das mais
importantes na reforma. tributária, não foi
confemplada até agora. Ela é essencial para
conscientizar a população de que realmente essa
reforma
vai
trazer
benefícios,
porque
automaticamente a redução dos encargos pode
transformar-se em maiores salários, o que significa
mais consumo, emprego e renda interna.
É importante exportarmos, sim. No entanto, os
mesmos setores que empregam muita gente e
agregam valor aos produtos embutem o valor das
contribuições sobre a folha de pagamento nos
produtos que exportam.
Não
se
pode
somente
isentar
as
matérias-primas. Já disse que o fato de ser- mero
exportador de matérias-primas não gera bem-estar
social, pois isso não ocorre com os países árabes. O
que gera bem-estar social e riqueza em uma nação é
a exportação de produtos com valor agregado e a
geração de mais emprego e renda.
Apelo para todos os Srs. Deputados e os Líderes
deste Congresso que tenhamos sensibilidade no sentido
de que a reforma tributária traga benefícios a todo o
conjunto da sociedade brasileira.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, é com grande alegria que saudamos a
Comunidade Bahá'í do Brasil pelo importante
trabalho de desenvolvimento em favor da causa dos
direitos humanos. Queremos manifestar a nossa
solidariedade irrestrita à comunidade e dizer que nos
irmanamos na luta.
Gostaríamos de saudar também a jornalista
Bárbara Semerene, que em reportagem especial
para o Correio Braziliense, a qual nos inspira neste
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pronunciamento, nos ofereceu uma esclarecedora
visão de como vivem os Bahá'í e como são tratados
pelo governo iraniano.
Os Bahá'í, Sr. Presidente, pregam o fim de todas
as formas de preconceito, e, de forma lamentável,
não podem expressar a sua fé de forma livre no Irã.
Um exemplo recente e que ilustra bem o que dizemos
é o de Hidayat Kashifi Najafabadi, que foi sentenciada
à morte no Irã por coordenar palestra sobre vida familiar. Em 1988, Ruhu'lIah Rawahani foi enforcado por
ter convertido uma mulher à sua fé. Mesmo a mulher
tendo negado a acusação, esclarecendo que
somente fora educada na religião, nada adiantou.
Mas do que trata a fé Bahá'í? Os princípios
fundamentais da minoria religiosa iraniana, fundada
por Bahá'u'lIáh, em meados do século passado, são:
a eliminação de todas as formas de pr~conceito, a
plena igualdade entre homens e mulheres, o
reconhecimento da unidade essencial das grandes
religiões mundiais, a eliminação dos extremos de
pobreza e riqueza, educação universal, dentre outros.
Sobre o fundador, consta que Bahá'u'lIáh, que
significa Glória de Deus, era um nobre que nasceu
em 1817 em Teerã - capital da Pérsia, hoje Irã - e se
tornou líder Iibertário em seu país, pregando idéias
revolucionárias que acabaram provocando ódio no
clero muçulmano. por ser nobre, o líder Bahá'í não foi
condenado à morte, mas, em 1853, foi exilado
perpetuamente com sua família e um grupo de
companheiros, que. expandiram suas crenças em
diversos países do Oriente Médio.
Em 1948, a Comunidade Bahá'í foi reconhecida
oficialmente
como
uma
organização
não-governamental internacional junto às Nações
Unidas e ao Fundo das Nações Unidas para a
Infância - UNICEF. Mantém também relações de
trabalho com a Organização Mundial de Saúde e está
associada ao Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente. Existem cerca de 25 mil Assembléias
Espirituais Nacionais Bahá'L
A comunidade instalou-se no Brasil em 1921 e
hoje há assembléias locais em 1.200 cidades e
municípios brasileiros.
As estatísticas na perseguição violenta do
governo iraniano aos Bahá'í são assustadoras. Um
relatório da sede nacional Bahá'í, em Brasília, revela
que, desde 1979, mais de duzentos Bahá'í foram
mortos e quinze desapareceram. Mesmo sendo o Irã
signatário do Pacto Internacional de Dire.itos Civis e
Políticos, que garante a liberdade de crenç~ religiosa,
sendo signatário também da· DeclaraçãçUniversal
dos Direitos Humanos, na prátiça a realidaqe é outra.
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No Irã a intolerância religiosa tem produzido
conseqüências perversas. No início dos anos 80,
mais de 10 mil fiéis foram despedidos de cargos
públicos e de ensino por causa de suas crenças
religiosas. Muitos ainda estão desempregados e
cerceados dos seus direitos de receber o
seguro-desemprego. Os agricultores não podem
associar-se às cooperativas, que muitas vezes, são a
única fonte de prédito, para obter sementes,
pesticidas e adubos. Com o acesso ao ensino superior negado, os Bahá'í, em 1987, abriram as suas
próprias universidades para enfrentar a demanda
educacional de seus jovens.
A religião Bahá'í não é reconhecida pela
Constituição iraniana, ao contrário das muitas outras,
como o Cristianismo e o Judaísmo. Dessa forma, os
Bahá'í pertencem à categoria dos "infiéis não
protegidos", cujos direitos podem ser desconsiderados com impunidade.
É inconcebível que às portas do século XXI,
virada de século e milênio, quando as leis se
aperfeiçoaram para melhor atender à humanidade,
ainda assim a intolerância religiosa perpassa séculos
produzindo crimes incompreensíveis contra seres
humanos.
Oxalá possamos ver a liberdade reinar, que a fé
Bahá'í possa ser exercida de forma livre. Precisamos
no Congresso, nas Embaixadas, nos Organismos
Internacionais denunciar toda e qualquer violação
aos direitos humanos.
Viva a Comunidade Bahá'í! Vivam os direitos
humanos!
Obrigado.
O SR. ANTÔNIO JORGE (PTB - TO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs.
Deputados, qualquer pessoa neste País sabe que o
transporte de cargas, ao longo do imenso território
nacional, é feito por intermédio das rodovias.
Após décadas de total desprezo, somente
agora, com as privatizações, as ferrovias e as
hidrovias começam a ser reativadas, destacando-se a
construção da Ferrovia Norte-Sul. Mas, no
momento, são as estradas de rodagem que permitem
o escoamento da produção dos centros produtores
para os consumidores e as comunicações com os
mais remotos rincões do Brasil.
No entanto, Sr. Presidente, o transporte
rodoviário, sem embargo de sua importância vital
para a· Nação, enfrenta grave crise. Além dos
freqüentes assaltos que ocorrem nas rodovias, não
raro ceifando a vida dos caminhoneiros, nossas
estradas continuam, virtualmente, intransitáveis.
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Recente pesquisa promovida pela Confederação
Nacional dos Transportes dá conta de que, 72,8%
dos trechos das estradas de rodagem federais
encontram-se em estado deficiente; 4,1%, em
estado ruim; e 0,6%, em estado Péssimo. Apenas
22,5% encontram-se em bom estado, graças,
fundamentalmente, às privatizações.
Ora, com rodovias nessas condições, os
acidentes são muito mais freqüentes, o desgaste dos
veículos é muito maior e o estresse a que são
submetidos os motoristas, excessivo. Tudo isso,
somado ao reajuste de mais de 40%, somente neste
ano, do óleo diesel, vem inviabilizando o transporte
rodoviário, com prejuízos inestimáveis ao País.
Por
isso,
desta
tribuna,
apelamos
veementemente para o Excelentíssimo Presidente da
República, assim como para o Ministro dos
Transportes, que um plano de emergência seja
implantado, visando à recuperação e conservação
das estradas de rodagem federais, sem que a
situação caótica se avizinhe. Afinal, o DNER não
existe apenas para pagar empreiteiras e fazer
duvidosos acordos com credores, mas, fundamentalmente, para cuidar do sistema rodoviário federal.
Sr. Presidente, passo a abordar agora outro
assunto. Um dos principais esteios deste País reside
basicamente na agricultura, que permite não apenas
a alimentação de nossa população, como parcela
significativa das exportações. Desde o advento do
Plano Real, a atividade produtiva rural tem sido a
grande responsável pela estabilização dos preços e,
conseqüentemente, da moeda.
No entanto, paradoxalmente, o homem do campo é penalizado com o aviltamento dos preços dos
produtos agrícolas, com os juros escandalosos, com
o custo exorbitante dos insumos e com uma completa
e total falta de apoio governamental.
Pois bem, Sr. Presidente, uma nova questão
atormenta os agricultores brasileiros: o atraso no
crédito rural. Ora, como preparar a terra, como plantar
sem dinheiro? É absolutamente impossível. No
entanto, em quase todo o País não há previsão de
liberação de recursos para o custeio agrícola por
parte do Banco do Brasil. Ainda estão sendo
acertados detalhes operacionais.
Pouco tempo atrás, o Banco do Brasil alegava
que o atraso na liberação do dinheiro devia-se à falta
de autorização do Ministério da Fazenda para
equalização dos juros. Sabe-se, todavia, que a
portaria pertinente ao assunto foi publicada no órgão
oficial da União dia 6 de agosto do corrente ano. E,
apesar disso, nada ainda de liberação dos recursos.
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Em verdade, o tempo não espera. O momento
do plantio não respeita argumentos burocráticos. Passado o instante adequado, só na próxima safra...
Por isso, a fim de que não seja completamente
desorganizado o plantio, apelamos veementemente
para a direção do Banco do Brasil e os demais órgãos
federais competentes que sejam imediatamente
liberados os recursos para financiamento do plantio
agrícola, sob pena de ser seriamente comprometida a
próxima safra.
Sr. Presidente, peço a V. Ex§. que meu pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil.
Era o que tinha a dizer.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no instante em que a CPI do Narcotráfico
da Câmara dos Deputados expõe à Nação os
problemas do nefasto crime de tráfico de drogas, que
a cada dia torna-se mais comum em cada uma das
pequenas e grandes cidades brasileiras, é importante
que os legisladores de Brasília ou das Assembléias
Legislativas dos estados ofereçam sugestões e
contribuam para que tão terrível crime possa ser
combatido em todos os sentidos.
Assim sendo, congratulo-me com a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, que instaurou sua
Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o
narcotráfico, e que, certamente, vai poder trabalhar
com as autoridades federais e estaduais no sentido
de combater o crime perverso do tráfico de drogas no
estado e, por extensão, ajudar no combate ao tráfico
no País inteiro.
Ao mesmo tempo, quero informar a V. Exª que
estou apresentando hoje à Mesa da Câmara projeto
de lei baseado na experiência de vários países da
Europa e dos Estados Unidos. Esse projeto de lei fala
sobre o tráfico de drogas nas escolas de todos os
níveis do Brasil. Na Europa e nos Estados Unidos, já
há lei chamada, em inglês, de Drugs Free Zone, ou
seja, Área Livre de Drogas. Queremos instituir essa
lei também no Brasil. Para tanto, estamos
apresentando projeto de lei que, na realidade, inclui
na Lei nQ 6.368, em seu art. 12, como § 3g , a seguinte
afirmação: "As penas serão aplicadas em dobro se as
condutas previstas neste artigo ocorrerem no interior
ou em um raio de até 200 metros de estabelecimentos
de ensino e educação de qualquer nível".
Conforme disse, essa lei penaliza severamente,
em vários países, o traficante de qualquer espécie de
drogas, que as vende ou simplesmente as passa dentro
das escolas ou até em um raio de 200 quilômetros
delas. Mas, infelizmente, no Brasil, a Lei nº 6.368 e as
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medidas provisórias que surgiram no Palácio do
Planalto não contemplam a penalização do traficante
que atua dentro das escolas de qualquer nível.
Faço a apresentação deste projeto de lei na
esperança de que ele possa, sim, chegar até ao
plenário desta Casa no momento em que estamos
trabalhando, de todas as formas, para impedir que a
droga venha a ser, como já aconteceu em vários
países, elemento comum na sociedade e que, de tão
simples, passa despercebida. Muita gente pode
acreditar que droga é um problema de cidade grande,
mas infelizmente não é. Ela já começa a chegar nas
cidades médias e até nas pequenas cidades do interior em grandes proporções.
Dessa forma, Sr. Presidente, fica apresentado
este projeto de lei que espero seja trazido ao plenário
desta Casa para atender ao grave problema de tráfico
de drogas dentro das escolas de todos os níveis no
Brasil.
Muito obrigado.
O SR. FERNANDO MARRONI (PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, mais uma vez, particularmente no Estado
do Rio Grande do Sul, há grande mobilização dos
pequenos e médios produtores rurais da agricultura
familiar em busca dos recursos do Pronaf e, também,
de recursos para o custeio da safra agrícola.
É bom lembrar que, nas décadas de 70 e 80, eram
de 25 a 30 bilhões de dólares o custeio da safra no
nosso País. No início do ano, o Governo fez anúncio,
com grande alarde, de que os recursos para custeio da
safra agrícola seriam de 13 bilhões de dólares, como se
o Brasil estivesse apostando no setor agrícola. Os
agricultores vieram
a Brasília,
fizeram
um
"caminhonaço" e todo tipo de pressão, mas o impasse
continua o mesmo. Hoje, no Rio Grande do Sul,
agências do Banco do Brasil estão fechadas, ocupadas
pelos pequenos agricultores em busca de recursos.
É bom que o Governo Federal tome providências
imediatas para solucionar esse problema, sob pena de a
miséria, de que tanto se fala, o desemprego e os bolsões
nas grandes cidades aumentarem, e assim por diante,
porque essa situação empurra o homem do campo,
cada vez mais, para a cidade.
Pedimos, ainda, o empenho das autoridades para
que, pelo menos, honrem suas promessas de campanha
e seus anúncios de muita pompa, já que, depois, o
dinheiro nunca chega ao setor produtivo deste País.
Outro assunto ainda mais grave traz-me à tribuna. Há 19 anos, existe o projeto de construção de
uma termoelétrica em Candiota, onde, diga-se de
passagem, há 38% das nossas reservas de carvão,

Novembro de 1999

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

além de possuir a maior, a céu aberto, do País.
Instalaram a Usina Presidente Médici e fizeram o
projeto para a Candiota 111. Parte dos equipamentos,
comprados na França, ficou estocada no Porto de Rio
Grande e, parte, no terreno destinado à construção
da termoelétrica.
Sr. Presidente, na sexta-feira, eu e o Deputado
Luiz Mainardi fizemos em Candiota uma espécie de
audiência pública com prefeitos da região para discutir
o problema. Trata-se de intransigência da Eletrobrás. A
única alternativa para o empreendimento é no sentido
de que Candiota 111 seja incorporada - e essa foi a
orientação da Aneel para o processo de privatização
- à CGTE, atualmente administradora de Candiota. A
idéia é a de que, a partir dessa incorporação, o
empreendimento torne-se mais atrativo e se possa
fazer o processo de privatização.
O que não podemos aceitar, Sr. Presidente, é o
desperdício de dinheiro público com máquinas e
equipamentos de 19 anos, tendo o Rio Grande do Sul
de importar energia por não ser auto-suficiente. O
estado tem a maior reserva de carvão deste País,
mas não consegue produzir energia, principalmente
na metade sul do estado, região que se diz deprimida
economicamente, mas que tem, nos recursos
naturais, toda a potencialidade de desenvolver-se,
gerar emprego e renda. Somente na execução da
obra, mais de 2.500 empregos seriam gerados.
Fala-se muito em combate à miséria, à pobreza, a
desigualdades regionais.
Ontem levamos ao Ministro do Desenvolvimento,
Alcides Tápias, essas reivindicações. Pedimos que seja
dada uma solução para Candiota 111. São 19 anos de impasse e até agora não houve produção. Não há mais os
antigos problemas de impacto ambiental com a geração
de energia proveniente do carvão, porque hoje os filtros
precipitadores eliminam a agressão ao meio ambiente.
Há disposição, por parte da CGTE, de colocar o
mesmo canteiro de obras para que a usina tenha uma
economia de 25 milhões de dólares no seu
funcionamento, porque será instalada junto com a
Usina Presidente Médici, que já funciona.
Sr. Presidente, apelamos para o Governo Federal,
para o Ministro do Desenvolvimento, para a Eletrobrás e para o Ministério do Planejamento no sentido
de que solucionem o problema de Candiota 111 e que
não se atire pela janela todos os 180 milhões até aqui
utilizados na obra.
Muito obrigado.
O SR. VALDECI OLIVEIRA (PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o pronunciamento que faço, na verdade,
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é a complementação de todo o debate realizado
nesta Casa, principalmente no decorrer do ano passado, quando discutíamos e denunciávamos em
todos os rincões deste País o que acarretaria para o
povo brasileiro, para os trabalhadores, a chamada
reforma da Previdência.
Desde aquele primeiro momento, já dizíamos
que a reforma da Previdência, implementada pelo Sr.
Fernando Henrique Cardoso, era um crime contra os
trabalhadores deste País. Era tão criminosa não
apenas por retirar direitos, mas pelos obstáculos que
os trabalhadores teriam para conseguir, de fato, a
implementação das conquistas com muita dificuldade
obtidas na Constituição de 1988.
A reforma da Previdência aprovada nesta Casa
traz uma série de fatores extraordinariamente
negativos para os trabalhadores. Entre eles, alguns
setores foram mais prejudicados ainda, como é o
caso do homem e da mulher do campo.
Nesse sentido, estamos avaliando e refletindo
sobre o Projeto de Lei nQ 1.733, de 1999, que dispõe
sobre a contribuição do setor rural e altera dispositivos
das Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de
1991 , encaminhadas pelo Presidente da República. O
texto, Sr. Presidente, é um atentado contra os
trabalhadores rurais e mais um passo no desmonte
promovido pelo Governo FHC na Previdência Social.
Atualmente existem 6 milhões de aposentados
e pensionistas em uma população rural total de 34
milhões. Potencialmente, segundo o Censo Agropecuário de 1996, o contingente de trabalhadores
atingidos pelo projeto seria de 17,9 milhões de
pessoas, que é o total do pessoal ocupado na
atividade agrícola. Entretanto, os benefícios recebidos
pelos aposentados rurais livram milhões de famílias da
indigência completa. Além disso, os benefícios são
fundamentais na composição da renda local e chegam a
representar, em estados mais pobres, até 14% do PIB.
Vários aspectos preocupam-nos neste projeto
enviado pejo Governo Federal. Um dos principais é a
total falta de proteção aos trabalhadores rurais
chamados de "bóias-frias". Por outro, está a regra que
torna o benefício rural dependente da carência.
Nessa condição, o segurado especial estará sujeito à
mesma regra de cálculo de benefício do segurado
empregado: com base na média de salários de
contribuição. Mas, como a alíquota é menor do que a
devida pelo segurado empregado (2,1%), e a base de
cálculo é limitada a R$16.319,00, se a média fosse
extraída dos valores de contribuição, esse salário de
benefício jamais seria superior a um salário mínimo.
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Quanto aos valores fixados, Sr. Presidente,
ainda que possam ser demonstrados como valores
mínimos, acham-se ainda superiores àqueles que
são realizados no meio rural brasileiro, em primeiro
lugar por considerar um valor que corresponderia a
treze meses de rendimento à base de R$136,OO,
quando o trabalhador rural só pode extrair da terra ou
da pecuária o que o ano, em doze meses, proporciona-lhe. Além disso, nobres colegas, o Censo
Agropecuário destaca que a renda média bruta per capita anual de 46% dos membros dos grupos familiares
rurais se situa em torno de R$560,OO, ou seja, menos
da metade do mínimo fixado pelo projeto de lei. Ora,
fixar um limite superior implica inviabilizar a contribuição
desses trabalhadores, o que, conside- rando-se a
exigência de contribuição para gozo do benefício,
implica impedir que possam vir a aposentar-se. O limite
proposto pelo projeto, de R$1.768,OO anuais por
pessoa, é irreal e tem efeito excludente, o que exige seja
fixado um limite mais realista.
Estes são apenas alguns pontos deste projeto,
que representa um atentado contra os trabalhadores
rurais. Há poucos dias, o Diário Oficial da União
publicou a lista de alguns funcionários que
acompanhariam o Ministro da Previdência para dar
satisfações ao FMI sobre as novas medidas na
Previdência Social.
O resultado é isto que está aí, Sr. Presidente,
um Frankenstein, fruto dos tecnocratas do Governo
FHC, que absolutamente não representa a realidade
dos trabalhadores rurais brasileiros, que nos últimos
cinco anos vêm sofrendo com a mais completa falta
de consideração por parte do Governo FHC.
Quero conclamar esta Casa, principalmente
aqueles parlamentares que conhecem a realidade
dos trabalhadores rurais brasileiros, a rechaçar este
projeto. Os trabalhadores não podem mais pagar a
fatura da incompetência deste Governo em administrar a Previdência Social.
O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, nas visitas que faço ao interior de meu Estado, Mato Grosso do Sul, e nas
recebidas em meu gabinete por prefeitos, lideranças
políticas locais e estaduais, grande é o número de
solicitações pela alocação de recursos para obras de
construção de unidades habitacionais, com os srs.
prefeitos preocupados em reduzir o déficit habitacional e melhorar a condição de vida das famílias
mais carentes em seus municípios.
Sr. Presidente, não obstante a importância das
reformas tributária e do Judiciário, e de outras
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propostas em discussão no Congresso Nacional, isso
comprova que a votação do projeto que cria o
Sistema Brasileiro de Habitação - SBH, não pode ser
adiada. Esse projeto, inclusive, tem o apoio do
Presidente Fernando Henrique Cardoso e é resultado
do trabalho conjunto de Sindicatos da Construção
Civil dos Estados de Goiás, São Paulo, Minas Gerais
e Rio Grande do Sul, com o apoio da Câmara
Brasileira da Indústria da Construção - CBIC.
A análise, discussão e aprovação do novo
Sistema de Habitação precisa ocorrer na maior
urgência possível, Sr. Presidente, vez que o déficit
habitacional - hoje estimado em 5,5 milhões de
unidades - agrava-se diariamente em todo o País,
com estudos da Câmara Brasileira da Indústria da
Construção mostrando um crescimento anual da
demanda em 1,38 milhão de novos domicílios, apesar
da retomada de financiamentos na área de habitação
pelo Plano Real e das condições abertas pelo atual
Governo para que os pequenos mutuários tenham
acesso à realização do sonho da casa própria.
. Importante ainda ressaltar, Sr. Presidente, que
ao priorizarmos este tema estaremos também
contribuindo pela redução de outro grave problema
social: o desemprego, com os estudos citados
prevendo a geração de mais de 1 milhão de vagas.
Outro ponto a justificar esse projeto, Sr.
Presidente, é a escassez de recursos financeiros do
Sistema Financeiro da Habitação - SFH, criado pelo
Governo Federal em 1964 com o objetivo de
favorecer as classes de baixa renda, encontrando-se
hoje com suas fontes esgotadas, exorbitantes taxas
de juros e custos altamente perversos para com o
mutuário, refletidas na inadimplência da carteira
imobiliária da Caixa Econômica Federal.
O Governo, Sr. Presidente, teve boa parte da
culpa pela crise do SFH, ao não conseguir
administrar o sistema, gerenciado pela Caixa
Econômica Federal a partir do fim do BNH, em 1988.
Além do prejuízo de 2,5 bilhões de reais deixado
pelo BNH, o Governo já havia errado ao criar, em
1967, um monstro chamado Fundo de Compensação
de Variações Salariais - FCVS, com um rombo
crescente em sua dívida potencial nas décadas de
alta inflação, defasagem salarial e intervenções do
Governo nos contratos.
O próprio Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Iram Saraiva, ao falar no programa A
Voz do Brasil, no mês de setembro passado, sobre
auditoria realizada na área de habitação e hipoteca
da Caixa Econômica Federal, disse que "existe no
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Brasil um enorme déficit habitacional, com milhões de
famílias não possuindo casa própria".
Tentando reverter o quadro e aumentar as
opções de financiamentos, Sr. Presidente, a Caixa
Econômica Federal criou o Programa de Cartas de
Crédito com recursos do FGTS e, no ano passado, a
poupança vinculada, além dos programas para
financiamento de material de construção e aquisição
de imóveis, também usando recursos do FGTS.
Porém, Sr. Presidente, uma das .alternativâs .
mais bem-sucedidas hoje· é a cooperativa
habitacional, mesmo não sendo para qualquer um, ao
direcionar suas linhas de crédito para renda familiar
acima de 2,5 mil reais.
Por tudo isso, Sr. Presidente, encerro reiterando
que a análise, discussão e aprovôção do novo
Sistema de Habitação precisa ocorrer na maior
urgência possível, colocando um ponto final à
tormenta que é adquirir a casa própria para a maioria
da população.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, senhoras e senhores que acompanham
esta sessão da Câmara dos Deputados, durante o
início deste ano, tivemos um intenso debate nesta
Casa e no País a respeito da situação financeira dos
estados e da renegociação das dívidas que os atuais
governos herdaram dos anteriores. Alguns governos
foram alterados, outros continuam com os mesmos
partidos.
Ontem, esteve na Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado Federal o Governador do
Estado do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra,
discutindo, debatendo e se pronunciando sobre um
projeto que tramita no Senado Federal, alterando as
condições de renegociação das dívidas dos estados.
Dirijo-me às Sras. e Srs. Deputados, não só do
Estado do Rio Grande do Sul, mas também de cada
um dos estados da nossa Federação, para reafirmar a
constatação de que os estados vivem uma crise
absolutamente insuportável no que diz respeito às
suas finanças e às dificuldades financeiras que
enfrentam para implementar as políticas públicas direito das populações desses estados.
Temos afirmado - e o Governador Olívio Dutra
reforçou esse tema na Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado - que a forma como foram
renegociados esses contratos é absolutamente
insustentável para a atual situação. Estamos, da tribuna da Câmara dos Deputados, exigindo que o
Governo Federal reabra a possibilidade de
renegociação dessas dívidas.
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Vejam o exemplo do Rio Grande do Sul, que se
extrapola em relação a todos os estados brasileiros.
No ano de 1998, o Estado do Rio Grande do Sul
gastou aproximadamente 350 milhões de reais para
pagar os juros dessa dívida. Neste ano, conforme
contrato vigente e renegociado, o Rio Grande do Sul
deverá gastar 900 milhões de reais - ou seja,
multiplicou-se por três o montante que o nosso estado
.Jem que entregar aos cofres do Governo' Federal
como pagamento dessas dívidas.
Na outra ponta, a situação econômica do nosso
País só se agravou ao longo desses últimos 24
meses, e a recessão econômica evidentemente
incide barbaramente sobre a arrecadação dos
estados que têm como fonte essencial de tributos o
ICMS, tributo que depende essencialmente da
atividade econômica do País.
A pergunta que se faz é se é possível exigir dos
governos que se instalaram no dia 1Q de janeiro deste
ano que tripliquem o pagamento das dívidas para
com o Governo Federal enquanto assistem ao drama
social do povo dos seus estados, que demanda
melhorias na política de saúde, de educação, que
demanda uma política de assistência social agressiva,
que enfrente a exclusão social, que deman- da
políticas de desenvolvimento econômico e de
fomento da atividade econômica nesses estados. A
pergunta que fazemos é se é possível continuarmos
com essa situação insustentável no pacto federativo
do nosso País.
Desta tribuna, além de ressaltar a presença do
Governador Olívio Dutra ontem no Senado Federal,
queremos pedir a todas as bancadas, a todos os Srs.
Deputados, apoio à aprovação, o mais rápido
possível, desse projeto já aprovado na Comissão de '
Constituição e Justiça do Senado Federal e que agora'
tramita na Comissão de Assuntos Econômicos
daquela Casa.
Esse projeto diz essencialmente o seguinte, Sr.
Presidente - se V. Exª me conceder mais um minuto,
terminarei esse raciocínio: ao invés de os estados
comprometerem 13%, 14%, 15% ou 16% de todos os
tributos que cada um deles arrecada a fim de
amortizar as respectivas dívidas para com o Governo
Federal, que esse comprometimento diminua para
6% da arrecadação de tributos. Evidentemente, os
outros 8%, 9% ou 10%, que forem liberados dos
pagamentos dessas dívidas, serão integralmente
investidos em políticas de saúde, educação e
ge·ração de emprego, para minimizar o drama social
vivenciado pela nossa população.
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Solicito a V. Ex·, Sr. Presidente, e a todos os Srs.
Deputados apoio. O Brasil precisa repactuar as
dívidas dos governos estaduais, sob pena de uma
grave crise nas relações federativas do nosso País.
O SR. MOACIR MICHELETTO (PMDB - PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, trago à atenção desta Casa
um fato que, oxalá eu me engane, pode trazer graves
desdobramentos para a agricultura brasileira: o
governo constituiu comissão no âmbito da Casa Civil
da Presidência da República, com participação de
diversos Ministérios e de Governos Estaduais, para
estudar e rever a Lei Complementar nQ 87, de 13 de
setembro de 1996, conhecida como Lei Kandir.
Diante deste fato, cumpre-me alertar a dita comissão
de que nenhum membro deste Parlamento que tenha
algum compromisso com o setor agrícola poderá
aceitar a desfiguração da Lei Kandir.
De tudo que o se fez em prol da agricultura
nesses quase cinco anos do Governo Fernando
Henrique, não consigo identificar nenhuma outra
medida que tenha contribuído mais e, atrevo-me a
dizer, haverá de contribuir mais para o
desenvolvimento a longo prazo do setor rural que a
Lei Kandir. Esta Lei é uma conquista do setor agrícola
e do povo brasileiro, e de forma alguma poder-se-á
permitir que seja revogada, ou modificada em seus
pontos essenciais.
Em uma análise simplista, o que a Lei Kandir fez
foi isentar do ICMS as exportações de produtos
agrícolas in natura ou semi-elaborados e reduzir a
carga tributária da agricultura ao conceder crédito fiscal sobre o imposto pago na aquisição de máquinas e
equipamentos de uso agrícola. Isto é o que a lei faz,
mas seu alcance é muito, muito maior.
A Lei Kandir instituiu a isonomia tributária entre
a agricultura e a indústria. Foi este o reconhecimento
oficial da existência de discriminação legal contra a
agricultura e, também, um importante passo na
correção da anomalia. Reconhece-se, pela primeira
vez num documento legal, que o desenvolvimento da
agricultura é fundamental para crescimento
harmônico da economia brasileira. Antes, apesar de
todo o seu peso no sistema econômico, o papel da
agricultura sempre foi visto como tributário,
subalterno, ao crescimento do restante da economia.
Nesta visão - ah! como eu gostaria de
acrescentar o qualificativo "superada" - a agricultura
tem papéis a desempenhar, gerando divisas,
empregando a força de trabalho excedente ou
fornecendo alimentos e matérias-primas baratas ao
setor industrial-urbano e pagando caro pelos produtos
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daquele setor. Nunca, porém, o seu desenvolvimento
foi tido como um fim em si próprio... A agricultura é
importante porque sustenta a indústria e o comércio,
não porque é essencial a quem dela vive. Na Lei Kandir,
esta visão recebe condenação oficial. A agricultura, sim,
senhores, deve ter o mesmo tratamento tributário que
os demais setores, diz a lei... Ainda que tivéssemos de
esperar quinhentos anos para que verdade tão singela,
tão cristalina, fosse reconhecida.
Sr. Presidente, nobres colegas, não pode haver
argumento pseudo-técnico ou expediente político que
justifique a discriminação da agricultura. Discriminar a
agricultura é tratar como cidadãos de segunda
categoria os milhões de brasileiros que dela vivem.
Aplaudo a Lei Kandir pela contribuição que dá ao
equiparar os direitos e deveres do homem do campo
e do homem da cidade, e não me omitirei, estejam
seguros, se tentativas forem feitas de se desfazer
esta conquista.
Diante da contribuição que a Lei Kandir dá à
mudança em nosso ideário coletivo, tudo o mais
parece pequeno. Todavia, conclamo meus nobres
pares e a Nação brasileira a não subestimar o
impacto econômico e social da Lei Kandir.
A Lei Kandir veio corrigir uma distorção que
fazia do Brasil objeto de chacota de nossos
concorrentes nos mercados internacionais. Enquanto
o restante do mundo subsidia suas exportações ou se
esforça em provar que não o faz, esta pobre Nação
percorria o caminho contrário: tributava as suas
exportações, provocando a alegria e os risos
disfarçados de nossos competidores.
Digam-me, nobres colegas, como poderemos
condenar a globalização se não vivemos por suas
regras? Como poderemos reclamar da ganância
alheia, se somos os primeiros a sobrecarregar de
impostos quem tudo faz para reduzir nossa
dependência externa? Diante de um regime tributário
como aquele que a Lei Kandir, tardiamente, veio
modificar, só temos que reconhecer que, se ainda não
conquistamos nossa independência econômica, a
culpa é, exclusivamente, de nossa incompetência.
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, eu os conclamo: unamos nossas vozes e
nossos esforços em defesa das conquistas da Lei
Kandir.
Todos nós, Deputados Federais, reconhecemos
as dificuldades financeiras dos Governos Estaduais e
nos solidarizamos com eles. Atrevo-me a dizer que
nenhum de nós dormirá tranqüilo diante das dificuldades financeiras das unidades federadas e das dramáticas conseqüências da deterioração dos serviços

Novembro de 1999

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

públicos para os segmentos mais vulneráveis de
nossa população. Mas também todos nós estamos de
acordo que não será "exportando impostos" e asfixiando
a agricultura que haveremos de resolver os problemas
dos Estados ou aumentar o bem-estar da população.
No exame de soluções para os problemas
brasileiros não há mais lugar para propostas
simplistas como é a da revogação da Lei Kandir. A
inteligência do povo brasileiro não admite tal afronta.
Sr. Presidente, peço a V. Ex!! que autorize a
divulgação do meu pronunciamento no programa A
Voz do Brasil e no Jornal da Câmara.
Muito obrigado.

. Durante o discurso do Sr. Moacir
Micheletto, o Sr. Enio Bacci, § 2.!l do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Marçal
Filho, § 212 do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo a
palavra ao Sr. Deputado Rubens Bueno.
SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, muitas vezes a observação do nosso
dia-a-dia permite captar alguns traços da essência do
espírito humano. Nestas ocasiões, é possível
perceber que nem sempre as palavras significam
realmente o que, à primeira vista, parecem.
É o caso, por exemplo, do recente debate sobre
a chamada Lei Kandir. Este diploma legal, batizado
com o nome do ilustre Deputado Antonio Kandir, à
época Ministro do Planejamento, preconiza a redução
dos tributos incidentes sobre parte das exportações
brasileiras. Especificamente, prevê a desoneração do
ICMS cobrado sobre as exportações dos produtos
primários e semi-elaborados.
Tal medida representou um raro episódio de
bom senso na conturbada história da política
econômica do atual Governo Federal. É bem verdade,
porém, que a sanção dessa lei foi uma resposta
inevitável ao quadro de esfacelamento do comércio
exterior do País por conta das mazelas do Plano Real.
Assim, é necessário ressaltar que o advento da Lei
Kandir foi fruto das pressões da sociedade pela
correção dos abusos mais escandalosos trazidos
pela orientação econômica vigente.
De fato, Sr. Presidente, a estabilização foi
conseguida, em grande parte, pela valorização artificial
da nova moeda. Logrou-se, desta forma, baratear as
importações. Combinada com a selvagem e
irresponsável abertura da nossa economia, esta medida
permitiu frear a tendência de elevação dos preços
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domésticos. A conseqüência imediata, no entanto, foi o
aparecimento de expressivos déficits na balança
comercial, pois a valorização cambial significava,
também, o encarecimento de nossas exportações.
Os números falam por si sós. Passamos de uma
situação em que se registravam saldos na balança
comercial - US$13,3 bilhões, em 1993, e US$10,5
bilhões, em 1994 - para a convivência com déficits da
ordem de US$3,4 bilhões, em 1995, US$5,6 bilhões,
em 1996, US$8,4 bilhões, em 1997, e US$6,6
bilhões, em 1998.
Além disso, as despesas com o serviço da dívida
externa, com fretes internacionais e com viagens de
residentes ao exterior, somadas àqueles déficits da
balança comercial, implicaram crescentl::ls déficits em
conta-corrente. Entre 1993 e 1998, deixamos o
equilíbrio nas transações correntes para um déficit de
US$33,6 bilhões, correspondente a 4,3% do nosso PIB.
Foi necessário, então, elevar os juros domésticos a
alturas indecentes para atrair os capitais estrangeiros,
especialmente os voláteis, que permitiam financiar esse
desequilíbrio em nossas contas externas.
Durante
algum
tempo,
Sras.
e
Srs.
Parlamentares, este castelo de cartas sustentou-se
precariamente. As crises da Ásia e da Rússia,
entretanto, expuseram nossa fragilidade sem
disfarces. Interrompeu-se, bruscamente, o fluxo de
recursos provenientes do exterior. Demo-nos conta,
então, de que a festa acabara e era hora de recolher
os cacos de nossos sonhos de estabilidade.
Foi neste contexto, portanto, que o governo
cedeu aos argumentos favoráveis à retomada do
estímulo às exportações. A Lei Kandir surgiu, assim,
como um instrumento destinado a remover parte dos
empecilhos que nós mesmos erigimos à colocação
de nossos produtos nos mercados externos.
Descobrimos, com alguma relutância, que nossos
competidores não exportavam impostos, como nós
teimávamos em fazer. Nada mais natural, portanto,
que desonerássemos parte significativa de nossa
pauta de exportações de alguns dos muitos impostos
de nosso esquizofrênico sistema tributário. Este ponto
é especialmente relevante quando se recorda que, dos
US$46,7 bilhões exportados pelo País nos doze
meses encerrados em setembro último, nada menos
que US$19,1 bilhões corresponderam aos produtos
básicos e semi-elaborados, objeto da Lei Kandir.
Os resultados foram animadores. Dados dos
produtores agrícolas do Estado do Paraná, por
exemplo, indicam que a vigência da Lei Kandir
ofereceu-lhes a oportunidade de auferir um aumento
de 13% no valor de sua produção. Parecia, afinal, Sr.
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Presidente, que retomávamos o caminho da lucidez na
administração de nossa política de comércio exterior.
Infelizmente, toda a Nação foi surpreendida com a
recente decisão governamental de criar uma comissão
destinada a examinar modificações na Lei Kandir.
Queixam-se alguns Estados de que estariam sendo
prejudicados com a perda de receita tributária decorrente
da desoneração do ICMS. Esquecem-se de lembrar, no
entanto, que o Governo Federal assumiu com eles o
compromisso de compensar, via repasses, eventual
queda de arrecadação. Criou-se, então, um movimento favorável à modificação daquela sistemática, com
resultados imprevisíveis para a agricultura brasileira e
os Estados exportadores agrícolas.
É neste sentido, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, que voltamos a atenção para nossas
palavras iniciais. Aos menos avisados, este pleito de
alteração da Lei Kandir pode parecer apenas mais um
exercício de democracia. Na verdade, porém, neste
caso, como em muitos outros, as palavras escondem
muito mais do que revelam.
O exame mais cuidadoso das forças em jogo
nesta questão permite perceber que não se trata de
uma disputa entre Estados exportadores agrícolas e
Estados exportadores de produtos manufaturados ou, pelo menos, que não se trata apenas disso. Em
realidade, assistimos, mais uma vez, à manifestação
de setores que sempre tiveram o poder político e
econômico do Brasil, que sempre dominaram o Poder
Público e que sempre submeteram os destinos do
País aos seus interesses particulares. Assistimos,
mais uma vez, ao embate entre uma parcela da
sociedade que anseia por criar riqueza, por gerar
renda e por livrar o Brasil da dependência externa e
uma outra parcela, que sempre se nutriu dos
subsídios, dos benefícios fiscais e da proteção pagas
por toda a sociedade brasileira.
É fundamental, assim, que não cedamos à
tentação. de olhar os acontecimentos pelo' ângulo
mais simplório. O momento é de extrema gravidade,
como, aliás, não se cansam de repetir as autoridades.
Torna-se imperioso, portanto, que comecemos a
raciocinar como uma nação que somos. É pr~Giso. que
reconheçamos os benefícios trazidos pela Lei~·andir
para as exportações agrícolas - a maior de nOSSaS
vantagens comparativas - e resistamos aosgritosde
setores reacionários que só se preocupam cornseus
próprios lucros.
A imposição inevitável das regras do comércio
globalizado não nos permite mais conviver, J~om
distorções criadas à margem da lógica, com o int\.:.litode
acomodação de interesses federativos QU cOisa que o
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valha. A tributação de exportações é prática ineficiente
e ineficaz e redunda, antes de tudo, em uma maior
pressão sobre o câmbio, o que, em última análise, é
custo partilhado por todos os brasileiros. Que se resolva
de maneira inteligente o aspecto de conflito federativo,
mas, de nenhuma forma, podemos aceitar que se
retome prática tão contrária aos rumos que finalmente
parecem se delinear para a economia brasileira.
Era o que tínhamos a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ocupamos a tribuna desta Casa para registrar a aprovação de projetos de lei de nossa autoria
nas Comissões Permanentes da Câmara dos
Deputados. Fazemos esse registro pois entendemos
importante que sejam conhecidas tais proposições,
em função da matéria legislada.
A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público desta Casa aprovou o Projeto de Lei
nQ 13/99, que altera o art. 543 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT dispondo sobre a estabilidade
do dirigente sindical ou representante sindical.
A Constituição Federal, em seu art. 11,
assegurou a representatividade dos trabalhadores
nas empresas, mas não a estabilidade. Nosso projeto
regulamenta tal artigo e inova a legislação quando
determina que o dirigente sindical não poderá ser
demitido sem que primeiro transite em julgado a
sentença que reconheceu a falta grave.
Outro projeto de nossa autoria que acaba de ser
aprovado nesta semana na Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática e que em
função de nossa luta não poderíamos deixar de registrar é o Projeto de Lei nQ 4.833/98, que define como
crime a veiculação de informações que induzam a
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e
religião, na Internet ou em qualquer rede de acesso.
Diversas páginas da Internet, Sr. Presidente,
vêm apresentando informações racistas, sugerindo
ações hediondas e selvagens e descrevendo em
detalhes os meios para viabilizá-Ias. Os autores de
tais páginas precisam ser responsabilizados por
essas ações à medida que a Internet entra na maioria
dos lares brasileiros.
Era o que tínhamos a registrar no dia de hoje.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem
.revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
,Qeputados, encontra-se nesta Casa uma comissão
d~ Deputados Estaduais bai~nos, composta pelo
,Líder do, nosso partido, Deputado Paulo Jakson, pela
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Líder do PCdoB, Deputada Alice Portugal, pelo Líder
envolvidos, para acabar com o crime organizado no
do PSDB, Deputado Arthur Maia, pela Líder do PSB,
País, já seria motivo para se instalar uma CPI no
Deputada Lídice da Mata, e pelo Députado José
âmbito do Poder Legislativo baiano. Mas mesmo com
Marcelo Nilo, do PSDB.
um fato grave como esse, a Assembléia se nega a
fazer isso. E o que é mais grave: o Tribunal de Justiça
Esses Deputados vieram conversar co'rri
integrantes da CPI do Narcotráfico sobre um grav$
também, porque o desembargador diz que só falará
acontecimento que ocorreu no Estado da Bahia. O
com autorização do Presidente do Tribunal de
desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, Sr.
Justiça, e nós sabemos das pressões que existem
Lourival Ferreira, num despacho publicado no diário
para que o desembargador não fale. A CPI do Narcooficial do Poder Judiciário, no seu voto, alElga que foi
tráfico aprovou a convocação, e ele está sendo
pressionado por dois colegas desembargadores eum
intimado a vir à CPI, para revelar quem foi o Deputado
Deputado Estadual para liberar um perigoso preso
Estadual e quem foram os desembargadores que o
chefe de uma quadrilha de roubo de cargas que
pressionaram a soltar um perigoso ladrão, líder de
operava no interior da Bahia.
uma quadrilha de roubo de cargas no Estado da Bahia.
Esse despacho poderia passar despercebido,
Essa comissão de deputados veio aqui
mas não foi porque publicado no diário oficial do
manifestar-se ao Presidente da Comissão Parlamentar
Poder Judiciário.
de Inquérito, ao Relator, Deputado Moroni Torgan, e aos
De lá para cá, Sr. Presidente, há toda uma
seus integrantes - e vejo aqui o Deputado Fernando
mobilização da sociedade baiana para que o
Ferro, que tem tido uma atuação brilhante repredesembargador Lourival Ferreira informe quemforám
sentando a nossa bancada na Comissão.
os colegas e o Deputado Estadual que intercederam
A CPI aprovou o convite, e nós viemos aqui
junto a ele para liberar o perigoso traficante Vander
manifestar nossa preocupação. Ela precisa chamar o
Dornelles.
desembargador Lourival Ferreira. Ele precisa vir a
O mais grave é que a bancada de oposição na
'esta Casa para declinar quem foram os seus colegas
Assembléia Legislativa, que tem apenas dezesseis
,e o Deputado Estadual que fizeram esse pedido.
Deputados dos 63 - portanto, não reúne o número de
Mais ainda, a Comissão precisa chamar os dois
21 Deputados, que é um terço, para a convocação da
desembargadores, o Deputado Estadual, o Vander
CPI -, subscreveu um pedido para que foss.eDornelles para saber qual a conexão, porque
instalada uma Comissão Parlamentar de Inquérito,é
sabemos que esse assaltante de cargas atuava na
a bancada da Maioria, ligada ao Senador Antonio
região de Juazeiro, cidade vizinha a Petrolína, numa
Carlos Magalhães, negou-se a' assinar o pedido,
região próxima a Alagoas, Bahia e Pernambuco, onde
diante de uma grave denúncia dessa, qual seja à (ie
sabemos que há um intenso tráfico de drogas e que
que um desembargador, em uni despacho publicado
-deve haver uma conexão muito mais ampla.
no Diário da Justiça, diz que dois colegas seus e um
Espero sinceramente que a CPI, dentro do
Deputado Estadual o pressionaram para liberar um
trabalho
que
vem
fazendo,
convoque, o
desembargador Lourival Ferreira para que ele venha,
perigoso assaltante de cargas. A CPI do Narcotráfirio
está aí a revelar a conexão existente entre o tráfico de
a esta Casa e decline o nome dos seus colegas e do
drogas e o roubo de cargas em nosso País para levar
Deputado Estadual que o pressionaram a liberar esse
para o Paraguai e outros países da América do Sul,
perigoso assaltante de cargas e que isso possa ser
para trocar por armas e drogas.
máis um veículo para que desmontemos o crime
Como pode o Poder Legislativo baiano se omitir
organizado que está instalado no Estado d,a Bahia.
diante de um fato dessa gravidade? Como podê a
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem
maioria da Assembléia Legislativa recusar~se a
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
instalar uma CPI quando há uma recomendação da
Parlamentares, à medida que evolui o trabalho da CPI
Comissão Parlamentar de Inquérito do Narcotráficodo Narcotráfico, começamos a identificar algumas
que, até o momento, nesta Casa tem realizado um
movimentações
que
tentam,
perigosamente,
trabalho vitorioso - no sentido de que as Assembléias
desqualificar ou desviar os rumos das investigações.
Legislativas instalem CPI nos Estados?
TIVemos no Ministério Púbico e na Polícia Federal
Só essa recomendação, como forma de éSladois aliados fundamentais para identificar, enquadrar e
belecer um elo entre o Legislativo Estadual e o Legisprender elementos ligados ao crime organizado neste
lativo Federal, para que os Legislativos Estaduais se
País, mas queremos registrar, com apreensão, a postura
somem nesse grande esforço no qual todos estamos
de. certos segmentos que deveriam estar zelando pela
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defesa dos direitos humanos, pela democracia deste
País, pela garantia dos direitos fundamentais da pessoa
humana, mas que, encastelados numa concepção
corporativista de suas entidades, começam a querer
criar entraves ao trabalho da CPI.
Refiro-me especificamente à OAB de São Paulo,
que, numa atitude corporativista, tentou desqualificar e
desmoralizar a CPI do Narcotráfico. Pergunto: a quem
serve esse tipo de postura, de atitude? Quem lucra
com essa atitude da OAB de São Paulo? São os
traficantes internacionais, os bandidos, as quadrilhas
altamente organizadas. Quero cobrar o mesmo zelo da
OAB de São Paulo em relação aos pobres naquele
Estado, aos apenados que se amontoam nas
penitenciárias. Onde está o zelo da OAB pelo direito
dos pobres e dos humildes? Por que essa
preocupação em defender um advogado que é
conhecido e reconhecido como envolvido, que só
defende bandido e traficante? Por que esse zelo de vir
a público, encher o peito e dizer que está defendendo e
garantindo o direito do seu associado? É óbvio que o
papel das instituições é defender os seus associados,
mas, acima da instituição, estão a sociedade, o Estado
de Direito e os direitos fundamentais da pessoa
humana. É. nesse sentido que queremos deixar claro
que não serão essas atitudes que impedirão o nosso
trabalho. Nós temos conhecimento da nossa
responsabilidade; do risco que Significa expor uma
pessoa pública, de fazer uma acusação. Temos tido
critério e cuidado no avançar desses trabalhos.
Sabemos que estamos às vésperas de um ano
eleitoral, o que pode suscitar denúncias, tentativas de
calúnia, mas saberemos identificar adequadamente
quais as acusações que têm fundamento. Não nos
podemos dobrar a essas tentativas de descrédito, inclt.isive de articulistas. Setores da imprensa que há
pouco tempo elogiavam a CPI agora já começam a
criar um clima de que estaríamos destruindo o Estado
de Direito, criando um tribunal de exceção. Sabemos
a quem atende, a quem interessa esse tipo de artigo,
esse tipo de manifestação.
A sociedade deve cobrar, a imprensa deve
cobrar e acompanhar o trabalho que a CPI está
fazendo, mas uma coisa é certa: esta é uma ação do
Estado brasileiro. Essa CPI não pertence a um
partido, a um Estado, a uma região ou a uma pessoa;
ela é uma exigência da democracia, das instituições
deste País. Do contrário, o Brasil poderá entrar num
rumo parecido com o da Colômbia, que hoje tem
30%, 40% do seu Estado controlado pelo crime
organizado, com a violência, com o terror, com o
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seqüestro, com os crimes de larga envergadura
ameaçando a cidadania.
Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
pedimos, ao mesmo tempo em que as instituições
zelem pelo bem-estar de seus associados, que se
preocupem com o Estado Democrático de Direito,
com a democracia, que hoje está, sim, ameaçada
pela violência. No Brasil, a violência deixou de ser
uma questão policial; é eminentemente uma questão
política. O País, a Nação, o Estado brasileiro está
ameaçado pela evolução do crime organizado, pela
infiltração do narcotráfico nas instituições de nossa
sociedade. Temos que manter a cabeça erguida, a
serenidade e, acima de tudo, a coragem para
enfrentar essa situação com a dureza que ela exige,
ou iremos sucumbir e nos submeter aos interesses
mais escusos, aos mais violentos que se abatem
sobre as sociedades que se submetem a esse terror
que hoje avança em escala mundial.
Sr. Presidente, por fim, queremos deixar aqui
nossos aplausos ao Ministro Nelson Jobim, que em
boa hora, através de uma liminar de habeas corpus,
impediu o Sr. Badan Palhares de depor na Câmara
dos Deputados com salvo-conduto. Se ele tem a
consciência tranqüila, se ele sabe o que fez, não deve
ter medo da CPI, não deve ter medo da Justiça.
Porém, se houver complicações, se houver
envolvimentos, sabe que aqui sofrerá uma rigorosa
investigação e, caso confirmada sua culpa, será
atingido, sim, porque é isso que se exige. A lei deve
ser cumprida para todos, independentemente da sua
posição na escala social.

o SR. ALEX CANZIANI (PSDB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres
Deputados, funcionários da Casa, gostaria de falar
sobre dois assuntos que acredito sejam da maior
importância para o meu Estado e para o meu País.
Na sessão passada, apresentamos uma
questão relativa ao Caged. Mensalmente, as
empresas têm que mandar ao Ministério do Trabalho
a quantidade de pessoas que foram admitidas e
demitidas e, através desse cadastro, é possível fazer
o acompanhamento das políticas públicas de geração
de emprego e de renda.
Tive a oportunidade, Dr. Heleno, de ter sido
Secretário de Emprego e Relações de Trabalho do
Estado do Paraná durante nove meses deste ano.
Vimos a importância de um programa que fizemos,
que é referência em todo o Brasil, com relação ao
portador de deficiência. Anunciamos no programa
que esses cidadãos, aproximadamente 10% da
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população do País, devem ter também acesso ao
emprego, ao trabalho.
Acreditamos que seja de fundamental
importância fazer com que no Caged, que cadastra
todos os empregados e empregados, tenhamos
também um apontamento com relação aos
portadores de deficiência, para que possamos saber
exatamente qual o número de pessoas portadores de
deficiência que estão chegando ao mercado de
trabalho e as que estão sendo demitidas. Por meio
desses índices, poderemos, sem dúvida alguma,
viabilizar maior quantidade de pessoas portadoras de
deficiência no mercado de trabalho, visto que existe
legislação obrigando a empresa com mais de cem
funcionários a ter pessoas portadoras de deficiência
como seus empregados.
A outra questão, Sr. Presidente e demais
Parlamentares, diz respeito à questão das invasões no
Estado do Paraná. Ora, temos que dar um basta nessas
invasões. Diariamente, abrimos os jornais e lemos que
muitas propriedades têm sido invadidas no Estado do
Paraná. Somos favoráveis, como todos aqui, à reforma
agrária, mas não podemos permitir a bagunça, que
áreas produtivas sejam invadidas no Estado do Paraná
ou em qualquer parte do Brasil. Há poucos dias vimos a
fazenda do Presidente da República quase ser invadida
por pessoas que queriam mostrar a necessidade que o
País tem da reforma agrária.
Ora,
Srs.
Parlamentares,
temos
que
efetivamente fazer cumprir as leis. No próprio Estado
do Paraná existem várias autorizações e
determinações judiciais para que se faça a
reintegração de posse aos legítimos proprietários de
áreas invadidas. Lamentavelmente, elas não têm sido
cumpridas naquele Estado.
É preciso analisar essa questão da reforma
agrária com muita seriedade e vontade, mas sem fazer
com que haja o caos social no nosso País. Temos que
fazer com que essa questão seja levada à frente e que
tenhamos cada vez mais áreas sendo viabilizadas
para os sem-terras que delas necessitam.
Contudo, não podemos permitir, de forma
alguma, o caos em nosso País. Já temos visto,
através da imprensa, fazendeiros se armando para
impedir as ocupações de terras no Estado do Paraná.
Não queremos que venha a ocorrer no nosso Estado
derramamento de sangue e a reto- mada dessas
áreas através da força policial.
Queremos, acima de tudo, que a lei seja
cumprida, que tenhamos á paz no campo, uma
reforma agrária, sim, avançando, colocando na terra
pessoas que efetivamente querem produzir, mas não
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a bagunça que temos visto em várias partes do País
e, lamentavelmente, no meu Estado.
Sr. Presidente, era isso que gostaria de deixar
registrado. Esta Casa representa os anseios do nosso
País. Queremos cada vez mais ver o crescimento do
Brasil, mas, acima de tudo, um crescimento com
ordem, com justiça.
Obrigado.
O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pronuncia O
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, aproveitando a minha ida ao Estado do
Rio de Janeiro na semana passada, onde fui
representando esta egrégia Casa nas comemorações do 472 aniversário de fundação da Fenavenpro, fui conhecer um pouco da história do nosso
País, visitei o Forte do Vigia, hoje chamado de Forte
Duque de Caxias, construído em 1776 no morro do Vigia, no Leme, e projetado para impedir eventuais
desembarques de invasores franceses e espanhóis,
cruzando fogO com o Forte de Copacabana na outra
extremidade da praia de Copacabana. No início, foi
guarnecido pelos Dragões de Minas e teve o Alferes
Joaquim da Silva Xavier (o Tiradentes) servindo em
1789, poucos dias antes de sua prisão... Isso é um
pouco da história desse forte que poucos brasileiros
.conhecem. Senti meus pés andando pela História do
Brasil, o passado todo ali, passeando calmamente por
todos os meus pensamentos, e eu inerte, viajando
através dos séculos.
Gostaria de deixar apensado a este meu pronunciamento um resumo histórico, feito pelo Centro
de Estudos de Pessoal do Forte Duque de Caxias,
pela equipe do nosso Exército brasileiro, e
agradecer ao Comandante do Forte, Coronel Genial, ao subcomandante, Coronel Douglas, ao Major
Claudius (Chefe da Comunicação Social do CEP),
ao major Tenysson, ao Capitão Weber e ao professor da UFRJ Dr. Marcelo Serpa, por nos terem dado
a oportunidade de conhecer mais um pouco da
história do povo brasileiro. Um agradecimento especial aos jornalistas Tania Maria de Oliveira,
Reynaldo Barbosa Lima e Aldenízio Milfont pelo
registro em fotos e vídeo que certamente
consolidou nossa ida a esse que é um dos símbolos
históricos da nossa Pátria.
RESUMO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

1) Resumo Histórico
O Forte do Vigia, construído de 1776 a 1779 no
morro do Vigia, no Leme, foi mandado erigir pelo
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Vice-Rei Marquês do Lavradio. Projetado pelo
brasileiros, o Brasil foi levado a declarar guerra ao
Engenheiro Militar, Suíço, Brigadeiro Jacques Funck,
Império Alemão em outubro de 1917. O forte, ainda
a serviço de Portugal, visava (a construção do forte) a
em con_strLJção e inoperante, foi então guarnecido
'p~la' 11 1 Bateria do 42 Grupo de Artilharia e
impedir eventuais desembarques de invasor9$
Campanha.a, como não havia acomodações para a
franceses e espanhóis, cruzando fogos com o Forte
de Copacabana na outra extremidade da praia. No
tropa, ,ficaram, os seus integrantes, alojados em
início, foi guarnecido por uma Companhia de Dragõ~sbarracões de madeira. Os técnicos alemães foram
de Minas, tendo o Alferes Joaquim José da Silva Xaafastados do local e, como ninguém sabia operar os
vier - o ''Tiradentes'' - aí servido em 1789, poucos
abuseiros, o forte ficou totalmente sem atividade até
1922, apesar de terem sido concluídas, em 9 de jadias antes de sua prisão.
Durante o período colonial, o forte nunca teve
neiro de 1919, as obras do aquartelamento e da
fO,rtificação.
artilharia e só veio a ser artilhado em 1823, após a
Independência, uma vez que se temia um ataque da
' Em 1922, no segundo dia após o início da
,revolta do 'Forte de Copacabana, o Forte do Leme foi
esquadra portuguesa ao Brasil.
A vida militar do reduto do Leme só durou até
' atingido por dois disparos realizados pelos canhões
1831, quando a Regência determinou que todos os
de 305m'm do Forte de Copacabana. Um dos
fortes fossem desarmados. Essa apatia dos Poderes
disparos acertou o refeitório de Oficiais, matando 4
Públicos, em relação à defesa da costa, só foi
praças e ferindo outros tantos. O outro atingiu a
muralha frontal do edifício do setor oeste e destruiu a
interrompida devido aos sucessivos ataques à
,Casa da guarda. Os tiros não foram revidados pelo
soberania do Brasil, por parte de navios ingleses n,o
evento conhecido por questão "Christie".
receio de atingir o casario de Copacabana, uma vez
Em conseqüência, em 1863, foi projetada e
qUf:), ~té então, ninguém sabia como fazer funcionar
os obuseiros que já estavam instalados desde 1917.
iniciada a execução de obras de defesa na Ponta do
Anel e na Ponta do Vigia ou Espia. A primeira (do
Em 1924, o Forte do Leme fez seu primeiro
Anel), que se destinava a cruzar fogos com a
disparo c()ntra o encouraçado São Paulo, da
.Marinha do Brasil, que se amotinara e tentava cruzar
Fortaleza de Santa Cruz, tomou o nome de
a barra para ganhar o alto mar. Entretanto, somente
Guanabara, em frente a ilha de Contuduba;' a
em? de setembro de 1925 foi realizado oficialmente
segunda (do Vigia) destinava-se a varrer a praia de
os, primeiros disparos dos obuseiros do Forte do
Copacabana. Esquecida a questão "Christie", a
apatia voltou a imperar e todas as obras iniciadas
Leme, contra um alvo de madeira rebocado,
foram interrompidas. Outros pontos do Leme,:"edindo 4X4m, acertando em cheio no 4º disparo.
Em 1929, o então Presidente da República, Sr.
permaneceram abandonados.
O Forte do Vigia foi idealizado em 1895. Porém
Washington Luiz Pereira de Souza, visitou as
a crise econômica impediu a sua imediata
instalações do forte, que ainda eram as de 1917.
construção, que só em 1913 foi iniciada, quando era
~m 1930, em plena Revolução, quando os ânimos
Presidente da República, o Marechal Hermes da
,estavam exaltados, o navio alemão "Baden" zarpou do
Fonseca. Tais obras, iniciadas em 1913, só foram
porto do Rio de Janeiro sem a devida permissão.
concluídas em 1 9 1 9 . , l n s t a d opelo rádio a retornar, ignorou a ordem e cruzou
As dificuldades no transporte dos materiais para
,a barra. Em advertência o Forte do Leme disparou dois
o alto da colina, aliadas às dificuldades geradas em
petardos e como o "Baden" se recusasse a obedecer a
'; ordem, de retorno, foi dado um disparo real que atingiu o
decorrência da 111 Grande Guerra, fizeram com que a
construção se arrastasse lentamente por 6 anos.
'nâvio alemão em cheio, destroçando o mastro principal,
Toda a tecnologia e equipamentos empregados eram
obriga,ndo-o a retornar.
alemães. O armamento, constituído por 4 obuseiros
, Em 1931, a 11 fi Bateria, reorganizada,
Krupp de 28Dmm montados em 4 casamatas depassou:~e a denominar 211 Cia do 62 GAC, depois
concreto armado e instalados em 1917, possuía umarebatizada como 21\ Bateria de Obuses de Costa. Só
alcance efetivo de 12.DDDm, além de serem próprios
na 'década seguinte, no Governo do' Sr. Getúlio
para tiros sobre obstáculos. Toda a parte elétrica da
,'Dornelles Vargas e na gestão do Ministro da Guerra,
Gen. Góis Monteiro, é que foram construídas a maior
fortificação foi projetada e construída por uma firma
de Berlim.
parte das instalações que ora subsistem.
Com a ameaça de um ataque alemão às nQssas
Em 1935, por ocasião da Intentona Comunista,
costas e a ocorrência de torpedeamento de navios
a guarnição do Forte do Vigia não aderiu aos
I
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amotinados da praia Vermelha, continuando Fiel ao
Governo. Destacamentos do forte foram deslocados
para ocupar pontos estratégicos do litoral próximo à
praia Vermelha, particularmente junto à Pedra do
Anel e da ilha da Cotunduba, a fim de impedir um
possível abastecimento da rebelião por mar ou
mesmo a fuga. Devido à excessiva proximidade, o
forte não pôde realizar disparos na direção da sede
do 3R Regimento de Infantaria sediado na praia
Vermelha, limitando-se à atuação das forças móveis.
Em novembro de 1955, o cruzador Tamandaré,
da Marinha do Brasil, levando a bordo o Presidente
Carlos Luz, foi advertido ao passar pela barra e como
não obedecesse aos avisos, foram realizados
disparos pelos Fortes do Leme e de Copacabana,
sem, entretanto, atingir o velho cruzador.
Em 31 de março de 1964, o Forte do Leme,
denominado desde 24 de agosto de 1935, Forte
Duque de Caxias, participou do movimento militar,
ocupando posições junto ao Forte de Copacabana
que ainda não havia aderido ao movimento.
Em 24 de abril de 1965, o forte foi desativado,
sendo instalado em seu aquartelamento o Centro de
Estudos de Pessoal.
2) O Centro de Estudos de Pessoal
O Centro J:1e Estudos de Pessoal (CEP) é um
Estabelecimento de Ensino do Exército Brasileiro,
voltado para o estudo e a pesquisa na área das
ciências do comportamento humano. Estes estudos,
desenvolvidos por militares e civis de comprovada
competência profissional, vem contribuindo para o
aperfeiçoamento da doutrina pedagógica aplicável ao
ensino e à instrução militar.
A Divisão de Ensino do CEP especializa
recursos humanos nos campos da Comunicação Social, Psicologia, Educação e Informática, por meio de
cursos, seminários e estágios oferecidos a Oficiais
das Forças Armadas, das Forças Auxiliares e das
Nações Amigas e universitários.
Gerencia, ainda, cursos de pós-graduação,
presenciais e à distância, nas áreas de Educação'Psicopedagogia,
Atualização
Pedagógica
e
Supervisão Escolar, em convênio com a Universidade
Federal do Rio de Janeiro - UFRJ - e estágios na
área de educação física e fisioterapia ·cóm a
Universidade de Nova Iguaçu - UNIG. .
A Divisão de Pesquisa e Seleção dQCEP realiza
pesquisas e desenvolve atividades voltadas para' a
área do comportamento humano, 'aplicando~as no
campo ~i1itar, buscando aumentar' a 'eficácia do
Sistema de Ensino do Exército.
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Também planeja, coordena, controla e
acorTipanha todas as seleções psicológicas para os
diversos estabelecimentos de ensino do Exército,
com objetivo de avaliar se o candidato possui ou não
o perfil psicológico adequado ao padrão exigido pelo
curso. É também responsável pela assessoria no
processo de seleção do Serviço Militar Inicial, que é,
atualmente, a maior seleção informatizada na
América Latina.
A Divisão de Idiomas do CEP desenvolve material didático e avalia os cursos de idiomas por
Telensino, projeto pioneiro na área de educação à
distância, nos idiomas Alemão, Espanhol, Francês,
Inglês, Italiano e Russo. Elabora e aplica os Testes de
Credenciamento Lingüístico, de modo a selecionar os
militares que, possuindo a necessária competência
lingüística, estejam aptos a integrar o universo
daqueles que poderão ser indicados para o
cumprimento de missão no exterior.
Ministra estágio de Idioma Português e de
Ambientação a militares pertencentes às Forças Armadas de Nações Amigas, designados para a
realização de cursos nos diversos estabelecimentos
de ensino do Exército.
Presta, ainda, apoio nas áreas de. tradução,
versão e interpretação consecutiva e simultânea a
siiversos órgãos como o Estado Maior das Forças Armadas, o Estado Maior do Exército, a Escola Superior
de Guerra, entre outros.
O CEP possui ainda o Núcleo do Centro de
Ensino à Distância, que executa as ações de
planejamento,
coordenação
supervisão
e
monitoramento do Sistema de Ensino à Distância do
Exército, participando de convênios e parcerias com
outras instituições, visando a preparação de novos
cursos na modalidade a distância.
3) A Área Social
O Centro de Estudos de Pessoal realiza um
amplo trabalho na área social, atendendo, além de
seu público interno, as comunidades que fazem parte
da sua área de influência.
. Deste modo, é realizada a 34 anos, a Colônia de
Férias do Forte do Leme, que, no ano de 1999,
atendeu a mais de 400 crianças entre 4 a 12 anos,
sendo 120 crianças portadoras de algum tipo de
deHciêl'lcia física ou mental.
. ">'QCEPatende as Escolas Municipais Roma,
'San'to Tomás de Aquino, Cóccio Barcellos, Cícero
Per1l1áe João Saldanha e a Escola Estadual Pedro
Álvares Cabral, cedendo, sem ônus algum, as
instalações desportivas do Centro (campo de
:futebol; quadras poliesportivas, pista de atletismo

56886 Quinta-feira 25

DIÁRlO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

e ginásio) para que as mesmas possam realizar
suas atividades de educação física para seus
alunos. Cede também a área do Forte do Vigia
para passeios educativos, já que além de um sítio
histórico, o forte está situado dentro de uma área
de preservação ambiental onde se encontram
espécies únicas da flora da Mata Atlântica.
Algumas escolas particulares, Escola Alemã
Corcovado e Externato Santo Antônio, realizam
também suas atividades de Educação Física no
CEP, organizando inclusive, competições internas
e festas de confraternização
O CEP realiza também atividades em apoio à
Terceira Idade, por meio de aulas de hidroginástica,
natação, Tai Chi Chuan, Bio Dança, além de
palestras, passeios e apoio psicológico e atividades
do Grupo Naranon - de apoio aos familiares de
dependentes químicos.
Existem ainda, aulas de natação e
hidroginástica para crianças e adultos residentes
na proximidades do CEPo
No biênio 98/99 atendeu e atenderá aos
seguintes projetos a serem desenvolvidos:
- Campanha Nacional de Vacinação ao Idoso
contra Gripe, Difteria e Tétano - com uma equipe
de médico e enfermeiros.
- Ação Cívico Social junto às Comunidades
dos Morros Chapéu Mangueira e Babilônia.
- Festa Junina Comunitária, em parceria com
as Associações de Moradores dos Morros do
Chapéu Mangueira e Babilônia, com a
comunidade do Leme, Rotary e Lions clube e a
Igreja de N. Srª do Rosário.
- Gincana de Pintura e Desenho - no dia 22
de agosto, reunindo artistas em uma atividade
cultura, visando promover e desenvolver a pintura
e o desenho na comunidade.
- Comemorações do Dia da Criança Festividades a serem desenvolvidas em parceria
com o SESC, Lions Clube e associações de
moradores, que reunirão cerca de 1.000 crianças
da comunidade no CEPo
- Natal Solidário, onde são reunidas mais de
2.000 crianças, em atividades recreativas,
esportivas e culturais, com alimentação e
distribuição de brinquedos para as crianças.
O CEP atende ainda a várias solicitações da
comunidade, por meio da Amaleme, Amacopa,
Lions, Rotary, Sesc, Senac, União dos Escoteiros
do Brasil e outras entidades particulares, cedendo
espaço físico, material e pessoal para as mais
diversas atividades sócio-desportivas e culturais.
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RESUMO DAS ATIVIDADES DA ÁREA SOCIAL
Atividades

Número de participantes

Cursos Presenciais da
Divisão de Ensino
100 Militares do Brasil e Exterior
Seminário da Divisão
de Ensino

400 Universitários do Rio e
Niterói

Cursos de
Pós-Graduação à
Distância

2.200 Universitários do Brasil e
Exterior

Cursos de
Pós-Graduação
Presenciais

100 Universitários do Brasil e
Exterior

Curso de Idiomas por
Telensino
6.000 Alunos do Brasil e Exterior
Colônia de Férias do
Forte do Leme

800 Crianças Incluindo as
Deficientes

Atividades

Número de participantes

Apoio às Escolas
Públicas e Privadas

600 Crianças do Ensino
Fundamental

Apoio à Terceira

Idade 140 Idosos

Atividades do Grupo
Naranon

20 Famílias de Dependentes
Químicos

Aulas de Natação e
Hidroginástica

450 Crianças e Adultos

Campanha Nacional
de Vacinação

1.273 Idosos

Festa Junina
Comunitária

3.000 Pessoas da Comunidade

Gincana de Pintura e
Desenho

250 Artistas

Comemorações do
Dia da Criança

1.200 Crianças

Natal Solidário

3.000 Crianças Carentes

Festa de Reveillon

900 Pessoas da Comunidade e
Militares

o SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, gostaria de deixar registrado que amanhã
será comemorado o "Dia Internacional da Não
Violência Contra a Mulher".
Conforme estudo divulgado pela Rede Nacional
Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos, a
violência de gênero é um problema mundial ligado ao
poder. Atingindo mulheres independentemente de
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idade, cor, etnia, religião, nacionalidade, opção sexual ou condição social.
Historicamente, à violência doméstica e sexual
somaram-se outras formas de violação dos direitos
das mulheres, como a diferenciação de remuneração
em relação aos homens, o tratamento discriminatório
que muitas vezes recebem no atendimento à saúde e
o assédio sexual no seu local de trabalho.
Muitas das situações relatadas acima apontam
para um quadro de violência mascarada contra as
mulheres, que as oprime e acaba por dificultar uma
melhor inserção social delas.
Quando se fala em erradicação da violência
contra as mulheres, uma das principais dificuldades
encontradas resine no fato de a violência não se
apresentar só como coação ou agressão física, mas
em muitas situações se apresentar como coação
psicológica e preconceito, praticamente impossível
de ser apurada em pesquisas ou levantamento de dados sobre a violência de gênero.
Assim, quando se quer avançar na luta pelo fim
das violências praticadas contra as mulheres,
encontramos um caminho longo e muitas vezes
tortuoso, que passa por um trabalho mais efetivo no
levantamento de dados sobre os atos de violência
praticados contra as mulheres, o qual possibilitará a
adoção de políticas públicas mais abrangentes e
voltadas para o fim desta violência. Possibilitando às
mulheres mais respeito, traduzido sob a forma de
melhores condições de trabalho e de vida.
Passo a outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados. Nos últimos dias, os jornais e revistas
de circulação nacional apresentaram levantamento
acerca da rentabilidade recorde obtida por alguns dos
principais bancos brasileiros nos últimos nove meses.
Conforme a pesquisa apontou, o lucro líquido de
nove dos principais bancos do País subiu 3,5 vezes,
passando de 870 milhões de reais em setembro de
1998 para 3 bilhões e 100 milhões de reais em
setembro deste ano.
O que nos chama mais a atenção é o aumento
na rentabilidade média dos bancos, que
historicamente tem sido de 12% ao ano e subiu em
média para mais de 30%, sendo que alguns bancos
conseguiram rentabilidade superior a 40%.
Esta pesquisa apresenta dados bastante
expressivos em relação a alguns bancos importantes,
como o Banespa e o Itaú. O Banespa passou de um
prejuízo líquido de 415 milhões de reais verificado
nos nove primeiros meses do ano passado para um
lucro líquido de 749 milhões de reais no mesmo
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período deste ano. A rentabilidade que era negativa
em 15% passou a ser positiva em 20% neste ano.
O Itaú fechou o mês de setembro com um lucro
líquido de 1 bilhão, 450 milhões de reais. Este
resultado é praticamente o dobro do lucro obtido pelo
Bradesco, maior banco privado do País.
Segundo os analistas econômicos, estes lucros
fabulosos que os bancos estão auferindo neste ano
são frutos da forma como o Governo Federal
encaminhou a desvalorização do real e pelas altas
taxas de juros pagas no resgate de títulos públicos.
Mas o que é importante destacarmos, e que
ainda não foi mencionado por ninguém, é que estes
altos índices de rentabilidade obtidos por estes
bancos significam uma generosa transferência de
patrimônio da sociedade brasileira para um único
setor da economia, patrocinada pela política
econômica do atual governo.
Infelizmente,
enquanto
as
instituições
financeiras festejam os maiores índices de
lucratividade de sua história, boa parte dos
empresários brasileiros estão fechando o balanço
deste ano com prejuízos. Estes prejuízos, colegas
Parlamentares, são causados em grande parte pelas
elevadas taxas de juros cobradas pelos bancos dos
outros setores empresariais, assim como pela
elevação da carga tributária imposta à sociedade pelo
governo para pagar aos bancos.
Colegas Parlamentares, podemos finalizar
dizendo que, enquanto a maioria dos bancos triplicou
o seu lucro neste ano, a grande maioria das empresas
ligadas ao comércio e à indústria, assim como o
governo e os cidadãos brasileiros estão mais pobres.
Fato que esperamos não se repita no próximo ano.
Obrigado.
O SR. SERGIO BARROS (PSDB - AC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, participei segunda-feira, dia
22 de novembro, com muita alegria, da inauguração
do novo Aeroporto Internacional de Rio Branco. Já há
tempos a Capital acreana necessitava de um
aeroporto mais amplo e moderno, que pudesse
atender mais adequadamente ao seu nível atual de
demanda. O aeroporto antigo, inaugurado em 1973,
além de se situar numa área inadequada,
encontrava-se
subdimensionado,
carente
de
equipamentos e de condições mais modernas de
operação.
Estiveram presentes à solenidade de inauguração
o Comandante da Aeronáutica, Tenente-brigadeiro-do-ar
WalterWerner Brãeur, e o Presidente da Infraero, Major-brigadeiro-do-ar Eduardo Bogalho Pettengill,
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além, é claro, do Governador Jorge Viana e de
diversas outras autoridades.
Localizado na BR-364, a dezoito quilômetros de
Rio Branco, próximo ao Município do Bujari, numa
área total de 7,3 milhões de metros quadrados, o
novo aeroporto de Rio Branco se constitui na mais
arrojada obra que o Governo Federal já realizou em
território acreano, com seu custo total estimado em
mais de US$70 milhões.
De acordo com dados oficiais, o novo aeroporto
atenderá ao fluxo de passageiros e cargas até o ano
2010, com uma capacidade projetada de ampliação
que, se necessária, ficará a cargo do Estado,
conforme acordo assinado entre o Governo acreano
e a Infraero. A pista de pouso, em sua fase inicial, é de
2.157 metros de comprimento, com capacidade para
receber aeronaves de até 155 toneladas.
Este novo aeroporto, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, representa mais uma vitória do nosso
Estado do Acre. Nos tempos atuais, na virada do
milênio, nenhum povo pode participar da
modernidade sem o imprescindível transporte aéreo,
sendo este parte ativa do desenvolvimento de
qualquer sociedade. E o Acre, em função do seu
isolamento
geográfico,
sempre
teve
uma
dependência maior do transporte aéreo. Se
observarmos a história dos meios de transporte no
nosso Estado, concluiremos que, depois do
transporte fluvial, o transporte aéreo teve um papel
fundamental na ligação do Acre com o centro-sul do
País. As rodovias vieram bem depois.
Não posso deixar de destacar a decisiva
atuação do Presidente Fernando Henrique Cardoso
para a conclusão desse arrojado projeto, que só tem a
contribuir para a melhoria da qualidade de vida do
acreano. Lembro aqui as palavras do Presidente
quando da sua histórica visita ao nosso Estado, em
agosto deste ano: "Essa obra já é o símbolo do
grande destino do Acre, de um destino como um
Estado que se integra ao Brasil, mas que não quer
ficar nem sequer limitado ao Brasil, quer voar mais
longe". Esta é uma grande verdade, pois estamos
vivendo uma nova realidade, onde todas as forças
estão unidas com o objetivo de retomar o crescimento
do Acre, defendendo veementemente os interesses
maiores de nosso Estado, numa rota de vôo rumo ao
desenvolvimento.
Não poderia deixar de lembrar, também, a figura
do ex-Governador do Acre Edmundo Pinto, que
infelizmente teve sua vida prematuramente ceifada e
que foi o idealizador do projeto de construção do novo
aeroporto, dando o passo inicial no processo de
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desapropriação da área onde se situa, bem como na
construção do anel viário que melhorará o acesso a
ele.
Aliás, exatamente em função do papel
desempenhado pelo ex-Governador Edmundo Pinto
é que estou apresentando nesta Casa projeto de lei
que dá o nome do ex-governador ao novo aeroporto
de Rio Branco. Além de representar uma homenagem
aos esforços por ele desenvolvidos em prol desta
obra que hoje se torna realidade, esse projeto
resgata, para as atuais e futuras gerações de
acreanos, a memória de um dos mais jovens e
promissores homens públicos que o Acre já possuiu,
e que foi barbaramente assassinado em São Paulo,
em 1992, quando exercia o segundo ano de seu
mandato como governador, em circunstâncias até
hoje ainda não suficientemente esclarecidas.
De modo que foi para nós, Sr. Presidente,
motivo de grande satisfação poder participar da
solenidade de inauguração desta obra moderna, cuja
arquitetura é sinônimo de funcionalidade, com
capacidade para atender à demanda crescente de
passageiros com segurança e conforto.
A conclusão das obras de duplicação da
BR-364, a via de acesso ao novo aeroporto
internacional de Rio Branco, é uma preocupação do
Governador Jorge Viana e uma justa reivindicação da
população acreana. A liberação dos recursos
federais, já acertada com o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, com certeza permitirá a
finalização das obras no menor espaço de tempo
possível.
Quero, nesta oportunidade, da tribuna desta
Casa,.
solicitar
ao
ilustríssimo
Sr.
Major-brigadeiro-do-ar Eduardo Bogalho Pettengill,
Presidente da Infraero, o apoio para que o Estado
possa também implementar aeródromos (pistas de
pouso) nas fronteiras do Brasil com a Bolívia e o Peru.
Esta é uma reivindicação fundamental para a
integração entre os diversos municípios acreanos,
pois sabemos que nas localidades onde estão
situados as cidades de Assis Brasil, Jordão e Santa
Rosa, o isolamento é total, principalmente no período
de inverno, quando o acesso às pistas ora existentes
se torna impraticável.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. GERALDO SIMÕES (PT - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ainda ontem, em audiência com o Exm2
Sr. Pratini de Moraes, Ministro da Agricultura, tive a
oportunidade de reiterar, o que veementemente
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venho defendendo na Comissão de Agricultura e no
Plenário desta Casa, que a agricultura brasileira, e
muito especialmente a lavoura cacaueira, necessita
de subsídios.
Sr. Presidente, o Sr. Ministro, homem experiente
e sensato, concorda comigo. De fato, disse-me o
ministro, com o crédito da lavoura cacaueira a TJLP
mais 4%, é impossível a sobrevivência do agricultor e
da própria cultura. Assim sendo, o próprio ministro
defende junto ao governo subsídios para o cacau.
Pratini de Moraes, que no final do mês de
outubro do corrente ano visitou nossa região, durante
a audiência teceu elogios à Ceplac, que é excelente
técnica e cientificamente. O ministro elogiou também
a Biofábrica, que produz os novos clones resistentes
à vassoura-de-bruxa.
Sras. e Srs. Parlamentares, nossa região produz
95% de todo o cacau brasileiro, cujo preço um dia
esteve a 4 mil dólares e hoje está a menos de mil
dólares a tonelada.
Cumpre-me ressaltar que, da década de 50 até
a de 80, a única lavoura que pagou imposto de
exportação de 10 a 15% foi a cacau eira. Ao longo de
trinta anos foi com muito dinheiro que contribuímos
para o engrandecimento do Brasil.
Nossa saga é bastante conhecida, já
produzimos 400 mil toneladas de cacau por ano.
Hoje, dadas as péssimas condições de crédito e
a vassoura-de-bruxa, nossa produção caiu para 100
mil toneladas/ano.
Assim, de grandes exportadores do passado,
passamos a importar 80 mil toneladas de cacau por
ano.
Nesse contexto, os 30 mil produtores do sul da
Bahia recentemente foram obrigados a demitir 250
mil trabalhadores, o que acarretou um choque social
muito intenso para uma região de 2 milhões de
habitantes como a nossa.
Iniciado em 1995, o programa de recuperação
da lavoura cacaueira da Bahia até hoje mal atingiu 5
mil produtores, assim mesmo com taxas de juros
impraticáveis, principalmente no contexto econômico
e social que vivemos. Em recente audiência que tive
com o Exmº Sr. José Sarney Filho, Ministro do Meio
Ambiente, alertei para os riscos da preservação da
Mata Atlântica, riquíssima em biodiversidade e que
sombreia o cultivo do cacau na minha região, pois
muitas vezes os produtores são impelidos ao
desmate para vender a madeira em socorro da
própria sobrevivência familiar.
.
É profundamente injusta a forma como o
governo vem tratando os produtores de cacau da
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Bahia, que tanto contribuíram e muito ainda podem
contribuir com o desenvolvimento do País.
É no mínimo temerário o descaso com a Mata
Atlântica, que não sobreviverá sustentada apenas por
uma
legislação
proibitiva
quanto
a
seu
desmatamento,
sem
nenhuma
contrapartida
econômica para a sua efetiva preservação,
contrapartida essa que deve vir em forma de
subsídios à agricultura cacaueira.
Sr. Presidente, essa lógica perversa tem que ser
substituída pelo bom senso e por uma vontade
política que efetivamente traga urgentes soluções
para a atual crise da lavoura cacaueira, aliada a uma
visão ecológica que preserve o que ainda resta de
Mata Atlântica no Estado da Bahia.
Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamento seja divulgado nos órgãos de comunicação da
Casa.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, dias atrás, um artigo do Presidente da
Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro,
Sr. Orlando Diniz, me chamou muito a atenção. Falava
exatamente de uma importante alternativa de que
- dispõe o Estado do Rio de Janeiro, com o potencial
turístico exuberante, para enfrentar este momento de
relativa crise econômica a provocar uma onda de
desemprego muito preocupante no País.
Com clareza de opinião e convicção, o líder
sindicalista faz uma interessante radiografia do setor,
dando ênfase, exatamente, para a questão da
expansão
do
mercado
de
trabalho
coincidentemente, uma de minhas maiores
preocupações na atualidade - que o setor pode
possibilitar, desde, é claro, que se estabeleça a
formação de uma nova mentalidade, mais moderna e
mais capacitada para atender às necessidades que a
magnífica indústria do turismo requer nos tempos
atuais.
Vejam V. Exª que o turismo é o primeiro setor
econômico do mundo, com participação no PIB
mundial de 10,1%, gerando, pelo menos, 10,7% de
empregos. A gente já sabe que a própria Organização
Mundial do Turismo prevê um crescimento de 6%
sobre o PIB e de 5,9% no nível de empregos nos
próximos dez anos. Só que dados recentes, nos
mostram que setor turístico no Brasil não estaria
acompanhando a tendência internacional. Isto é:
representa apenas 8% do PIB e 9% da oferta de
empregos.
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Preocupa-nos, Sr. Presidente, o fato de a conta
do turismo para o Brasil apresentar um déficit de
US$2,8 bilhões quando comparados os gastos dos
turistas estrangeiros no nosso País, em torno de
US$2,2 bilhões, e o que gastamos, nós brasileiros, no
exterior, o que chega a algo em torno de 5 bilhões de
dólares.
Este é um dos aspectos também enfocados
pelo Presidente da Federação do Comércio do
Estado do Rio de Janeiro. O Sr. Orlando Diniz lembra
que no ano passado o Brasil recebeu 5,53 milhões de
estrangeiros, fluxo que nos projetou do 47º- lugar entre os países receptores de visitantes para a 25ª
colocação. Esses turistas geraram receitas de R$3,7
bilhões provenientes do turismo interno. Mas isso não
é tudo: vamos ter que trabalhar muito para
cumprirmos a meta do governo brasileiro de centrar
esforços visando trazer pelo menos 8 milhões dos 15
milhões de turistas potenciais da América do Sul até o
ano 2000.
Orlando Diniz lembra ainda não existir cenário
tão ideal para os negócios turísticos quanto o do Rio .
de Janeiro, não podendo também se desprezar o fato
de que o Rio figura também como a segunda cidade
mais visitada por estrangeiros, com 30% da
preferência. Ainda assim, o turismo internacional,
adverte-nos, não deve ser o único a ser seduzido
pelos encantos da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Até porque a própria alta do dólar teria
despertado uma oportuna atração também dos
brasileiros pelos destinos nacionais.
E é exatamente a mudança de mentalidade que
vai nos possibilitar conquistar o mercado do turismo
nacional, cuja demanda é de clientes classe média e
cada vez mais exigente. A partir daí, todos os
esforços concentrados serão bem-vindos, já que vão
requerer planos que visem ao aumento da segurança
pública, a captação de eventos e negócios, a
conscientização da população, a facilidade de acesso
a financiamentos por parte das empre~as e,
so,bretudo, o treinamento da mão-de-obra.
.
De qualquer forma, as previsões já são
otimistas, com sinalização de um possível
crescimento no setor do turismo nacional. Tomara,
mesmo!
Muito obrigado.
O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o aposentado do setor público nunca
tinha sido alvo de tanto ataque por parte do Governo
Federal como nos dias atuais. O aposentado, que
tanto serviço prestou à Nação, agora vê-se diante de
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uma situação constrangedora causada pelo próprio
governo, que afirma ainda que "o fato de o governo
não poder cobrar a previdência dos servidores
inativos está bloqueando a possibilidade de melhorar
o salário dos que estão em atividade", ou ''temos de
sair dessa armadilha jurídica na qual nós estamos".
Diz mais: "Isto é uma situação patética".
Pelo que se vê nos comentários do governo,
deduz-se que este, além de querer cobrar dos
inativos, ainda quer congelar em definitivo seus
proventos, se é que ainda existe pretensão em
reajustar os salários dos que estão em atividade. O
governo vem tratando o aposentado do serviço
público como se este nunca tivesse contribuído para a
Previdência Social. É o que se evidencia, induzindo a
sociedade a acreditar que o inativo é o grande vilão
da crise.
É preciso esclarecer que a discussão sobre a
reforma da Previdência está envolvida num complexo
de verdades e mentiras que se presta a mistificações,
injustiças e confiscos. Sabemos que a Previdência
precisa de uma reforma, sob o risco de tornar-se
inviável. A Previdência acumula um déficit da ordem
de R$26,1 bilhões, causado pela falta de repasses do
Estado e pela sonegação. Quanto a isto, o governo
praticamente nada fez. A reforma da Previdência
encaminhada pelo governo não solucionava o buraco
do sistema nem corrigia as distorções do setor
público relativas ao setor privado.
Não posso deixar de registrar que, apesar de
todo o discurso do governo, quem apresentou uma
proposta que corrigia essas distorções foi o PT,
através do Deputado Eduardo Jorge. Pel.a proposta,
seria definido um piso e um teto universais de
aposentadorias, iguais tanto para o setor público
quanto para o setor privado. A partir desse critério
definia-se também um percentual de contribuição
igual para os dois setores. Os trabalhadores que
pretendessem garantir uma velhice mais tranqüila
recorreriam a fundos especiais de aposentadoria,
públicos ou privados, por sua conta própria.
. Ao recusar este tipo de solução, o governo
mente quando se apresenta como saneador da
Previdência e como justiceiro dê> sistema. O que o
governo está fazendo é um ajuste para constituir
caixa, mas não uma reforma efetiva. A taxação dos
inativos e o aumento da contribuição dos ativos do
setor público é altamente regressivo e confiscatório.
Ao invés de fazer justiça, aumenta as injustiças.
Alguns Parlamentares da Oposição tentaram
uma negociação com os governistas propondo
alternativas. Sugeriu-se que todos os aposentados
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que recebessem até R$1.200,OO, que é o teto das
aposentadorias privadas, fossem isentos de
contribuição. Para diminuir o impacto sobre as
aposentadorias médias, através da diminuição da
alíquota, sugeriu-se que fosse ampliada a base de
contribuintes mediante a inclusão dos militares.
Para fazer justiça, era preciso criar também
alíquotas diferenciadas e progressivas sobre as
aposentadorias mais altas. Discutiu-se também a
pertinência de cobrar contribuições de aposentados
que, em tese, já teriam contribuído para obter o
benefício. A correção dos erros do passado, contudo,
não poderia ocorrer através de um confisco tal como
foi
instituído
pelo
governo.
Sobre
isto,
acompanhamos outro dia, com muita satisfação, a
decisão do Supremo Tribunal Federal de considerar
inconstitucionais estas alterações propostas pelo
governo.
Depois de ser derrotado por unanimidade no
pleno do Supremo Tribunal Federal por pretender
taxar inconstitucionalmente os inativos, o governo
apresentou no Congresso Nacional matéria já
discutida e deliberada. Para legitimar sua tentativa, o
Presidente tentou envolver os governadores e alguns
deputados, inclusive da Oposição. Quer mostrar outra
face negociadora apenas para buscar o aval para
apresentar uma proposta previamente definida no
Planalto e provavelmente inconstitucional.
É preciso lembrar ainda que durante a reforma
da Previdência em nenhum momento o governo
negociou e .acatou propostas e sugestões
apresentadas pelo PT, nem a proposta de emenda
constitucional apresentada pelo Deputado Eduardo
Jorge. O fato de o PT ter apresentado propostas
alternativas é uma comprovação prática de que o
partido tem consciência de que o ajuste
previdenciário é necessário. Só não concorda nem é
obrigado a concordar com as propostas do governo.
Na verdade, as propostas do governo não visam criar
um novo modelo de previdência para o País. Elas têm
apenas um enfoque fiscalista: visam fazer caixa para
saldar compromissos e acordos internacionais. Em
nome do combate aos privilégios, o Governo está
atingindo e quebrando direitos dos aposentados,
principalmente os de baixa renda.
Reconhecemos que precisamos de uma saída
urgente, de uma solução nesta área de previdência.
Precisamos de um regime único de previdência,
seguridade e assistência social que possa garantir
que não teremos esse festival de aposentadorias (há
pessoas
que
acumulam
duas
ou
mais
aposentadorias de forma ilegal) bancadas pelo
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Erário, muitas vezes sem terem tido a contrapartida
da contribuição.
Agora, o PT apresentou uma nova proposta de
emenda constitucional, que pretende constituir-se
numa alternativa ao debate proposto pelo governo, no
tocante à reforma da Previdência. Resulta de um
amplo debate interno, envolvendo a bancada federal
e o Diretório Nacional, para o qual contribuíram
subsídios obtidos junto a estudiosos do assunto,
entidades ligadas ao tema, representantes dos
trabalhadores e dos aposentados.
A proposta do PT consiste numa abordagem
que visa estabelecer uma universalização dos
benefícios da previdência pública, afastando-se
privilégios e distorções, preservar os direitos
previdenciários básicos dos trabalhadores, os direitos
adquiridos e a expectativa de direitos, democratizar a
gestão da previdência social e assegurar meios para
que a aposentadoria complementar seja um
instrumento socialmente justo e acessível a todos os
trabalhadores.
Estas propostas se materializam na instituição
de um regime básico e universal, destinado a cobrir a
aposentadoria de todos os trabalhadores, inclusive
servidores públicos civis e militares, magistrados,
procuradores da União, dos estados e municípios e
todos que atualmente estão sujeitos a regimes
especiais. Este regime teria um teto de benefícios
igual para todos, a ser fixado em lei, mas que seria de,
no mínimo, dez salários mínimos. A aposentadoria
por tempo de serviço também é preservada, assim
com a aposentadoria especial dos professores, em
face das atuais condições de trabalho em nosso País,
que ainda exigem estas garantias para permitir que
os trabalhadores possam vir a usufruir, minimamente,
do direito à aposentadoria.
A proposta preserva integralmente o conceito
de seguridade social na Constituição. Acrescenta,
porém, como instrumento de gestão efetivo da
Seguridade Social, órgãos colegiados autônomos,
compostos paritariamente por trabalhadores,
empregadores, inativos e governo. A esses conselhos
caberá participar efetivamente da elaboração do
Orçamento da Seguridade Social e de sua gestão,
cabendo ao Ministério da Seguridade Social a
execução de suas políticas e a fiscalização e
arrecadação das contribuições. A proposta veda,
também, a utilização de recursos da Seguridade em
finalidades estranhas ao seu custeio, e determina,
como obrigatória, a contrapartida dos estados e
municípios no custeio da saúde e da assistência social.
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De modo que não tenho nenhuma dúvida, nem
o meu partido, quanto à necessidade de reformas
nessa área. a governo não pode colocar para
aqueles que já estão aposentados a carga de toda
uma situação de vários anos, sobrecarregando
pessoas que estão aí com a remuneração congelada
há bastante tempo.
É preciso uma revisão, sim, mas não de forma
em que praticamente a União fica de fora. É preciso
reconhecer que o patrão, o Governo Federal, há
muitos anos não contribui, como mandam as regras
da previdência em qualquer lugar do mundo.
a debate que ora se coloca, partindo de falsas
premissas, como a iminente falência da Previdência,
impõe, no entanto, que seja travado com base em
alternativas viáveis, que visem superar os
verdadeiros problemas do sistema previdenciário. É
com este espírito que o Partido dos Trabalhadores
oferece à sociedade a sua proposta de reforma da
Previdência Social.
Repito aqui desta tribuna, Sr. Presidente, as
palavras do ilustre amigo Raimundo José do
Nascimento, piauiense, que apresentou uma
alternativa para esta situação: "Desarquivar e aprovar
o projeto que taxa as grandes fortunas, de autoria do
então Senador Fernando Henrique Cardoso, seria,
em parte, uma solução para a Nação".
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, estamos cientes de que o agricultor
brasileiro tem enfrentado uma crise gravíssima e de
caráter persistente.
Em 1986, o Plano Cruzado marcou o começo da
atual crise agrícola nacional, com o congelamento de
preços dos produtos agrícolas, o aumento dos preços
dos insumos e a redução dos recursos destinados ao
crédito rural, já iniciada no começo dos anos 80.
A partir daí, o setor vem sofrendo sucessivos
choques, em virtude de planos econômicos, a saber:
Bresser, Verão, Collor I, Collor 11 e Real. A agricultura
nacional tem, portanto, se ressentido de diversas
maneiras, mormente no que se refere ao
descasamento entre as correções dos débitos
relativos aos financiamentos agrícolas e dos preços
dos seus produtos.
Ademais, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
partir de 1990, com a globalização, a nossa agricultura
passou a viver a fase da inserção na economia mundial.
A abertura da economia brasileira a produtos de
outros
países
tem
trazido
conseqüências
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representadas, de um lado, pela faculdade de
aumentar máquinas e equipamentos a preços baixos
e, de outra parte, pela entrada de produtos agrícolas
a preços baixos, o que tem gerado competição com
os produtos nacionais, obrigando o produtor a
abandonar o ramo.
A queda de produção agrícola e perda de espaço em
face das importações se devem a dive~os fatores, cuja
solução, cremos, é de responsabilidade do governo.
A competitividade de nossos produtos agrícolas
tem sido prejudicada em virtude, principalmente, dos
subsídios aplicados pelos países concorrentes e pela
carga tributária.
Na verdade, no Brasil, as alíquotas do ICMS são
as mais elevadas se compararmos com as praticadas
nos países do Mercosul e da União Européia - UE.
As alíquotas modais do Imposto sobre o Valor
Agregado -IVA na UE situam-se entre 1% e 6%; na
Argentina, em 11 %; no Brasil podem atingir a 20%.
Ademais, no que se refere a alimentos, alguns
países adotam alíquota zero, outros isenção ou
alíquotas reduzidas.
No Brasil, os gastos da União para o setor
agrícola passaram de um dispêndio anual de 4,2% do
Produto Interno Bruto, no final da década de ao, para
1,7% nos anos 90.
Enquanto isso, os países da União Européia UE e os Estados Unidos continuam a subsidiar seus
agricultores.
A proposta do atual governo previa fortalecer
instrumentos clássicos, como o crédito rural, a
pesquisa agrícola e a estabilização da economia,
oportunidade em que se prometia "fontes estáveis de
financiamento para a atividade agrícola".
,Entretanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o que temos verificado é um setor
agropecuário que enfrenta um significativo
encolhimento dos instrumentos de política agrícola,
de apoio ao agricultor. No início da década de ao, já
se aplicou no crédito rural valores que atingiram 25
bilhões de dólares ao ano.
a País praticou até recentemente uma política
de redução das dotações, de correção monetária
plena e de altas taxas de juros do crédito rural. A
conseqüência foi um endividamento e uma
inadimplência sem precedentes.
Mesmo na ausência da correção monetária, o
Brasil tem praticado taxas de juros agrícolas bem
superiores às de outros países, que se situam entre
3% e 5% ao ano.
Além disso, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a oferta de recursos para a agricultura
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continua irrisória e a participação dos bancos oficiais
tem-se reduzido sobremaneira.
Tudo isso tem gerado uma crise geral no setor
agrícola no Brasil, com desestímulo dos agricultores.
Muitos já abandonaram a atividade e outros reduzirão
suas atividades.
A reversão desse quadro depende de uma visão
menos burocrática e mais empreendedora das
autoridades encarregadas do setor.
Falta aos agricultores receber mais do que
apenas promessas.
O País nunca dispôs de uma política agrícola de
longo prazo, com instrumentos estáveis para
adequado planejamento dos agricultores.
As políticas devem dar atenção, principalmente,
à pequena agricultura, propiciando a esta condições
de concorrer com outros países, principalmente em
matéria de imposto, câmbio, infra-estrutura,
pesquisa, crédito, etc. '
Como bem salientou o Presidente da Sociedade
Rural Brasileira, Sr. Luís Marcos Suplicy Hafers, "é
preciso considerar que a agricultura é segurança
cambial, porque ela é responsável pelos saldos
positivos na balança comercial; é segurança social,
porque é a atividade' que mais emprega com menos
capital; e é segurança alimentar..:'
Nobres colegas, somos sabedores de que, se
incentivarmos
os
nossos
agricultores,
o
desenvolvimento e crescimento de nosso País
ocorrerá com maior facilidade. Também sabemos que
o governo tenta tornar realidade os nossos desejos,
pois ele é o maior interessado, mas todas as medidas
tomadas ainda não surtiram efeito na sua totalidade.
Portanto, Sr. Presidente, esta Casa Legislativa deve
ajudar o Governo e assim trazer uma clara
expectativa de um futuro melhor para os nossos
agricultores, automaticamente para o nosso Brasil.
Ressalto que quando falo de incentivos é dar
condições de trabalho bem como segurança aos
nossos agricultores.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JUQUINHA (PSDB - GO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a indústria do turismo, além de ser a
atividade que mais cresce em todo o mundo,
constitui-se, no caso doBrasil, na principal alternativa
à geração de emprego diante das dificuldades que a
economia brasileira enfrenta para 'retomar o pleno
crescimento em áreas tradicionais, como a
agricultura, o comércio e a indústria.
E Goiás, pelo seu imenso potencial 'na área
turística, pôde largar na frente com políticas públicas
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de apoio e estímulo ao turismo para ampliar sua fatia
de receita nessa atividade, que já movimenta mais de
US$34 bilhões por ano. Além dos tradicionais pólos
como Caldas Novas, Três Ranchos, Pirenópolis e a
cidade de Goiás" o Estado conta com imenso
potencial nas áreas de ecoturismo e turismo rural,
especialmente nos parques nacionais, como a
Chapada dos Veadeiros,.:ou em Municípios serranos,
como Alto Paraíso, no nordeste de Goiás.
O governo e os empresários de Goiás apostam
no turismo como a atividade que pode oferecer
melhores perspectivas para a reativação econômica,
a geração de emprego, a melhoria do nível renda e o
aumento de receita do Estado nos próximos anos. E,
além do turismo de lazer, é importante colocar na
agenda dessas políticas públicas o turismo de
negócios e de eventos, que pode crescer
significativamente em estâncias termais como Caldas
Novas ou em cidades históricas como Goiás e
Pirenópolis.
Consciente da importância dessa alternativa
para a economia goiana, apresentei emenda ao
Orçamento Geral da União para o próximo ano
prevendo recursos para a construção de um centro de
convenções em Caldas Novas. Entretanto, cOm o
apoio do Governo de Goiás, seria possível construir
unidades semelhantes em outros pólos turísticos do
Estado para propiciar uma infra-estrutura mínima
para que esses municípios sejam incluídos na
agenda dos promotores de congressos e seminários,
nacionais e internacionais, abrindo. assim novas
perspectivas para o crescimento da atividade turística
no Estado e para a geração de novas vagas nesse
importante mercado de trabalho. Goiânia já conta, por
exemplo, com um importante Centro de Convenções,
mas acredito que outros devem ser c~nstruídos para
ampliar a capacidade da Capital nesse segmento.
Felizmente, Goiás já despertou para a
importância do turismo no incremento de sua
economia. Empresários do setor, com o apoio do
Governo Marconi Perillo e do Serviço Brasileiro de
Apoio à Micro e Pequena Empresa (SEBRAE),
tentam incluir o Estado no Programa de
Desenvolvimento
do
Turismo
(PRODETUR),
desenvolvido pelo Governo Federal através do
Programa Avança Brasil, que prevê investimentos da
ordem de R$800 milhões na melhoria da infra-estrutura turística em todo o País.
Apesar de todas as deficiências, no ano passado, Goiás recebeu cerca de 1,8 milhão de visitantes,
com uma receita da ordem de R$300 milhões,
segundo pesquisa do Sebrae e da Agência Goiana de
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Turismo (AGETUR). Entretanto, 80% dos turistas se
dirigiram apenas para duas cidades: Caldas Novas e
Pousada do Rio Quente, o que demonstra que os
demais pólos turísticos do Estado ainda não
exploram plenamente seu potencial turístico.
Para tentar superar esses desafios, o Sebrae e
a Agetur criaram recentemente um grupo de trabalho
para levantar os obstáculos e propor soluções para a
expansão e melhor aproveitamento do potencial
turístico goiano. Entre os pontos negativos apontados
estão a deficiente infra-estrutura rodoviária,
ferroviária e aeroportuária, a falta de qualificação
profissional do pessoal que atua no setor, o elevado
custo das passagens aéreas, a ausência de uma
política creditícia para estimular o setor, uma
deficiente campanha de divulgação do potencial
turístico do Estado, além da degradação ambiental,
que serve de desestímulo ao visitante.
Entre os pontos positivos estão os diversos
pólos turísticos conhecidos até internacionalmente,
como Caldas Novas e Pousada, além de parques
nacionais e Municípios como Alto Paraíso, que
explora o turismo esotérico. Mas não é só isso. Goiás
conta, ainda, com um imenso potencial turístico em
termos de belezas naturais - como Três Ranchos e as
praias do Rio Araguaia - e em relação à gastronomia
e ao folclore, como as Cavalhadas de Pirenópolis e a
festa sacra da cidade de Goiás.
Tudo isso seria muito meihor aproveitado com
uma política mais ousada para o setor, com a
melhoria da infra-estruturas dos municípios com
potencial turístico e com a construção de novos
centros de convenções em cidades-pólos, de forma a
oferecer condições de atrair o chamado turismo de
negócios e de eventos que pode se transformar num
novo filão para o mercado de trabalho goiano.
Acredito que só assim poder-se-ia construir uma
alternativa concreta de crescimento da economia e
do desenvolvimento social do Estado.
Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados,a Constituição Federal de
1988, a par de garantir um amplo conjunto de direitos
individuais e coletivos, ainda procurou estabelecer
formas de proteção à família, base da sociedade. De
maneira muito especial, a Carta Magna tratou de
garantir assistência e amparo às crianças,
adolescentes e idosos, defendendo-lhes o bem-estar
e a integração na sociedade.
Com relação aos idosos, além do amparo de
modo genérico, o texto constitucional prevê, também,
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a gratuidade dos transportes públicos coletivos aos
maiores de sessenta e cinco anos (art. 230, § 2Q).
Trata-se de medida da maior importância, visto que
permite aos idosos, mesmo os de baixa renda, a
realização dos inúmeros deslocamentos muitas
vezes necessários para fins de tratamento médico.
Observamos, no entanto, com pesar, que aquilo
que deveria ser um simples benefício para as
pessoas idosas torna-se fonte de aborrecimento,
perda de tempo e, não raro, dispêndio. Isto porque, na
maioria das cidades, as empresas concessionárias
dos serviços de transporte coletivo exigem, para o
gozo efetivo do benefício da gratuidade, a
identificação do idoso por meio da apresentação de
uma "carteirinha" especificamente emitida para esse
fim. Inexplicavelmente, não se aceita que a
comprovação da idade se faça mediante carteira de
identidade ou outro documento oficial.
Consideramos tal situação inaceitável. Trata-se
de um procedimento de caráter burocrático que
acaba por excluir do benefício aquelas pessoas que,
por qualquer motivo, não tenham conseguido obter a
referida "carteirinha". Para sanar esse problema,
estamos oferecendo à apreciação da Casa a
presente Proposta de Emenda à Constituição, que
visa a determinar que a identificação do idoso e,
conseqüentemente, a comprovação da idade se faça
mediante a apresentação de documento de
identidade oficial. Por outro lado, vedamos a
exigência, por parte dos empresas concessionárias,
de que a comprovação de idade se faça mediante
documento especificamente emitido para esse fim.
Estamos certos de que, com essa medida,
estaremos colaborando para que o benefício constitucional possa ser gozado por todos aqueles que a
ele têm direito, sem burocracias desnecessárias.
Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os
ilustres membros desta Casa para que a proposta que
ora oferecemos possa ser rapidamente aprovada.
folicito a V. Exª que este pronunciamento seja
divulgado no Jornal da Câmara e no programa A Voz
do Brasil.
Era o que tinha a dizer.
O SR. IÉDIO ROSA (PMDB - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, colegas Deputadas e
Deputados, o meu discurso versa sobre sugestão que
apresentamos às agências nacionais reguladoras de
serviço público para que coloquem à disposição do
povo, de modo geral, do cidadão, um telefone 0800,
para que haja perfeita interação entre as duas partes.
Apesar de permanentemente bombardeado por
uma oposição sistemática e renitente, que se fez

Novembro de 1999

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

presente sob as mais variadas formas de expressão,
até mesmo a de beligerância explícita, o processo de
privatização das empresas estatais brasileiras, posto
em prática no início da atual década, constitui
sucesso internacionalmente reconhecido.
Eu mesmo, inicialmente cauteloso e um tanto
céptico com a iniciativa governamental da época, não
poupei esforços para incentivá-Ia, pois creio que a
presença
do
Estado
deva
orientar-se,
prioritariamente, pelas ações voltadas para o campo
social, quando mais em tempos das incertezas
financeiras características dos anos 90. Hoje,
baseado nas observações amealhadas pelo tempo e
nos resultados dos benefícios auferidos pelo povo,
formo ao lado daqueles que a admiram e aplaudem.
Digna também de registro é a criação, como
condição sine qua non para a privatização, de
agências reguladoras para o exercício de controle e
fiscalização dos serviços a serem oferecidos à
população pelos adquirentes das empresas expostas
a leilão público. Assim, já surgiram a Agência
Nacional de Telecomunicações (ANATEl), vinculada
ao Ministério das Comunicações, a Agência Nacional
do Petróleo (ANP) e a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), estas últimas subordinadas ao
Ministério de Minas e Energia. São agências que, entre outras finalidades, serão encarregadas da política
de atendimento, no universo dos respectivos setores,
àqueles que se utilizarão dos serviços privatizados.
Ocorre, Sr. Presidente e nobres colegas, que
essas agências, a despeito da boa intenção de sua
criação, permanecem fechadas ao grande público,
que muitas vezes é desrespeitado pelas empresas
concessionárias dos serviços públicos, ficando sem
saber como se defender.
Por outro lado, o povo, felizmente, está
habituado a buscar meio de comunicação com seus
diversos fornecedores de serviço. Se existe problema
com o fornecimento de sua energia elétrica, vai ao
telefone e, através de número nacionalmente
divulgado, o qual bem conhece, anuncia seu
problema e recebe instruções de procedimento. Se a
questão for com água, telefone, polícia, bombeiro,
hospital, etc., é através do contato telefônico que
busca, aprioristicamente, a resolução do problema.
Essa linha de conduta já está incorporada na
consciência dos brasileiros.
Essa é a razão pela qual me propus a oficiar aos
Ministérios das Comunicações e de Minas e Energia
para sugerir que essas agências reguladoras, bem
como as próximas que hão de surgir, sejam dotadas
de facilidades comunicativas - como, por exemplo, o
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serviço DDG DaDO, conhecido pelos brasileiros -, a
fim de permitir fácil contato com o povo, que
desempenharia funções semelhantes às de um órgão
corregedor, informando ao governo o grau de
satisfação com o serviço, tecendo críticas, sugestões
e até mesmo elogios. O povo, manifestando-se,
possibilitará que o governo, em cumprimento à lei
das Licitações, adote medidas que não somente
impeçam a volúpia indevida de lucros, como
assegurem a manutenção da qualidade do serviço
oferecido pela empresa privatizada, demonstrando,
conseqüentemente,
respeito
para com
os
consumidores, uma vez que o contrato social das
empresas pode ser unilateralmente alterado.
Aprovada tal sugestão pelos citados Ministérios,
poderemos sugerir aos usuários que, no caso do
primeiro contato, sem sucesso, com a entidade
prestadora do serviço, devem dirigir-se, por telefone,
à agência reguladora responsável pelo setor- Anatel,
Aneel, ANP, etc. Não solucionado o problema do
consumidor,
quer
através
da
empresa
concessionária, quer através da agência reguladora,
deve ele procurar seus direitos, exercendo a
cidadania, junto ao Procon e, ao final, por meio da
Justiça
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
frase publicada, com destaque, no jornal O Estado
de S. Paulo, nas eleições de 25 de outubro,
chamou-me a atenção pelo seu teor inusitado. Dizia o
seguinte: "O Presidente Fernando Henrique Cardoso
vai dormir um pouco mais tarde amanhã".
Pelo que eu sempre soube, S. Exª é um homem
que não dorme cedo. Seus afazeres obrigam-no a
serões muitas vezes seguidos. Se a frase informava
que o Presidente ia dormir um pouco mais tarde,
chegamos à seguinte conclusão: ele vai entrar pela
madrugada.
Minha conclusão veio se confirmar, publicamente, quando S. Ex"ª, não muito tempo depois, na
cidade-satélite de Planaltina, em Brasília, acompanhado pelo Governador Joaquim Roriz, foi
conhecer o Programa "Esporte à Meia-noite", criado
pelo Governo do Distrito Federal com a intenção de
reduzir a criminalidade entre os adolescentes.
Todas as noites ônibus cedidos pelo governo
recolhem, em média, 250 adolescentes para
participarem de jogos de futebol, vôlei e basquete,
medida que já vem apresentando bons frutos.
Segundo as informações colhidas junto aos

56896 Quinta-feira 25

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

organizadores, a queda da violência entre os jovens
daquela cidade já chegou a 30%.
Existe uma lógica bastante interessante e que
deve ser analisada. Considerando que muitos
adolescentes vivem na ociosidade, em conversas
que muitas vezes levam a caminhos sem volta, a
chegada dessa atividade veio tirar os jovens do ócio,
colocando-os num movimento esportivo. em que a
confraternização. a aprendizagem da prática desportiva paralela a outras iniciativas de ensinamentos
preenche os espaços. queima as energias para a
prática do bem. preenche a mente dos adolescentes
que vão distanciando-se daquele caminho perigoso
que é o da criminalidade.
A idéia é muito boa e precisa ser copiada. Em
meu Município de Duque de Caxias, o Prefeito
trabalhador Zito já está trabalhando na infra-estrutura
para colocar em prática um programa similar. Já
entramos em contato com a Secretária responsável
pelo projeto junto ao Governo do Distrito Federal e
vamos levá-lo não só para Duque de Caxias, mas
apresentá-lo aos Prefeitos de outras cidades da
Baixada. bem como colocá-lo à disposição das
demais cidades do Estado do Rio de Janeiro.
Outra notícia favorável ao projeto é que o
Presidente Fernando Henrique Cardoso também se
entusiasmou pela criação do "Esporte à Meia-Noite" e
pretende lançá-lo. futuramente, em todo o País. para
que crianças de rua fiquem de fato protegidas à noite
e se ocupem não da cola ou de oútro vício, mas do
esporte, do lazer.
Conte conosco, Presidente Fernando Henrique
Cardoso. para mais esse empreendimento. Todos
nós sabemos muito bem que a violência tem o seu
início na ociosidade da adolescência, cujo índice de
participação neste item tem sido alto.
A sociedade precisa aplaudir, participar e
incentivar projetos dessa natureza. Haveremos de
ser sempre grandes defensores de tudo aquilo que
surgir para ocupar o tempo dos jovens, dos nossos
adolescentes. Somente com essas iniciativas
poderemos extinguir um dos motivos principais da
participação de grande parte de nossa juventude no
sério problema da criminalidade: a ociosidade.
Parabéns ao Governo do Distrito Federal, Sr.
Governador Joaquim Roriz, pela feliz idéia. Com o
apoio do Presidente Fernando Henrique Cardoso e
de todos nós, vamos estender esse projeto para todo
o País.
"Esporte à Meia-Noite". uma grande idéia que
jamais poderá ficar apenas restrito à cidade-satélite
de Planaltina.
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Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB.
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente.
Sras. e Srs. Deputados, o Governo Federal resolveu
se pronunciar contra a Reforma Tributária, sob os
argumentos de que aumentará a carga tributária,
elevará a sonegação e pode trazer de volta a inflação.
~ impressionante como o governo dissimula
suas intenções e renega o seu discurso em defesa da
reforma tributária. Antes considerada a tábua de
salvação da economia nacional. ela é agora
considerada uma ameaça.
Não há dúvida de que existem vários problemas
no sistema tributário nacional. como também não há
dúvida quanto à possibilidade de solucionar-se uma
grande parte desses problemas através de uma
legislação complementar e infraconstitucional. mas
existem pelo menos três problemas que exigem
modificação na Constituição atual: a distribuição de
renda. o combate à guerra fiscal entre os Estados e o
restabelecimento dos princípios federativos em
matéria fiscal.
Não se pode argumentar sobre maior ou menor
carga de tributos para a sociedade e não perceber
que. na última década. o Governo Federal aumentou
em muito a carga tributária sem precisar de uma
reforma. E. assim como aumentou, poderia também
diminuir. pois as alíquotas são, no geral. muito
flexíveis. A bem da verdade, esse argumento de
maior ou menor carga tributária, além de genérico e
de não levar em consideração a distribuição da carga
sobre os diversos segmentos da sociedade, serve
para a demografia de um governo cuja orientação é
financista, e não social.
Quanto à sonegação fiscal, foi o próprio
Secretário da Receita, Dr. Everardo Maciel, quem a
denunciou. afirmando a existência de um outro PIB
(oitocentos bilhões de reais) que não é tributado,
devido à sonegação fiscal. Vejam bem que é a
autoridade responsável pelo combate à sonegação
quem denuncia isso. como se existisse uma outra
autoridade que o estivesse impedindo de cumprir sua
função. Quem sonega? Quem impede o efetivo
combate à sonegação? São questões que continuam
esperando resposta do Secretário da Receita Federal.
Finalmente, o argumento de que a reforma
tributária. tal como aprovada na Comissão Especial
da Câmara - e aqui é preciso salientar que os
destaques ainda não foram votados -, poderá trazer
de volta a inflação, é um acinte à inteligência humana.
Não há base racional nesse argumento..~ claro que a
inflação poderá voltar. mas não em função da reforma
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tributária e, sim, em função da política de
desregulamentação aplicada pelo atual governo.
Diga-se de passagem que quem está segurando a
inflação é a fome do povo - ou, numa linguagem mais
apropriada ao parlamento burguês, é a recessão que
se está contrapondo à inflação.
Para nós, e creio que para todos os que tenham
o interesse público como a questão fundamental da
política, a proposta aprovada na comissão especial
peca por não enfrentar os problemas fundamentais
da distribuição de renda, da guerra fiscal entre os
Estados e do restabelecimento do pacto federativo.
Ainda assim, é algo bem melhOi (oü menus ruim) do
que a situação atual.

O SR. ALOíZIO SANTOS (PSDB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, as chuvas que têm caído nas
últimas semanas no Espírito Santo, principalmente na
região da Grande Vitória e no meu Município de
Cariacica, têm trazido à luz um dos mais graves
problemas enfrentados não apenas pelos capixabas,
mas por milhões de brasileiros: o baixo investimento
em saneamento básico.
O que temos visto nos bairros carentes e nos
bolsões de pobreza da região atingida é o completo
abandono, uma desassistência que chega a um
quadro alarmante já quando caem as primeiras
chuvas. São alagamentos, interdições de ruas,
desabamentos, e toda uma população ilhada, sem
saber a quem recorrer. E o final da história é sempre o
mesmo: acabam as chuvas e ninguém fala mais dos
problemas. Isto é, até a próxima chuva.
A ausência de investimentos em saneamento
básico é óbvia em todo o país. De acordo com o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
uma em cada cinco residências brasileiras não é
assistida com água encanada. A proporção ainda é
maior no que se refere à coleta de esgotos, que não
atende a 70% das residências. Não temos dados
oficiais, mas posso apostar que esses índices são
ainda mais alarmantes no meu Município de
Cariacica.
Vale ressaltar que, além de proporcionar
melhores condições de vida à população, os
investimentos no campo do saneamento constituem,
por outro lado, enorme economia de recursos
públicos. Cálculos da Organização Mundial de Saúde
(OMS) publicados pela imprensa nacional dão conta
de que cada dólar investido em saneamento
representa uma economia de 5 reais em atendimento
à saúde da população.
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Por outro lado, o Governo Federal estima uma
necessidade de investimentos da ordem de R$9
bilhões, nos próximos 10 anos, para atender às metas
do Plano Nacional de Saneamento (PNS) para o
período 1999/2000. A perspectiva é de que será
possível. nesse mesmo período, ampliar o abastecimento de água para mais 18 milhões de
habitantes e estender os serviços de tratamento de
esgoto para 28 milhões de pessoas.
Ora, Sras. e Srs. Deputados, chegamos a esses
patamares porque houve uma notória incapacidade
dos homens públicos de tratar a questão do
saneamento básico com a importância que ela
merece.
Temos tido essa preocupação desde a época
em que fomos Prefeito de Cariacica e também agora,
quando estamos aqui para defender os interesses do
nosso município e do nosso Estado. Estamos
providenciando, através de convênio firmado entre a
União e o Governo do Estado do Espírito Santo,
recursos para viabilizar as obras de saneamento dos
canais dos rios Itanguá e Maria Preta.
As obras vão beneficiar 140 mil pessoas. Gente
humilde, Sras. e Srs. Deputados, que está à mercê de
doenças infecto-contagiosas por viver em locais
insalubres. Pessoas que também são contribuintes,
que pagam impostos, mas não vêem o retorno dos
tributos.
Agora se fala na manifestação de grandes
empresas internacionais interessadas em investir no
mercado brasileiro de serviços de água e esgoto,
principalmente.
É um atestado de confiança nas oportunidades
que o País oferece, mas acaba sendo uma esperança
de que as concessões possam constituir importante
fonte de receita para estados e municípios, e
esperança também para esses milhares de
brasileiros que vivem em condições insalubres, e que
nesses períodos de chuvas prolongadas têm seus
problemas chegando em níveis insuportáveis.
Já passou da hora de o País pensar em seus
pobres!
Solicito a V. Exª que autorize a divulgação deste
pronunciamento nos órgãos de comunicação da
Casa.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Está
autorizada a divulgação, Deputado.
O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, com um aumento da carga
tributária de 25% para 35% do PIB, produzindo uma
sangria violenta na economia nacional, o Governo já
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fez a sua reforma tributária particular, sob imposição
do Fundo Monetário Internacional - FMI. Com esta
avaliação, imagino que o Executivo vai boicotar a
proposta de reforma tributária aprovada na Comissão
Especial da Câmara dos Deputados. Esta proposta é
confusa e tem uma natureza injusta porque vai
aumentar impostos no setor produtivo, enquanto
mantém o grande capital com uma das menores
taxas do mundo.
Não se pode abrir um debate sério sobre
reforma tributária enquanto forem mantidos tributos
como a CPMF ou mecanismos de concentração de
receita como o Fundo de Estabilização Fiscal - FEF.
Para começar o debate, é preciso pensar na recomposição do pacto federativo, ou seja, quais são os
encargos de cada um e o que caberá de receitas para
cada parte, lembrando que hoje pelo menos 55% de
todos os tributos ficam com a União, enquanto
Estados e Municípios repartem entre si os 45%
restantes.
A questão é muito simples. Quem está dando as
cartas é o FMI, em nome de uma garantia que o Brasil
precisa dar ao sistema financeiro internacional. E
para isso só há um caminho, aumentar as receitas,
que serão consumidas emjuros e encargos da dívida,
além de cobrir os rombos das contas externas. O
resto é bobagem. Enquanto não for rompido esse
acordo, não há caminho possível para uma reforma
tributária, lembrando que o FEF, criado como Fundo
Social de Emergência - FSE, foi elaborado pelo
Banco Mundial e entregue ao então Ministro
Fernando Henrique Cardoso.
Para provar que o Governo já fez a sua reforma
tributária, é só verificar o crescimento da receita de
impostos em plena recessão. Nos últimos cinco anos,
o PIB do Brasil encolheu em 200 bilhões de dólares
(R$400 bilhões), mas mesmo assim a receita
tributária cresceu de R$ 62,6 bilhões em 1994 para
R$117,8 bilhões em 1998, com previsão de até R$
180 bilhões para 1999.
É mentira do Governo dizer que melhorou a
máquina de arrecadação. Ao contrário, a máquina é
precária, os servidores são ofendidos por um arrocho
salarial absurdo. Não houve concursos públicos, não
há qualquer política de ascensão por mérito. O que
aconteceu mesmo foi o aumento da carga de tributos,
a começar pelas alíquotas.
É o caso da CPMF, que aumentou sua
arrecadação em R$15,4 bilhões ao ano pelo simples
fato de sua alíquota ter sido aumentada em 90%: de
0,20% para 0,38%. A COFINS, que cresceu em volume
cerca de R$ 19,4 bilhões, teve sua alíquota
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aumentada de 2% para 3% e ampliou expressivamente sua base da arrecadação, incluindo os bancos,
por exemplo.
O mesmo aconteceu com a arrecadação da
contribuição sobre o lucro líquido, que cresceu em
mais de R$6,5 bilhões ao ano, graças ao aumento de
sua alíquota de 8% para 12%. No caso do IRPF, que
cresceu R$20,4 bilhões, além dos vários artifícios
para aumentar sua base de arrecadação, na
mudança de datas de cobrança do imposto, as
alíquotas de 15% passaram para 16,5%, e a de 25%
está hoje em 27,5%. Por fim, o IOF confirma a minha
tese. Seu crescimento de cerca de R$800 milhões se
deu pelo alargamento de sua base de cobrança, que
incluiu os cartões de crédito e as contas de seguro.
Agora falta muito pouco para que o Governo
conclua sua reforma, que é a cobrança previdenciária
dos inativos do serviço público. Este parece ter sido
um ponto de honra do Planalto em sua carta de
submissão ao FMI. Lamentavelmente, acho que este
Congresso vai-se subordinar a esta violência
constitucional mais uma vez. De um parlamento que
faz a vontade do soberano sem nenhuma
contestação não se pode esperar nada de bom, muito
menos uma reforma tributária.
Sr. Presidente, peço a V. Exa. autorize a
divulgação deste pronunciamento nos órgãos de
comunicação da Casa.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, registro, nesta tarde, minha
confiança no êxito dos trabalhos da Comissão Especial de Segurança Pública e Violência, a ser instalada
nesta Casa nos próximos dias. Nosso otimismo
resulta do interesse com que líderes, representantes
do Governo, do Judiciário, do Ministério Público e de
entidades não-governamentais participaram da
Comissão Geral promovida pelo Presidente Michel
Temer na última quinta-feira. A sessão deu amplitude
nacional ao debate, sendo um passo decisivo para
uma ação ampla e concreta do Estado contra a
violência, que já assume proporções inquietantes.
É certo que o mal não se restringe ao Brasil.
Costumam atribuir-nos exclusividade em muitas coisas.
Boas e más. Mas nisso não estamos sozinhos. O
fenômeno é mundial. Não tem nacionalidade nem
preferência de classe, sexo, cor, idade ou profissão.
Atinge a todos indistintamente - pobres e ricos,
homens e mulheres, jovens e crianças, culpados e
inocentes. Como numa guerra. Aliás, não faz muito
tempo um jornal comparou o número de homicídios
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no Brasil com o número de mortos na recente Guerra
de Kosovo. Em Kosovo mataram 10 mil pessoas em
16 meses de guerra; no Brasil, nas estimativas do
Movimento Nacional de Direitos Humanos, devem
morrer 37 mil apenas neste ano, vítimas da violência
urbana. É um dado preocupante, que denuncia o
descontrole da situação pelos órgãos de combate ao
crime.

o

que talvez agrave o caso brasileiro é que não
encontramos ainda uma solução nacionalmente
exeqüível e que pelo menos iniba a atuação dos
criminosos, como alguns países já fizeram. A Itália fez
a internacionalmente conhecida operação mãos
limpas, que excluiu o país do noticiário policial no
mundo. Nos Estados Unidos, Nova Iorque passou a
ser considerada como uma das cidades mais
seguras, depois de pôr em prática a denominada
política de tolerância zero, cuja filosofia básica
consiste em reprimir com eficiência as pequenas
infrações para prevenir as mais graves. Embora
restrito inicialmente a Nova Iorque, o programa
poderia ser facilmente importado por outros Estados,
em face da simplicidade que sugere.
Entre nós, no campo estritamente normativo
muita coisa já foi feita. Sobretudo de três ou quatro
anos para cá, o Congresso aprovou diversos diplomas que favorecem o combate ao crime. Em artigo
publicado na revista Época da semana passada, o
Presidente Fernando Henrique Cardoso cita uma
série de leis que prõpôs para enfrentamento do
problema; entre elas, a que criou o Programa de
Proteção a Testemunhas, a que criminaliza o porte de
armas e a que dispõe sobre o combate ao crime
organizado. Outras propostas estão sendo
examinadas pelos órgãos da Casa. Muitas delas
poderão ser incorporadas ao nosso arsenal
legislativo. Algumas são polêmicas e de eficácia
discutível, como a que reduz a maioridade penal para
16 anos; outras, embora igualmente controversas,
parecem acertadas, como a que restringe o comércio,
a posse e o porte de armas de fogo. Tramitam na
Casa em torno de 30 proposições nesse sentido, o
que reflete a preocupação da sociedade com o tema.
É óbvio que o desarmamento puro e simples dos
cidadãos não vai acabar com a violência. Mas poderá
reduzi-Ia expressivamente. Nos EUA, por exemplo, as
informações que se lê na imprensa são de que as
limitações à compra e posse de armas, adotadas
sobretudo de 1994 para cá com a chamada Lei Brady,
têm dado bons resultados. Só no ano passado, o
número de homicídios caiu cerca de 7%.
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Não basta, porém, criar leis. Além de fiscalizar o
cumprimento delas, outras iniciativas devem ser
tomadas no plano prático. Talvez seja essa, aliás,
nossa maior deficiência. A rigor, não houve até agora
um projeto nacionalmente executável. A CPI do
Narcotráfico, que a Câmara dos Deputados em boa
hora criou, é o primeiro trabalho de alcance nacional
que estamos conhecendo. Embora a Comissão não
tenha encerrado seus trabalhos, os resultados já
alcançados são altamente positivos,
como
evidenciam os aplausos que ela tem recebido em
todo o País. As CPI, porém, todos sabemos, têm
prazo certo de funcionamento. O tempo é limitado,
sendo insuficiente para a tarefa que a situação requer.
A criação de uma Comissão Permanente de Combate
ao Narcotráfico, que propusemos na semana
passada, pode contribuir para a continuidade desse
trabalho. Mas a Câmara dos Deputados não pode
permanecer sozinha na linha de frente. Nem bastam
as ações isoladas e dispersas da polícia. Será
indispensável um esforço conjunto do Executivo,
Judiciário e do Ministério Público, sob pena de o
problema agravar-se ainda mais.
No passado, já houve nesta Casa uma
Comissão Especial encarregada de examinar a
questão da segurança pública e propor sugestões
para o setor. No final dos trabalhos, o colegiado
apresentou algumas soluções, como a modernização
da legislação penal e processual penal; unificação
das polícias e implantação, no Judiciário, de um
sistema permanente de plantão, reunindo, num
mesmo local, juízes, promotores e policiais. Não se
tem conhecimento, contudo, de alguma ação efetiva
do Estado inspirada nessas alternativas. Teremos,
agora, a oportunidade de reavaliá-Ias e examinar
outras que certamente emergirão com a nova
comissão.
O ideal é que do material recolhido resulte um
programa conjunto, com o real comprometimento de
todas as esferas de governo, inclusive com o
aparelhamento e fortalecimento das polícias, para
que, num autêntico mutirão nacional, o Estado aja de
forma concreta e convincente contra as quadrilhas
que aterrorizam a Nação. O quadro é grave e precisa
ser enfrentado com urgência, coragem e
determinação.

O SR. NILTON CAPIXABA (PTS - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, prossigo na análise do
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (PRONAF), trazendo comentários e notícias
da grande imprensa relativas às dificuldades que o
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Programa encontrou nos dois primeiros anos de seu
lançamento.
Em 13 de maio de 1997, a Gazeta Mercantil
publicou matéria intitulada 'Recurso do Pronaf não
chega aos agricultores", onde é destacado, com
comprovação, que os recursos do Programa sobram
nos bancos, contudo não estavam chegando às mãos
dos agricultores. Dos mais diferentes lugares da
Pátria brasileira surgiam denúncias de que a
alardeada agilidade aliada à descentralização, que
seriam os princípios gerais que dariam a referencial
para o Pronaf, não estava sendo atendida.
De outra vertente, a Agência O/GlObO noticiava
que os agricultores mais reclamavarp era do excesso
de garantias que tinham que aprejentar em alguns
bancos
estaduais,
o
que
inviabilizava
o
financiamento. Para financiar uma vaca, os bancos
pediam o atestado de sanidade e o/registro do animal,
inviabilizando qualquer operação, como dizia o então
diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Chopinzinho, Paraná, Sr. Olívio Bartella.
Um outro agricultor, Valentino de Lima Corrêa,
proprietário de um sítio em Mangueirinha, Paraná,
dizia que o dinheiro chegou atrasado, após o plantio,
e Valentino perdeu 40% da soja, devido a problemas
com a geada.
A situação não era diferente no Ceará, onde o
agricultor Humberto Barros Freire é dono de 13 hectares, no Município de Jati, e nunca conseguiu
empréstimo com recursos do Pronaf, apesar de
várias tentativas no Banco do seu Estado. Ele planta
milho, arroz e tira leite de duas vacas. O agricultor
afirmou que ':.. 0 Banco exige escritura pública. Mas,
na nossa região, um monte de gente só tem carta de
anuência ou título provisório".
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
Rondônia, em novembro de 1996, logo no início do
Programa, o então Deputado Estadual Luís Carlos
Coelho Menezes, Presidente da Comissão de
Agricultura, Política Agrária e Meio Ambiente, da
Assembléia Legislativa de Rondônia, dizia que:
"...infelizmente, em Rondônia não está sendo
possível a consolidação dessas premissas, tendo em
vista a falta de credibilidade por parte do agente
financeiro, que impede a divulgação do programa,
desestimulando a procura do Pronaf, alegando falta
de recursos financeiros e incentivando outras linhas
de crédito, a exemplo do Proger".
É importante frisar que os recursos do Pronaf
são de duas vertentes: uma de crédito rural para
atender às demandas dos produtores, orJginários dos
Fundos Constitucionais (FNO, FCO e, FNE)j outra
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vertente é de recursos "a fundo perdido" para o
desenvolvimento de infra-estrutura de obras e
serviços a implantar nos municípios selecionados. O
Pronaf não atua de imediato em todos os municípios
brasileiros. No exercício de 1996 estavam
selecionados 383 municípios, aos quais vieram se
somar mais 611 municípios no ano de 1997,
totalizando 944 Municípios participantes do Pronaf,
que estão capacitados, porque selecionados, a
elaborarem projetos e serem atendidos ou 'não nos
seus pleitos.
No que diz respeito à seleção dos municípios
para investimentos "a fundo perdido", é preciso antes
de tudo que esteja instalado o Conselho de
Desenvolvimento Municipal. Rondônia estava, em
1996, com apenas nove municípios selecionados:
Jaru, Rolim de Moura, Alvorada do Leste, Nova
Brasilândia D'Oeste, Cacoal, Presidente Médici,
Candeias do Jamari, São Felipe do Oeste e Pimenta
Bueno. Contudo, esses municípios não apresentaram
projetos em tempo hábil, em 1996, e assim Rondônia
ficou sem recursos naquele ano.
Com o passar dos anos, Rondônia foi-se
organizando, e, em 1999, 27 municípios já
participavam no Pronaf, para obtenção de recursos
para o desenvolvimento da infraestrutura. No ano de
1999, dezoito municípios já contrataram recursos que
variam entre R$150.000,00 e R$195.000,00,
totalizando R$2.877.675,00. Os recursos são
voltados para a implementação de infraestrutura e
serviços de apoio à agricultura familiar.
No que diz respeito à aplicação de recursos
para financiamento, a Região Norte não foi
contemplada com recursos no primeiro ano, 1996. No
ano de 1997, segundo o Anexo 1, os recursos
destinados aos Estados da Região Norte totalizaram
R$1 0.991.164,00. Rondônia foi o Estado que recebeu
mais recursos, com um total de R$2.979.989,00, o
que representou 27,1 %. Em segundo lugar, o Pará foi
o Estado mais dotado de recursos, com uma parcela
de R$2.592.868,00, o que expressou 23,6%. Os
Estados de Rondônia e Pará somaram' a metade de
todos os recursos da Região Norte. Os Estados de
Tocantins, Acre e Amazonas se situaram numa faixa
de R$1.592.891 ,00 e R$1.225.962,OO, com
percentuais de 14,5%, 12,3% e 11,1 %. Já os Estados
de Roraima, com R$657.857,00, e Amapá, com
R$591.319,00, com percentuais de 6,0% e 5,4%,
respectivamente, foram os menos aquinhoados.
No exercício de 1998, a Regiãó Norte recebeu
um total de R$20.725.690,OO, mais do que dobrando
os recursos recebidos no exercício de 1997. O Pará,
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com recursos de R$6.91 0,336,00, com 33,3%, e
Rondônia, com R$3.793.867,00, com 18,3%, foram
os mais bem dotados. Novamente o Estado de
Tocantins, com R$3.292.921,00, o Amazonas, com
R$2.475.276,00, e o Acre, com R$2.231.571,00,
tiveram uma dotação percentual de 15,9%, 11 ,9% e
11,7%, respectivamente. Os Estados de Roraima e
Amapá, com valores de R$1.038.271,00 e
R$983.446,00, situaram-se na faixa entre 5,0% e 4,7%.
No exercício de 1999 o total autorizado na
Região Norte subiu para R$26.497.500,00. O Estado
do Pará recebeu um total de R$8.300.000,00,
expressando 31,3% do total, e Rondônia ficou com
R$5.250.000,00, com 19,8%. Os Estados de Tocantins,
com
R$4.150.000,00,
Amazonas,
com
R$2.990.000,00, e Acre, com R$2.466.000,00, ficaram
com percentuais de 15,6%, 11,3% e 9,3%. Os Estados
do Amapá, com R$1.941.500,00, e Roraima, com
R$1.400.000,OO, situaram-se na faixa dos 7,3% a
5,3%.
As dotações para o exercício do ano 2000 estão
celebradas no PL 20/99-CN e colocam à disposição
da Região Norte R$21.645.000,00. Novamente o
Estado do Pará, com uma dotação de recursos de
R$6.847.000,00, equivale a 31 ,6% do total. Rondônia
terá uma soma de R$4.401.000,00, o que
representará 20,3%. Os Estados de Tocantins, com
R$2.934.000,00, e Amazonas, com R$2.887.000,OO,
têm uma participação de 13,5% do total da Região.
Os Estados com menores dotações: Acre,
R$1.732.000,00, Amapá, com R$1.540.000,00, e
Roraima, com R$1.304.000,00, situam-se na faixa
dos 8,0% a 6,0%.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no último
dia 11 de novembro mantive audiência com o Dr.
Ricardo Conceição, Diretor de Negócio Rural do
Banco do Brasil, que me assegurou a liberação de 2
milhões de reais para atendimento emergencial aos
projetos já aprovados no "Pronafinho". Segundo o Dr.
Ricardo Conceição, os recursos estariam liberados
no dia seguinte nas agências do Banco do Brasil de
Rondônia. Asseverou ainda o Dr. Ricardo Conceição
que mais recursos estariam sendo liberados nas
próximas semanas.
Matéria do Diário da Amazônia do dia 20 de
novembro, sábado último, dizia em manchete:
'~gricultores aguardam recursos. Agricultores de
vários Municípios estão revoltados com 'a falta de
recursos e ameaçam invadir Banco do Brasil". O
Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) realizou
sucessivas manifestações no Banco do Brasil de
Ji-Paraná;nos dias 9 e 10 de novembro. Garantiram
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que "...continuam atentos e podem fazer novas
manifestações, caso a demanda reprimida dos
recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar- Pronaf não for liberada o quanto
antes".
Segundo informações do Coordenador do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Vandeir de
Sá Leite, a mobilização realizada trouxe avanços,
sendo que o Banco do Brasil liberou R$3,9 milhões.
Apesar do valor, os pequenos agricultores alertam
que a demanda atual é de R$6,5 milhões, somente
para o Crédito Especial de Custeio. O MPA afirma
ainda que existe outra demanda em cerca de R$8
milhões para o Crédito Especial de Investimentos.
No último dia 17 de novembro o Movimento dos
Pequenos Agricultores voltou a fazer manifestação
pública pela liberação dos recursos. O ato aconteceu
no Município de Ouro Preto do Oeste, com a
participação de mais de mil pessoas. É importante
ressaltar que idênticas manifestações foram
realizadas nos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná
e Espírito Santo. O MPA esteve reunido em audiência
no Ministério da Agricultura, com o Ministro Pratini de
Morais e com a direção do Banco do Brasil, para
discutir sobre a liberação dos recursos.
Vandeir de Sá Leite disse que os pequenos
agricultores estão revoltados com o Governo Federal,
que, segundo ele, vem fazendo propaganda
enganosa sobre os recursos para a agricultura: "Tudo
não passa de uma farsa". Destacou ainda que os
produtores estão preocupados, pois está vencendo o
calendário agrícola e os agricultores estão contando
com este dinheiro para a produção.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, numa
das mais radicais operações, 200 manifestantes do
MST ocuparam, desde o dia 16 de novembro, o
acesso à fazenda do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, em Buritis, Minas Gerais, como forma de
pressionar as autoridades governamentais para a
liberação dos recursos do Pronaf.
Em represália, o Exército ocupou a fazenda, na
madrugada do dia 19, com o intuito de reprimir uma
eventual invasão. Tiveram o cuidado de que os 250
homens do Batalhão da Guarda Presidencial
ficassem dentro da fazenda para não evidenciar uma
intervenção federal no Estado de Minas Gerais. Da
porteira para fora, o assunto continua sendo com a
Polícia Militar de Minas, assessorada pela Polícia
Federal. Os militares possuem cachorros, bombas de
gás lacrimogêneo, fuzis, arame farpado e alimentos
para dez dias.
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principal pedido dos manifestantes do MST
era a liberação imediata de R$3 milhões para o
plantio na região. Os diretores do Incra que
negociaram com o MST condicionaram o atendimento das reivindicações dos assentados, ao fim do
acampamento. Os líderes, inicialmente, não
aceitaram as condições impostas.
O radicalismo poderia ter alcançado proporções
perigosas. Diziam os manifestantes: "...a presença do
Exército não nos intimida. É um absurdo os militares
virem proteger uma área particular" - disse Gilmar de
Oliveira, líder do acampamento. "A chegada do
Exército criou um clima de muita tensão" - afirmou
Lucídio Ravanello, coordenador nacional do MST.
O entrechoque de opiniões ante a posição
ousada e radical de tentar invadir a propriedade do
Presidente da República, apoderar-se de produção
de soja e de adubos que estavam deixando a
fazenda, e a presença de forças do Exército
resultaram em posições opostas de juristas. O
advogado Carlos Ari Sundfeld, professor de Direito
Público da PUC-Sp, disse que: liA Constituição
permite a atuação do Exército para evitar situações
que possam gerar distúrbios da ordem pública".
Para o constitucionalista Celso Bastos, a
decisão não foi exagerada. "Se a fazenda do
Presidente é ameaçada de invasão e não acontece
nada, então há a destruição da hierarquia" - afirmou.
Para um oficial do Ministério da Defesa, que preferiu
manter o anonimato, o MST acampou na fazenda de
Fernando Henrique Cardoso por acreditar que, com
medo de ter a propriedade invadida, o Presidente
liberaria os R$3 milhões reivindicados.
De tudo isto, Sr. Presidente, a lição que fica é
aquela para a qual chama a atenção o coordenador
nacional do MST, Lucídio Ravanello, ao sair da
reunião com o Incra que em quatro horas selou o
acordo e anunciou, ontem, a liberação de até
R$2.000,00, crédito de custeio por família assentada
em todo o País e destinação do equivalente a R$22
mil em insumos para os acampados na fazenda
Barriguda, Minas Gerais. '1nfelizmente, neste País, a
reforma agrária só anda com a mobilização e com
pressão"- afirmou.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é
importante que os executivos dos Banco do Brasil,
dos postos-chave do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento e do INCRA tenham a consciência e a
responsabilidade de agilizarem as liberações de
recursos para a agricultura de meu Estado, sob pena
de que os recursos cheguem tardiamente, quando
não puderem ser utilizados corretamente.
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o SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para
denunciar as constantes paralisações do sistema
on-Iine operado pela firma G-TECH-RACIMEC,
contratada pela Caixa Econômica Federal (CEF) para
gerir o sistema informatizado de gerenciamento de
apostas e operações das casas lotéricas. O sistema
contratado
pela
CEF
para
esse
serviço
constantemente
apresenta-se
lento,
com
interrupções, o que acarreta enormes filas nas casas
lotéricas. Isso ocorre com freqüência, exatamente
quando a demanda aumenta, devido ao volume de
apostas de prêmios acumulados. Ora, o sistema da
CEF apresenta falhas justamente quando mais se faz
necessária a sua eficácia. Isto demonstra que não
está compatível com o que se propõe a atender.
Essas paralisações têm causado enorme
prejuízo à classe lotérica, em virtude de afetar a
arrecadação nas lojas e também aos clientes, que
invariavelmente têm de enfrentar filas quilométricas
para fazer suas apostas. É bom dizer que todos os
empresários lotéricos têm expectativas de lucro com
as sucessivas acumuladas da Mega Sena. Mas os
problemas relativos às paralisações das máquinas,
que eles vêm enfrentando, é terrível. Em alguns
Estados, a queda do sistema é de três, quatro e até
cinco horas. É certo que o sistema fica
sobrecarregado, mas será que os técnicos não
previram que isto poderia ocorrer? Se não pensaram
é porque foram incompetentes; se pensaram e
mesmo assim deixaram acontecer, foram no mínimo
negligentes.
Ontem, 22 de novembro, por exemplo, o sistema
voltou a dar pane praticamente em todo o País. Hoje,
no mercado informatizado, existem sistemas
comprovadamente eficientes de resposta rápida,
como, por exemplo, os que dão suporte ao sistema
bancário, o das telecomunicações e o de televendas,
que suportam grandes fluxos. Torna-se necessário
que a Caixa Econômica Federal apresente proposta
para uma melhor solução no sentido de resolver os
problemas ora apresentados. O contrato de
G-TECH-RACIMEC tem que prever a eficiência do
sistema, mesmo em momento de maior demanda. Já
que isto não ocorre, torna-se necessário rever as
cláusulas contratuais, ou até mesmo o próprio
contrato.
Sras. e Srs. Deputados, uma -paralisação de
duas horas acarreta em uma loja com dois terminais
eletrônicos a perda de 7.200 apostas, levando-se em
conta que se gastam 2 segundos por aposta
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processada, em situação normal. Imaginem o volume
de apostas que se perde em todo o País, quando o
sistema está fora do ar. Todos estão sendo
prejudicados, os lotéricos, os clientes e a própria
União, que deixa de arrecadar com as constantes
paralisações.
Sr. Presidente, o que está ocorrendo é um
enorme descaso com a classe Jotérica, esta nobre
categoria de empresários que vem superando as
dificuldades pela habilidade administrativa, apesar da
falta de apoio da CEF. Precisamos acabar com a
inoperância do sistema, pois isto interfere
diretamente na arrecadação e, por conseguinte, no
financiamento do social deste País tão necessitado.
Muito obrigado.
O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a escalada da violência no Brasil vem
atingindo números assustadores. Todos os dias, a
população das grandes cidades convive com o medo
dos assaltos, dos homicídios ou da violência no
trânsito" medo este agravado pela sensação de
insegurança e pela certeza da impunidade dos
criminosos. O fato é que, no Brasil de hoje, a
insuficiência do aparato policial soma-se à
ineficiência da Justiça, cuja morosidade é patente.
No Espírito Santo, nosso Estado, a situação não
é diferente. Alcançando patamares inéditos na
história capixaba, a violência praticada na região
metropolitana de Vitória nos confere o nefando título
de campeões em homicídios cometidos em centros
urbanos do País.
De acordo com o Juiz da Comarca de Serra,
Aldary Nunes Júnior, o Município, que hoje é o mais
violento da Grande Vitória, vive um gravíssimo
problema judiciário, cujas causas não foram ainda
apuradas a contento. Dos mais de mil indiciados em
inquéritos tramitando na vara especializada de
homicídios, ninguém está sendo processado
judicialmente e, segundo o Juiz, que muito estranha o
fato, talvez nunca venha a sê-lo.
Serra é o quarto Município do Estado, em
termos populacionais, e apresenta mais do que o
dobro de registros de homicídio verificados na Capital. Todas as estatísticas demonstram que a violência
do Município extrapola os parâmetros da região,
indicando a existência de um esquadrão da morte em
plena atividade. Há suspeita de que se trate de um
grupo de policiais, organizados como grupo de
extermínio, agindo por conta própria, para
compensar, de forma absurda, a ausência de
repressão ou punição institucional.
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Nesse contexto, sobreleva a extrema coragem
com que o Juiz Aldary Nunes vem enfrentando a
situação. Deputado na CPI da Violência, em cursono
Estado declarou-se surpreso o fato de que, enquanto
aumentam os números, diminuem as denúncias
apresentadas pelo Ministério Público na Vara de
Homícios, apens 18 denúncias foram oferecidas à
Justiça local.
Não havendo provas da existência de um
esquadrão da morte no Estado, o Juiz cogita da
hipótese de uma possível leniência na apuração dos
assassinatos, configurando o que ele chama de
"Indústria da prescrição". Ele afirmou, ainda, sobre o
desaparecimento de inquéritos dentro da própria
polícia, impedindo a ação judicial.
De acordo com a Delegacia de Polícia Civil, o
trabalho dos policiais é realziado com muitas
limitações, até porque o contingente em atividade
apresenta um déficit de 50%. Os policiais teriam
ainda de cumprir a função de carcereiros, já que há
mais de 1.300 presos nas cadeias das delegacias,
muitos já condenados e cumprindo pena. Além disso,
estaria havendo muita dificuldade na obtenção de
testemunhos, já que as pessoas, apavoradas com a
possibilidade de retaliação, têm-se negado a
colaborar com a polícia.
Como se vê, Sr. Presidente, vivemos uma
situação caótica no Espírito Santo. Os Poderes
instituídos não têm controle sobre a situação, que,
dessa forma, tende a se agravar. Seja por imissão,
seja por incapacidade, a verdade é que a atividade
repressiva da polícia não vem apresentando
resultados satisfatórios. Enquanto isso, fica-se na
dependência de atitudes isoladas e corajosas, como
a do Juiz Aldary Nunes, que luta como pode pare
reverter um problema que, a rigor, escapa à sua
possibilidade de ação.
Não podemos mais, Sr. Presidente, nem o
Espírito Santo nem qualquer outro Estado da
Federação, suportar a violência que vem sendo
praticada de tantas e variadas formas no Brasil deste
final de século. O Estado precisa reassumir,
definitivamente, suas funções. Assim como precisa
investir em segurança, equipando e incentivando as
polícias, precisa reformular o Poder Judiciário, no
sentido da celeridade e da eficiência, sobretudo no
que se refere à esfera penal. Por outro lado, deve
modernizar o sistema penitenciário, que não
corresponde à sua função precípua, que é a de reeducar
e readaptar o delinqüente ao convívio social.
Se o combate à violência não for considerado
prioridade entre as autoridades federais, estaduais e
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municipais, o Brasil pode enfrentar, em fase de
desemprego e recessão,
um período de
conturbações sociais sem paralelo na história
nacional. Além de procurar minimizar as
desigualdades socioeconômicas - razão primária da
violência, todos sabemos -, o Governo deve agir com
firmeza na manutenção da ordem e da paz sociais.
Caso contrário, corremos o risco de iniciar o novo
milênio em clima de verdadeira guerra civil.
Muito obrigado.
O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Governo Federal e a
Prefeitura do Rio de Janeiro anunciam uma
importante decisão na área do atendimento
hospitalar, que deverá vigorar a partir do dia 2 de janeiro do próximo ano.
Trata-se da municipalização de seis hospitais
federais, o que possibilitará a ampliação do número
de leitos, maior racionalização do seu gerenciamento
e a melhoria de remuneração das equipes de
médicos.
Os hospitais que integram o convênio ora
celebrado são os de Ipanema, Lagoa, Andaraí,
Curucui, o Instituto Psiquiátrico Pinel e o Centro
Psiquiátrico Pedro 11.
Um aspecto bastante significativo é que o
Ministério da Saúde continuará a repassar os
recursos necessários para o custeio e o pagamento
de pessoal dessas unidades, o que constitui garantia
à continuidade do atendimento sob as novas
condições.
O processo de municipalização, Sr. Presidente, inclusive com a celebração dos chamados consórcios, a
que fiz referência em recente pronunciamento nesta tribuna, representa avanço notável para a melhoria do
gerenciamento da estrutura hospitalar, não apenas
do Rio de Janeiro, mas, tenho convicção, de todas as
demais Unidades da Federação.
Acredito que essa descentralização que vem
sendo promovida pelo Ministério da Saúde precisa
ser interpretada como uma nova forma de
administração do setor, mas desprovida de qualquer
sentido que venha restringir o atendimento aos limites
do respectivo município.
Formulo tais considerações em face da minha
grande preocupação, como representante de Nova
Iguaçu e da Baixada Fluminense, uma região que
abriga 3,5 milhões de habitantes, um terço de toda a
população do Rio de Janeiro. Na Baixada
Fluminense, são grandes as carências de leitos
hospitalares para atender à crescente demanda, o

Novembro de 1999

que obriga o deslocamento de doentes a hospitais do
Rio de Janeiro, em busca de atendimento.
Preocupa-me, portanto, que a municipalização
dos seis hospitais ora anunciada possa servir de
motivo a restrições para o recebimento de pacientes
vindos de municípios vizinhos, especialmente da
Baixada Fluminense, de onde hoje se origina a
maioria dos'que batem à porta dos hospitais do Rio
de Janeiro.
É fundamental, Sr. Presidente, que o Projeto do
Rio de Janeiro e o Ministro da Saúde não deixem de
considerar o compromisso de manter atendimento à
população de Nova Iguaçu e das demais localidades
da Baixada Fluminense.
Não há dúvidas de que a solução para os graves
problemas da carente infraestrutura hospitalar da
Baixada depende da alocação de maior volume de
recursos federais e estaduais para a saúde, de
maneira a que os nossos municipais possam ampliar
sua capacidade de atendimento.
Era o que tinha a dizer.
O SR. CIRO NOGUEIRA (PFL - PI. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, causam-me profunda estranheza as
matérias veiculadas nos jornais de maior circulação
do Piauí, matérias em primeira página, intituladas
"Assembléia Legislativa quer arquivar CPI da
Corrupção" e "Instalação de CPI vai parar na Justiça",
ambas veiculadas no dia 23 de novembro de 1999.
É estarrecedora e decepcionante a atitude
tomada pela Mesa Diretora da Assembléia Legislativa
do Estado do Piauí, em relação a esse fato. No
momento em que o Brasil atravessa uma fase de
moralização da coisa pública, as instituições públicas
no Estado do Piauí retrocedem diante da história e
dos fatos atuais.
A sociedade brasileira não mais suporta a
convivência com tanta fa~a de ética moral e administrativa
no setor público. Preocupa-me o desenvolver desta
situação, por estar o Piauí envolvido no epicentro dos
acontecimentos nacionais.
A posição assumida pela Presidência da
Assembléia Legislativa é incompatível com a situação
nacional. A sociedade piauiense sente-se decepcionada
com a conivência de alguns Parlamentares estaduais,
por compartilharem com essa vergonhosa e
repugnante atitude tomada, no momento em que toda
a sociedade clama por transparência e respeito nas
instituições públicas.
A manobra política adotada pela Presidência da
Assembléia é um ato condenável, por submeter
aquela instituição ao descrédito da população. Não
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bastam os noticiários diários da imprensa sobre o
envolvimento do Estado com o crime organizado.
Creio que tais acontecimentos não representam
os anseios da sociedade piauiense. São fatos
isolados que não atingem frontalmente a dignidade, a
moral e o pensamento do povo do meu Estado.
Devemos, como homens públicos, banir de
nossas idéias esse tipo de atitude. Aqueles que nos
creditam o seu voto esperam de nós atos sérios e
respeito ao seu voto.
A
Assembléia
Legislativa,
instituição
consagrada como berço da cultura política nacional,
Casa esta por onde passaram os mais ilustres
expoentes da política piauiense, não deve omitir-se
de sua responsabilidade política e social num
momento tão importante para o Estado do Piauí.
Não quero, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, neste pronunciamento atingir a dignidade
da Instituição e dos seus Pares, mas, sim,
compartilhar com a sociedade nos seus clamores e
repudiar de público a atitude ora adotada em relação
ao momento que vivemos. Devemos, sim, respeitar a
opinião pública e com ela afastar do seio político os
elementos que contribuem para aumentar o
descrédito nas instituições políticas nacionais.
Na minha avaliação pessoal a Assembléia
Legislativa procura esconder as irregularidades
praticadas pelo Governo instalado no Piauí. Tenho
certeza de que isto não representa o pensamento da
maioria dos Parlamentares estaduais. É vergonhoso,
neste momento, um'ato de tamanha injustiça: para
com a sociedade, por não saber qual o destino da
coisa pública dado por seus governantes.
Não gostaria, Sr. Presidente, de assistir ao
noticiário nacional sobre questões de corrupção e
mau trato da coisa pública instaurado no meu Estado
do Piauí. Mas parece que as organizações caminham
para o contra-senso.
Historicamente os políticos piauienses são
célebres representantes do seu povo. Temos na
memória brasileira grandes vultos de destaque na
cultura política nacional. Envergonhar-se-iam pelos
atos cometidos recentemente por aquela Casa, que
tanto glorificaram.
Tenho plena certeza de que os Parlamentares de
boa índole não se deixarão levar por atitudes pessoais
e apaixonadas de alguns em não querer mostrar à
sociedade os desacertos cometidos nas últimas
administrações estaduais. Teremos, como conseqüências, o descrédito da população quanto à
reputabilidade de seus pares e o desrespeito àquela
instituição. Não podemos concordar com decisões

Quinta-feira 25 56905

dessa natureza. Devemos, como políticos, acatar e
respeitar os anseios sociais. Isto vem demonstrar o
nosso respeito e admiração da classe política atuante.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, quero
mais uma vez, nesta tribuna, condenar veementemente
a atitude tomada pela Assembléia Legislativa do meu
Estado, o Piauí, a precipitada decisão de esconder da
sociedade as arbitrariedades, os desacertos, a
corrupção generalizada, o descaso pelas normas
constitucionais e pelo zelo do Estado de Direito em que
vivemos todos nós brasileiros.
Todavia, é inaceitável o momento vivido no
Piauí, tendo em vista fatos dessa natureza. A
sociedade moderna não mais compartilha com os
métodos políticos de pensamentos arcaicos e
ultrapassados no sistema democrático mundial.
Para uma nação jovem como o Brasil e para um
Estado politicamente evoluído como o Piauí, não
podemos, como representantes da sociedade, aceitar
esse tipo de comportamento e atitudes emanadas do
seio dos homens que se intitulam públicos, mas que
ferem com seus atos o brio da sociedade.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a Comissão Especial destinada a
apreciar a Proposta de Emenda à Constituição nQ
407 ~A, de 1996, do ilustre Deputado Luciano Castro,
bem como a PEC apensada, de nE 436-A, da qual
tivemos a honra de ser designado Relator, concluiu
seus trabalhos no dia 16 de novembro de 1999,
aprovando o parecer que havíamos apresentado, com
o acolhimento de sugestões e emendas oferecidas
pela grande maioria de seus integrantes.
Trata-se de importante modificação em
dispositivos constitucionais que tratam da questão
dos precatórios, tanto no disciplinamento da regra
permanente, contemplada no art. 100 de nossa Carta
Magna, quanto no equacionamento para liquidação
dos precatórios ainda pendentes de pagamento.
Na elaboração do parecer, Sr. Presidente,
consideramos especialmente o interesse direto dos
cidadãos com créditos a receber, ao privilegiar os de
natureza alimentícia - em consonância, aliás, com o
propósito das duas iniciativas e com a manifestação
de praticamente todos os membros da Comissão.
Levamos em conta igualmente a situação financeira
das Prefeituras Municipais e dos Estados, de modo a
que, nas Disposições Transitórias, se incluam
medidas efetivamente exeqüíveis, e não apenas
intenções, como acabou por acontecer em relação ao
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art. 33 do ADCT, definido pelos Constituintes de
1988.
Na verdade, o nosso trabalho baseou-se
fundamentalmente na contribuição de nossos ilustres
companheiros naquele colegiado, os quais, na
grande maioria, fizeram consolidar a convicção deste
Relator em se conceder o prazo de dez anos para a
quitação do estoque dos precatórios, após a
reavaliação do valor dos precatórios pendentes •
duas inovações que certamente permitirão resolver-se tão grave problema, gerado em boa parte
por quantias exorbitantes obtidas a partir de
avaliações incompatíveis com os princípios de
moralidade e de justa indenização.
Estamos dando um importante passo para a
solução definitiva dessa pendência, mediante o
fortalecimento do sistema federativo, porque
concedemos novas condições ao pagamento de
precatórios, abrindo-se também aos entes de direito
público a possibilidade de decidirem fazer a quitação
através de títulos e certificados da dívida pública.
Outros passos tornam-se, agora, imprescindíveis,
Sr. Presidente, visando à elaboração de legislação
infraconstitucional, de maneira a que se definam regras
bastante claras e rigorosas, capazes de evitar abusos
ainda hoje cometidos em processos de desapropriação e
que viabilizem o efetivo cumprimento das disposições
constitucionais que ora estamos aprovando.
Acreditamos que o grupo de Parlamentares
integrantes da Comissão Especial da PEC dos
precatórios, pela dedicação demonstrada no estudo
do tema, possui todas as condições para a
construção dos projetos necessários à regulamentação da matéria, razão pela qual conclamamos
nossos ilustres Pares a mais esse trabalho em
benefício de nossa sociedade.
Fazemos integrar este pronunciamento os
termos de nosso voto proferido às PEC nºs 407-Al96 e
436/96, aprovado na Comissão Especial.
Voto do Relator.
Consoante o disposto no § 2º do art.
202 do Regimento Interno da Casa, cabe a
esta Comissão Especial examinar o mérito
da Proposta de Emenda à Constituição nº
407-A e da apensada, nº 436-A, ambas de
1996, bem como tratar da admissibilidade
das emendas a elas apresentadas.
Ao iniciar a apresentação de nosso voto,
gostaríamos de enfatizar as manifestações e
sugestões encaminhadas a este relator não
apenas pelos parlamentares autores das
emendas mencionadas no Relatório, mas
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também pelos Deputados Max Rosenmann,
Duma Pisaneschi, Paulo Kobayashi, Ricardo
Izar, Presidente Michel Temer, Antonio Carlos
Pannunzio, Jurandil Juarez, Nelson Meurer
e demais companheiros da Comissão.
De início, este relator faz ajuste, de
natureza meramente formal, na ementa da
PEC, pois optou por colocar os dispositivos
transitórios no corpo da Emenda e não
remetê-lo para o Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
Não obstante considerar valiosas
todas as contribuições oferecidas, na busca
de solução definitiva para essa complexa
questão dos precatórios, que tanto aflige
Estados
e
municípios
brasileiros,
procuramos acolher aquelas que mais se
compatibilizam com as duas linhas
norteadoras do nosso trabalho: a primeira
diz respeito à possibilidade de se garantir o
pagamento
dos
precatórios,
mas
diferenciando-os conforme sua natureza e
valor, satisfazendo efetivamente os direitos
do credor. A segunda consiste em
reconhecer a situação de crise financeira da
Fazenda Pública, principalmente de Estados
e Municípios, bem como oferecer solução
eficaz à liquidação dos precatórios, para
que não tornem tais entidades insolventes
definitivamente.
Em relação ao caput do art. 100,
preferimos manter o texto da Constituição,
dado que o conceito de Fazenda Pública
abrange a União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas autarquias e fundações,
conforme nos ensina América Luís Martins
da Silva, em sua obra "Do Precatório na
Execução Contra a Fazenda Pública" (Ed.
Lumen Juris. Rio de Janeiro. 1988, 6):
"Diz-se, também, que a Fazenda Pública é o
Estado, financeiramente considerado. Por
outro lado, o conceito de Fazenda Pública é
amplo, uma vez que, sem os adjetivos "federal", "estadual" ou "municipal", abrange, além
da União Federal, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, as suas respectivas
autarquias e fundações públicas."
Em atendimento à primeira linha, de
interesse direto dos cidadãos, procuramos
privilegiar os créditos de natureza alimentícia,
conforme, aliás, propõem a PEC nº 407-A, de
1996, e a unanimidade dos membros da
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Comissão. Mas fazemos a previsão de um
limite, a ser determinado em lei, até o qual
os pagamentos serão feitos em noventa
dias, a partir da determinação judicial, e
consideramos que o entendimento jurídico
da expressão "de natureza alimentícia" é
suficientemente claro, prescindindo de sua
definição no texto constitucional.
Alteramos o § 1Q , de modo a assegurar
a atualização monetária do débito oriundo
do precatório judicial até a data do seu
efetivo pagamento. Preservamos os §§ 21l e
311 do art. 100 da Constituição, por entender
que eles satisfazem aos objetivos das
propostas em análise e das emendas e
sugestões formuladas.
Introduzimos a possibilidade de
emissão de títulos para liquidação de
precatórios, desde que feita a requerimento
do credor (§ 411). Este dispositivo permite a
cessão e utilização na compensação de
tributos e dívidas de qualquer natureza no
âmbito da entidade emitente.
Tendo em vista as diferentes situações
financeiras dos entes da Federação, face às
dimensões continentais do nosso país,
introduzimos dispositivo (§ SIl) que
possibilita à lei definir valores distintos, para
os efeitos dos §§ 3Q e 511, de acordo com as
condições das respectivas entidades de
direito público.
Quanto ao grave problema do estoque de
precatórios pendentes de pagamento, o escopo
da PEC ora analisada e das proposições que a
acompanham oferece altemativas de solução
e prazo para sua liquidação.
Considerando que, vencido o prazo
estabelecido no art. 33 do Ato das Disposições
Transitórias pelo Constituinte de 1988, as
Fazendas Públicas não lograram resolver a
pendência de seus precatórios, entendemos
necessário conceder novo prazo, de até dez
anos, para uma resolução definitiva desse
problema.
Em sintonia com a sugestão oferecida
pelo ilustre Deputado Celso Giglio, e
apoiada pela maioria dos integrantes da
Comissão,
estabelecemos
tratamento
diferenciado e preferencial à liquidação de
"precatórios
judiciais
originários
de
desapropriação de imóvel residencial do
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credor, desde que comprovadamente o
único à époc~ da imissão na posse."
Impõem-se alguns comentários sobre o
não acolhimento de outros dispositivos
propostos para o reescalonamento dos débitos
vencidos, em decorrência de precatórios não
quitados por estados e municípios.
Julgamos que a fixação de um
percentual das receitas, inserido nas
Emendas nQs 1, 2 e 3, como parâmetro para
o pagamento anual de parcelas da dívida
relativa ao estoque de precatórios, representaria um verdadeiro entrave à consecução dos propósitos da medida, ferindo inclusive princípio constitucional disposto no
inciso I, § 4Q, do art. SO, razão por que
preferimos a fórmula objetiva do simples
parcelamento em pagamentos anuais e
sucessivos, contemplada na maioria das
propostas apresentadas, que se diferenciam
apenas quanto ao prazo, ora definido em
dez anos.
Acatamos parcialmente as Emendas
nllS 4 e 5, que visam garantir a emissão de
títulos ou certificados da dívida pública para
a liquidação de precatórios.
Mantendo coerência com a vontade de
não se comprometer as já combalidas
finanças municipais e estaduais, ao tempo
em que se preservam os direitos dos
cidadãos com base no princípio da justa
indenização, conforme assegurlil o art. 511,
XXIV, da Constituição Federal; inserimos
dois dispositivos da maior import~ncia.
Um deles dispõe que o valor dos
precatórios pendentes até 10 de jU~O do ano
da
promulgação
desta
Emenda
Constitucional poderá ser recalculado, na
forma da lei, consoante princípios da
moralidade e do justo valor. No entendimento
deste relator, salvo melhor juízo, não cabe
objeção no que concerne à coisa julgada.
Trata-se de escolha da justa indenização,
nos referidos termos constitucionais, diante
da coisa julgada que estabelece valor
absurdo e sem observância do princípio da
moralidade. Ou, na indagação do insigne
Ministro José Delgado, do Superior Tribunal
de Justiça, em o Estado de S.Paulo de 4 de
outubro de 1999: "Será que a coisa julgada
pode fazer reto o que é torto? Estamos tratando
de realidades. Temos doís valores a ser
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avaliados: a segurança jurídica e outro,
valor social, muito mais amplo." O mesmo
jurista aduz não entender como uma
Constituição menciona onze vezes o
princípio da moralidade e não se respeite
isso em decisão judicial.
O outro dispositivo refere-se .à
possibilidade de "compensação, a ser disposta
na lei, entre os créditos decorrentes de
precatórios e os débitos no âmbito do
respectivo ente federativo." Esse instrumento
vem sendo utilizado com êxito pelo Estado
de São Paulo, que editou a Lei nº
10.339/99, autorizando a compensação de
créditos de precatórios com débitos
tributários e outros, regulamentada pelo
Decreto nº 4.407 e pela Resolução da
Procuradoria Geral do Estado n2 357, de
1999.
Ao acolher parcialmente as Emendas
n2S 4 e 5, inserimos regra transitória para
suprir a finalidade do limite previsto no § 5º,
enquanto não elaborada a respectiva lei
reguladora.
Da mesma forma que na PEC n2
407-A, de 1996, estamos tipificando como
crime de responsabilidade, a que poderá
incorrer o Presidente do Tribunal de Justiça,
o
descumprimento
das
providências
determinadas no art. 100 da Constituição
Federal. Preferimos não incluir neste
dispositivo o Chefe de Poder Executivo, por
considerar que suas eventuais condutas de
desobediência podem ser plenamente
enquadradas nos diplomas legais próprios
dos respectivos entes federados.
Ante o exposto, opinamos pela
admissibilidade das emendas, votando, no
mérito, pela aprovação das PECs nº 407-A
e apensada, n2 436-A, de 1996, e das
Emendas n2S 4 e 5, rejeitando as de n2S 1,2
e 3, na forma do Substitutivo anexo.
Complementação de voto do Relator.
Acolhendo sugestões oferecidas por
diversos parlamentares ao longo da
discussão da matéria nesta Comissão,
procedemos às seguintes alterações em
nosso Substitutivo:
1) Atendendo a recomendação do
deputado José Carlos Vieira, este relator
acrescenta ao texto do § 12 do art. 100,
constante do art. 12 do Substitutivo, a
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seguinte expressão: "oriundos de sentenças
transitadas em julgado".
2) Conforme sugestões dos deputados
Max Rosenmann e Gustavo Fruet, atribui-se
nova redação ao §4º do art. 100, constante
do art. 12 do Substitutivo, e ao §22 do art. 22 •
As alterações têm por objetivo explicitar que
os títulos emitidos, a requerimento do
credor,
poderão
ser
utilizados
na
compensação de tributos e dívidas de
qualquer natureza, bem como nos
processos de licitação, concessão de
serviços públicos e privatização de estatais,
a critério de cada entidade emitente, que
poderá dispor no edital a aceitação ou não
de tais papéis.
3) Atendendo a nova sugestão do
deputado ~osé Carlos Vieira, alterou-se o §
52 do art. 100, constante do art. 1Q do
Substitutivo, visando atribuir maior clareza
na redação desse dispositivo.
4) Acolhendo as indicações dos
deputados José Carlos Vieira e Celso
Giglio, buscamos aperfeiçoar a redação do
caput do art. 22
do Substitutivo,
alterando-se a expressão "recalculado" por
"reavaliado".
São essas as modificações que
introduzimos em nosso parecer, razão pela
qual votamos pela aprovação das PEC nºs
407-A e 436-A, de 1996, na forma do
Substitutivo anexo.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Altera a redação do art. 100 da
Constituição Federal.

Às Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda
ao texto constitucional:
"Art. 1.!l O art. 100 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:
..
"Art. 100
§ 1º É obrigatória a inclusão, no
orçamento das entidades de direito público,
de verba necessária ao pagamento de seus
débitos
constantes
de
precatórios
judiciários, apresentados até 12 de julho,
fazendo-se o pagamento até 12 de julho,
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fazendo-se o pagamento até o final do
exercício seguinte, quando terão seus
valores atualizados monetariamente.
..............................................................
§ 42 A requerimento do credor,
ressalvados os créditos definidos como de
pequeno valor e os de natureza alimentícia,
os precatórios de que trata este artigo
poderão ser liquidados em títulos ou
certificados da dívida pública, com cláusulas
de juros e de preservação do valor real, com
vencimentos anuais e sucessivos, no prazo
máximo de dez anos, permitida a sua
cessão e utilização na compensação de
tributos e dívidas de qualquer natureza com
a entidade emitente.
§ SE Os créditos de natureza
alimentícia cujo valor não ultrapasse a
quantia fixada em lei serão liquidados em
noventa dias, contados da intimação judicial, e o valor excedente, segundo ordem
cronológica específica dos respectivos
precatórios, que terão preferência sobre os
demais.
§ 62 A lei poderá fixar valores distintos
para os fins pervistos nos §§ 32 e SQ deste
artigo, segundo as diferentes capacidades
das entidades de direito público.
Q
§ 7 O Presidente do Tribunal
competente que, por ato comissivo ou
omissivo, retardar ou tentar frustrar a
liquidação regular de precatório incorrerá
em crime de responsabilidade
Art. 22 O valor dos precatórios judiciais
pendentes de pagamento, apresentados até 12 de
julho do ano da promulgação desta Emenda, poderá
ser recalculado, na orma da lei, consoante os
princípios da moralidade e do justo valor.
§ 12 Ressalvados os créditos definidos
como de pequeno valor e os de natureza
alimentícia, o valor dos precatórios judiciais
pendentes de pagamento, incluído o
remanescente de juros e correção monetária,
poderá ser pago, segundo decisão editada
pelo Poder Executivo, em prestações anuais,
iguais sucessivas e atualizadas, no prazo
máximo de dez anos, vencendo-se a primeira
no exercício seguinte à promulgação desta
Emenda.
§ 22 A requerimento do credor e
respeitada a ordem de pedidos, os precatórios
judiciários de que trata o § 1Q, poderão ser
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liquidados em títulos ou certificados da
dívida pública, que poderão ser utilizados:
I - em privatização de empresas
controladas pelo Poder Público e na
alienação de sua participação acionária;
11 - na compensação de tributos ou
dívidas de qualquer natureza no âmbito da
entidade emitente.
§ 3º O prazo referido no § 1E fica reduzido
para dois anos, nos casos de precatórios
judiciais originários de desapropriação de
imóvel residencial do credor, desde que
comprovadamente único à época da imissão na
posse.
§ 4E O Presidente do Tribunal
competente deverá, vencido o prazo ou em
caso de omissão no orçamento, ou
preterição ao direito de precedência, a
requerimento do credor, requisitar ou
determinar o seqüestro de recursos
financeiros
da
entidade
executada,
suficientes à satisfação da prestação.
§ SQ Enquanto não editada a lei de que
trata o § SE, do art. 100, o limite de
pagamento será fixado no art. 128, da Lei nº
8.213 de 24 de julho de 1991, com a
redação que lhe foi conferida pela Lei nQ
9.032, de 28 de 1995.
Art. 3Q Esta emenda entra em vigor na data de
sua publicação."
Sala das Sessões, 11 de novembro de 1999. Deputado André Benassi.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no Brasil de hoje, como na época da
ditadura militar, a nação é governada através de
decretos ou medidas provisórias,
editadas
indiscriminada e discricionariamente, em número
muito superior ao de leis. O Chefe do Poder Executivo
tornou-se um monarca absoluto: despreza o Poder
Legislativo e desacata o Poder Judiciário, em flagrante atentado ao princípio da soberania dos
vereditos. Estamos-nos tornan~p.-"um Estado sem
identidade nacional, perdendo a nossa soberania
através da desnaci()n~lização de nossa economia e,
pior, com a . "doação,j do patrimônio público aos
grandes grupos nacionais e internacionais, alijando
os pequenos investidores da oportunidade de
adquirirem ações das empresas privatizadas. Tudo
isto conjugado com o desmonte das linhas mestras
da Constituição brasileira, implementado por meio
das reformas orquestradas pelo FMI e definidas pelo
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Consenso de Washington, visando pura e
simplesmente a ajustar o Estado brasileiro aos
interesses dos grupos estrangeiros, com a conivência
do Governo Fernando Henrique.
No âmbito da Secretaria da Receita Federal, a
situação não é menos indignativa. Através da norma
IN 106/98, emanada do Secretário da Receita Federal, houve uma oficialização do contrabando no país,
pois a entrega de mercadorias apreendidas a
verdadeiras máfias, estribadas no poder de políticos,
juízes e servidores corruptos, dá-se sem qualquer
critério objetivo, com a simples anuência do
secretário da Réceita Federal, o que atenta contra a
moralidade pública.
Mas definitivamente inaceitável é a mais
recente proposta do governo FHC contra a área de
Fiscalização da Receita Federal, que poderá afetar
também a todos os servidores públicos. Trata-se de
uma minuta que tramita pela Casa Civil e propõe a
transfiguração da Gratificação de Desempenho de.
Atividade Tributária, a gratificação de produtividade
dos fiscais criada pela MP n2 1915, de 1999. Nessa
minuta, o Governo demonstrou, mais uma vez, que
está empenhado em destruir a independência da
Administração Tributária. O conteúdo da minuta de
decreto é uma verdadeira agressão à inteligência do
povo brasileiro e uma afronta aos princípios mais
elementares de Direito e cidadania, constituindo-se
numa peça imoral, perversa, ilegal, divisionista e
antidemocrática. É difícil de acreditar que esse
documento tenha sido produzido por aqueles que
deveriam pautar sua atuação pelos nobres princípios
da administração pública, tal a quantidade de
equívocos e absurdos contidos em seu bojo.
O regulamento proposto atenta ainda contra os
preceitos básicos da Ciência da Administração, ao
estabelecer um modelo de gratificação onde alguns
obrigatoriamente serão avaliados com notas máximas, enquanto outros terão, necessariamente, de ser
avaliados com a nota zero. A minuta divulgada,
incoerente no que tange a metas coletivas e individuais, promove a redução salarial de grande parte
dos Auditores Fiscais da Receita e, decretando-os
relapsos e incompetentes, obriga o enquadramento
de pelo menos 20% de seu efetivo num patamar de
avaliação ruim (correspondendo a 15% da
gratificação) ou péssimo (0% de gratificação), na
parcela relativa ao merecimento individual.
Tal medida, se levada a efeito, só tenderia a
trazer graves distorções e perturbações no ambiente
de trabalho da Administração como um todo,
eliminando toda e qualquer tentativa de realização de
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trabalho cooperativo e em equipe. Certamente, em
curtíssimo espaço de tempo essa medida provocará
uma redução da eficiência e da motivação dos
membros do quadro da Receita Federal, já
imensamente afetados pela política de extermínio
salarial do Governo.
Através desse sistema de avaliação absurdo,
que de avaliação nada tem, o governo federal pretender desestruturar definitivamente as auditorias da
Receita Federal, criando entre os fiscais pelo menos
quatro castas: 1) a dos intocáveis, que são os
investidos em cargos em comissão de Natureza Especial, de Direção e Assessoramento Superior, DAS
4,5 e 6 (art. 52, § 12 ), estabelecendo-se, por decreto,
que as administrações serão isentas de qualquer
avaliação de seu desempenho, para fins de
gratificação; 2) a dos "amigos do rei", pequena
minoria de 10% que será avaliada pelo máximo,
normalmente chefias, de acordo com a cultura da
repartição (art. 52, inciso I); 3) a dos remediados, que
perceberão entre 30 e 90% da gratificação (art. 52,
incisos 11, 111 e IV); e 4) a dos sans culottes, que
englobará os verdadeiramente péssimos, além de
outros que, por força do decreto, serão "sacrificados"
e ficarão com zero (art. 52, inciso V).
Para estes últimos, o não recebimento da
gratificação não será sua principal desgraça, por mais
incrível que isso possa parecer. É que os
Administradores Tributários, caso não queiram
incorrer em crime de prevaricação, deverão imediatamente instaurar o devido Procedimento Administrativo Disciplinar contra o servidor avaliado com zero
por cento, por força do que dispõem os incisos I a V do
art. 116 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
e em cumprimento ao seu art. 143. Ou seja, quem
receber entre 0% e 9% de GDAT (no mínimo, 20% da
categoria!), além de ter sua remuneração reduzida,
estará a caminho da demissão por insuficiência de
desempenho.
Ficará assim instaurado na Secretaria da
Receita Federal um terrorismo inaceitável, pois o
dispositivo que determina que o dirigente máximo da
unidade será o responsável pela aplicação da "regra
de ajuste", sem impor qualquer condição ou restrição
ao seu exercício (art. 52, § 22 ), presta-se a toda sorte
de utilizações perversas por parte de administradores
inescrupulosos, incentivando as práticas de
nepotismo, favoritismo, casuísmo, atuação com
motivação política ou por capricho pessoal, e
punições injustas de toda espécie.
Durante a votação, na Comissão de Trabalho da
Câmara, dos projetos que regulamentavam o
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emprego público e as carreiras exclusivas de Estado,
o governo federal argumentou que a quebra da
estabilidade do servidor público e o condicionamento
dos servidores à avaliação de desempenho não daria
margem a perseguições políticas. Mas com essa
medida que o Governo está em vias de aplicar aos
Auditores Fiscais, confirma-se que ele não acredita
na lisura das avaliações que concedem gratificação
de desempenho. E, portanto, confessa que mentiu
quando disse que a avaliação de desempenho não
poderia ser, de forma alguma, utilizada para a
demissão de servidores que contrariam interesses
dos poderosos de plantão.
Sendo assim, advertimos ao governo federal
que, se essa medida absurda vier a ser implementada, não mediremos esforços para mobilizar a
Nação contra essa violência à independência da
Receita Federal, guardiã da capacidade de arrecadação da sociedade brasileira.
O SR. AGNALDO MUNIZ (PDT - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, os recursos naturais dos
países desen- volvidos encontram-se em fase de
esgotamento. Nada podem fazer quanto a isto,
principalmente em razão da incapacidade dos
mesmos em refrear os seus alarmantes níveis de
consumo. Isto os coloca diante de uma questão
inevitável de sobrevivência, levando-os a olhar a
Amazõnia como um objetivo estratégico não mais de
longo prazo.
Nas próximas décadas, agravar-se-á de modo
planetário o problema da falta de água potável para
consumo humano. Os estoques mundiais de petróleo
irão ter um fim.
A biodiversidade da floresta amazônica e as
grandes reservas minerais brasileiras serão cobiçadas de um modo ainda mais ostensivo. Porém, o
processo de apropriação de nossas riquezas está em
curso.
Identifico com nitidez uma lógica perversa que
combina a subalternidade do Poder Público, o
estupefaciamento da sociedade e a ação insidiosa de
organizações estrangeiras, que, em uma situação de
ausência política, operam sistematicamente a
estratégia dos países centrais para a região, qual seja
a desnacionalização de nossas riquezas.
O Governo Federal contribui para essa situação
de confrontamento, primeiro, ao transferir o estoque
nacional de recursos minerais por meio da
privatização de empresas estratégicas como a
Companhia Vale do Rio Doce e Eletronorte; segundo,
pelo esfacelamento de estruturas de apoio da
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Amazônia como o Basa e a Sudam e, terceiro, pela
diminuição dos gastos públicos na região, como
atesta o Orçamento da União para o ano 2000.
A sociedade, bombardeada pela propaganda
maniqueísta de origem externa que reduz toda a
questão ao errôneo dilema "preservar ou devastar",
quando na verdade a palavra certa é desenvolver,
tem sua capacidade de crítica seriamente
comprometida. Torna-se, portanto, agente passivo de
uma campanha que deveria abertamente condenar.
Para discutir o grau de entrega das riquezas
naturais da Amazônia e este maniqueísmo
estrangeiro nefasto, o Partido Popular Socialista
(PPS) realizará em Rio Branco, no Acre, hoje, dia 18,
e amanhã, um encontro que pretende dar início ao
processo de conscientização nacional do papel
medíocre desempenhado hoje pela região, ou seja,
de reserva estratégica das grandes potências, que
exclui, por essa razão, populações inteiras de
condições mínimas de vida.
O encontro tem por objetivo recapitular as
metas nacionais de desenvolvimento para a
Amazônia, na busca do crescimento econômico e social de sua gente.
Louvo a iniciativa tomada pelo PPS de
reexaminar o assunto à luz.da pretensão estrangeira
sobre a região.
Creio ser mesmo uma questão de sobrevivência
nacional no próximo século a necessidade de reforçar
nosso domínio, inclusive militar, sobre a Amazônia, a
maior região do País.
Não há com o que se enganar. A cobiça do
mundo sobre a região é evidente, e cresce a cada dia.
Com o fim das grandes reservas de recursos
naturais do planeta, o Brasil só tem um caminho a
seguir: desenvolver urgentemente os Estados da
Amazônia, integrando-os efetivamente à vida
econômica nacional.
Não existe outra opção. Aliás, de fato, outra
jamais existiu.
Era o que tinha a dizer.
O SR. FREIRE JÚNIOR (PMDB - TO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, chega-me às mãos o livro
"Juventude, um grito de esperança li", que retrata o
perfil da juventude de Palmas, Capital de meu
Estado. O trabalho - uma parceria da Secretaria Municipal Extraordinária da Juventude com a Unesco e o
lIes-ulbra - resulta de um pesquisa de campo e
compara os dados estatísticos de 1997 com os deste
ano. Foram entrevistados 260 jovens no município de
Palmas, de um universo estimado em 70 mil.
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o resultado desse trabalho merece de todos
nós uma profunda reflexão, pois retrata de forma clara
e inquestionável, uma vez que se trata de informação
oficial, a triste, dura e perversa realidade em que vive
a juventude de meu Estado. Na área da educação,
Srs. Parlamentares, é extremamente grave e
preocupante que 23,97% (quase um quarto) dos
jovens de 15 a 29 anos não tenham completado o
ensino fundamental, e mais grave ainda é verificar
que apenas 4,12% o fizeram.
Se salientarmos novamente que se trata de uma
pesquisa restrita aos jovens - faixa etária que vai dos
15 aos 29 anos, aí já compreendendo o adulto jovem
-, tem-se uma noção precisa de como o maior
problema do Tocantins, no setor da educação, ainda
são os inaceitáveis e afrontosos índices de
analfabetismo que, desde cedo, começam a ceifar as
nossas crianças das classes menos favorecidas,
impedindo-as de, futuramente, exercerem sua
cidadania, na amplitude de sua conceituação. Apesar
de funcionar com regularidade, o programa "ABC da
Cidadania", através do qual o governo apregoa a
erradicação do analfabetismo até o ano 2000, se faz
presente, antes de tudo, na mídia.
O governo estadual chegou a divulgar - o que
sabe fazer muito bem - um programa em que os
professores iriam de casa em casa cadastrar os
analfabetos, mas a proposta não saiu do papel- ou
melhor, não passou de mais uma propaganda
enganosa e falaciosa.
Voltando aos números da pesquisa, Sr.
Presidente, o levantamento constatou que, na faixa
etária de 15 a 18 anos, 38,85% (quase 40%!) não
concluíram o ensino médio. Constata-se que em
Palmas os jovens não estão concluindo o ensino
médio na idade escolar adequada. Neste universo de
15 a 18 anos, é alarmante o percentual de jovens que
não concluíram sequer o ensino fundamental:
50,94%, mais da metade da juventude de nossa Capital! E tão ou mais grave é o fato de apenas 3,77% o
terem concluído!
Esta é uma realidade que a sociedade
palmense e o povo do Tocantins não aceitam! Tal
quadro avilta a todos nós que queremos uma
sociedade mais justa, igualitária e fraterna. Os
próprios órgãos responsáveis pelo trabalho, diante de
tais evidências, tiveram de se manifestar, e o fizeram
da forma mais irônica e cínica que podiam,
perguntando: "Por que estes jovens não completam a
sua escolaridade na faixa etária adequada?".
Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quem tem de fazer perguntas somos nós: por que um
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Governador que está no poder há quase cinco anos
não criou mecanismos para mudar essa situação,
não procurou atacar de frente o problema? Ao
disputar a eleição para Prefeito de Palmas, em 1996,
apresentei um programa de governo onde me
comprometia a implantar programa semelhante aos
criados pelos Governadores Maguito Vilela, em
Goiás, e Cristóvam Buarque, no Distrito Federal, para
estimular as crianças e jovens em idade escolar a
permanecerem nas salas de aulas. O Governo,
naquela época, da forma mais desavergonhada,
passou a anunciar que implantaria aquele meu
projeto de imediato. Mas dez dias depois das eleições
o programa foi extinto, e aí está o resultado...
No
confronto
classe
social
versus
aproveitamento escolar, o círculo vicioso se repete
eternamente. Os dados da pesquisa indicam que o
maior número de jovens analfabetos está incluído na
classe E. E, ainda na mesma classe, 61,54% dos
jovens não possuem o ensino médio completo,
enquanto que a classe A - como é óbvio - sobressai
com 25% de jovens com curso superior completo.
Vejam bem, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
deputados, esses dados são da capital do meu
Estado. E no interior, onde as coisas costumam ser
bem piores? Na semana passada, o Jornal do
Tocantins denunciou que pelo menos 236 mil e 856
tocantinenses vivem em situação de absoluta miséria.
Esses miseráveis ocupam uma área de 237 mil e 598
quilômetros quadrados, divididos em 72 municípios
de duas regiões do Estado: Bico do Papagaio e
Chapada da Mangabeira (Jalapão). Os dados são
oficiais e foram apresentados pelo Ministério da
Integração Nacional. Levantamento do Ministério da
Previdência e Assistência Social, de julho deste ano,
mostra ainda que da população do Tocantins,
estimada em 1,048 milhão, 54% - ou seja, 558 mil estão abaixo da linha de pobreza.
Com relação aos dados da pesquisa sobre o
setor Trabalho, verificou-se que 59,18% dos jovens
entrevistados trabalham; e destes, 60% não têm
carteira assinada. A pesquisa perguntou ainda aos
jovens com que idade começaram a trabalhar, para
saber se estão ou não iniciando sua vida no mercado
de trabalho muito cedo. O resultado mostrou que
51 ,12% começaram a trabalhar entre 12 a 15 anos e
17,16% ainda não puderam começar a trabalhar, por
falta de oportunidade de emprego. Os próprios
autores do trabalho reconhecem que, diante desses
dados, as classes sociais D e E apresentam um
percentual acima de 70% de jovens que necessitam
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começar a trabalhar entre 12 e 15 anos, fato que interlere decisivamente na vida escolar deles.
Outro dado importante: dos jovens entrevistados,
apenas 37,83% possuem curso profissionalizante. Além
disso, apesar de os jovens buscarem uma profissionalização, 63,37% não atuam na sua área profissional.
Vale perguntar: então, para que serviu esse curso
profissionalizante?
Bem vemos que esse quadro somente poderá
ser alterado com a efetiva participação do Poder
Público. Educação fundamental, universitária ou
profissionalizante ainda é e deverá ser de
competência dos governos. E, no caso das classes
menos favorecidas, a profissionalização - para quem
não pode almejar as universidades, principalmente as
classes C, D e E - é uma forma de alçar o jovem para
ganhos mais rentáveis, o que não acontece em
Palmas, por falta de políticas públicas voltadas para
essa realidade.
Para concluir, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
deputados, quero destacar o aspecto cultural do
jovem de Palmas. Quanto aos diversos tipos de lazer,
o esporte sobressaiu prioritariamente em 27,72% da
preferência, nas classes analisadas. Em seguida veio
a televisão, com 25,09%. O estudo salienta que a
televisão vem ocupando espaço de outras formas de
lazer, principalmente nas classes C, D e E. "Isto
pressupõe - analisa o documento - que, dentre as
preferências de lazer, a televisão lidera por tratar-se
de um lazer que não despende economicamente do
jovem, não envolvendo gastos". Isso é preocupante,
uma vez que sabemos qual é o atual nível das TVs
brasileiras. Neste aspecto chegamos a um ponto
estarrecedor, sobre o qual qualquer sociólogo ou
psicólogo poderá discorrer com mais propriedade. O
que se sabe é que as emissoras estão, cada vez
mais, investindo em audiência, em detrimento de
qualidade e cultura. As classes privilegiadas
procuram escapar com o aluguel de fitas de vídeo e a
assinatura de TVs pagas. Aos deserdados... bem,
para eles, sobra o "lixo cultural".
Eis aqui, Srs. Parlamentares, o quadro nu e cru,
sem retoques, que mostra a triste e dolorosa
realidade em que se encontram hoje os homens e
mulheres que, amanhã, estarão à frente dos destinos
da capital de meu Estado.
Espero que os números publicados no
"Juventude, um grito de esperança" sirvam de alerta
ao Governo do Estado e à Prefeitura de Palmas, e que
não seja esse um grito a se perder nos contrafortes
da Serra do Carmo, sem ecoar e sem se fazer ouvir;
que não seja mais um grito a mostrar uma perversa
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realidade que afronta e agride, tanto pelos números
que apresenta como pela omissão e inoperância dos
governos estadual e municipal; e que sirva para
lembrá-los de que gritos como este, mais cedo ou
mais tarde, se farão ouvir nas ruas e nas praças dé
nossa Capital e de nosso Estado, a cobrar o que é um
direito de todos nós: o direito à cidadania plena.
O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, já são visíveis alguns sinais de
recuperação econômica. Eles são mais expressivos
nas vendas do varejo e na retomada da produção industrial- tudo se reflete, de forma imediata ou não, na
taxa de emprego. Mas esses sinais trazem também o
perigo da volta da inflação.
Administrar essa virada do ritmo econômico
sem abrir a guarda ao monstro inflacionário é uma
arte e ciência à qual as autoridades monetárias terão
de se dedicar.
Não havia alternativa: a inquietação da
população com o aperto a que estava submetida
havia chegado ao fim, com o perigo de se converter
em uma desesperança sem volta. Foi pago o preço do
sacrifício em prol do ajuste fiscal.
Algumas empresas e empregos ficaram à beira
do caminho, enquanto a população viveu a
experiência, reformou hábitos, enxugou estruturas.
As empresas e pessoas que sobreviveram foram as
que reduziram custos e se fortaleceram para a
competição.
Estamos agora diante do desafio de destinar
esse poder de competição à prova nas exportações e
na substituição de importações. O que se espera do
Governo é que não se deixe imobilizar pelo poder da
burocracia quanto à liberação das linhas de crédito e
à agilização dos projetos governamentais.
Na teoria, pelo menos, as pequenas e médias
empresas ficaram reabilitadas da fama de
improdutivas. Falta ainda chegar o crédito.
Vemos com entusiasmo as declarações do
Presidente do BNDES, Andrea Calabi, no sentido de
que os projetos não mais serão financiados somente
à custa de garantias reais e avais bancários. Pode
estar caindo por terra a estranha situação de que só
quem é rico - e, portanto, deles não precisa - tem
direito a financiamentos.
Agora, segundo o Presidente do BNDES, os
projetos serão julgados pela sua viabilidade e
acompanhados pelo seu desempenho. Há uma boa
parcela de brasileiros com talento e coragem, com
projeto e experiência, mas sem bens para lastrear
seus empréstimos.
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Disse também o Presidente do BNDES que,
quanto a segmentos de atividades, o banco olhará para
o futuro, identificando as oportunidades e necessidades
nacionais em áreas de maior qualificação, criatividade e ousadia.
Em que medida tal projeto resistirá ao embargo
da rotina, à sabotagem do preconceito e do
conformismo?
Vão-se confrontar dois "Brasis": de um lado, o
do passado, com sua guarda fechada e seus direitos
adquiridos; de outro, o do futuro, com seus encantos e
ousadia. É este segundo que ganhará o mundo e
atrairá a atenção daqueles que, em seus países,
sofrem com o engessamento dos costumes, do medo
e do imobilismo.
Não podemos perder essa oportunidade de
reconquistar nossa identidade, nossa auto-estima, e
de criar as oportunidades de que os jovens brasileiros
tanto precisam. A recuperação econômica não pode
parar nos escaninhos da burocracia.
Crescimento sem medo será crescimento com
estabilidade monetária. Tudo indica que este possa
ser um objetivo viável, com o apoio do Congresso
Nacional e das parcelas mais esclarecidas de todos
os partidos políticos.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a Assembléia Legislativa
homenageou, em sessão solene, a memória de
Joaquim Câmara Filho ao ensejo do primeiro
centenário do seu nascimento, ocorrido em 1899 na
cidade de Jardim dos Angicos, no Rio Grande do
Norte. Ele foi um dos fundados do jornal O Popular,
um pioneiro em Goiânia e um dos mais destacados
auxiliares de Pedro Ludovico na campanha da
mudança da Capital de Goiás e a sua conseqüente
consolidação no final da década de 30 e no início dos
anos 40.

À oportunidade desse evento, muito significativo
para o povo goiano, os Deputados Estaduais
tomaram a decisão unânime de conferir à Sra. Hilda
Sóter Câmara a Medalha do Mérito Legislativo Pedro
Ludovico, em reconhecimento aos relevantes
serviços por ela prestados~-à comunidade local. De
fato, a honorífica distinção tem um significado de
bastante expressão política e social, eis que foi ela
uma das mais entusiásticas companheiras da esposa
do fundador de Goiânia, sobretudo na colaboração
que de bom grado ofereceu às obras destinadas ao
amparo à velhice, à infância, aos pobres, aos doentes
e aos necessitados.
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A Sra. Hilda Sóter Câmara é natural da cidade
mineira de Paracatu e foi em seu berço natal que
contraiu núpcias com Joaquim Câmara Filho,
engenheiro agrônomo a quem coube, em determinada época, administrar os negócios municipais.
Revolucionário de 1930 e depois de 1932, sempre
engajado nos movimentos deflagrados no País em favor da legalidade democrática, esse brasileiro
nordestino incorporou-se depois à vida de Goiás e, no
meu Estado, exerceu importantes funções públicas.
Fundador de O Popular, órgão de imprensa que
tem sido um repositório da história de Goiânia, pois
há 66 anos registra todos os acontecimentos
relacionados à cidade, destacou-se Joaquim Câmara
Filho como jornalista, político e homem de iniciativas
voltadas sempre para o progresso e o
desenvolvimento do Centro-Oeste. Na sua biografia
ressalta-se o fato de ter sido prefeito de Pires do Rio e
de Anápolis, além de criar a Associação Goiana de
Imprensa, a Associação Comercial e Industrial do
Estado de Goiás e a Federação das Associação
Rurais do Estado. Foi, também, membro da Academia
Goiana de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico
de Goiás, da Associação Brasileira de Imprensa, do
Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, da
Sociedade Nacional de Agricultura e do Instituto
Brasileiro do Café.
Em todas as suas atividades, Joaquim Câmara
Filho esteve acompanhado da Sra. Hilda Sóter
Câmara, mãe dos seus filhos, que hoje já ocupam
funções de saliência administrativa na Organização
Jaime Câmara, proprietária do maior complexo de
comunicação social do Brasil Central, que dispõe de
várias emissoras de rádio e televisão, inclusive
jornais em Goiânia, Brasília e Palmas. Mulher de
excelsas virtudes, herdeira das tradições que
caracterizam a família de Minas Gerais, de vocação
cristã para a fraterna ajuda aos desafortunados e
desfavorecidos da sorte, dona de uma personalidade
incomum pela firmeza de atitudes, coragem e bravura
nos seus mais nobres empreendimentos, ela foi uma
leal companheira do marido e, sem dúvida, uma
constante enamorada de Goiânia.
Muito me honra poder saudar da tribuna
parlamentar o auspicioso acontecimento de que é
palco a Assembléia Legislativa de Goiás, celebrando,
com pompa e circunstância, o centenário de
nascimento de Joaquim Câmara Filho. Mais ainda o
significativo evento da concessão da Medalha do
Mérito Legislativo Pedro Ludovico à Sra. Hilda Sóter
Câmara, que merecidamente passa a ostentá-Ia
como prova do reconhecimento que a ela tributa o
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povo goiano, gratíssimo pelo que soube realizar, ao
longo de sua existência, por Goiânia e pelo meu
Estado.
Isso quer dizer que nós, goianos de boa
vontade, não nos recusamos nunca a valorizar quem,
lutando em favor de nosso progresso social e
desenvolvimento econômico, ajuda a construir, aqui
no Centro-Oeste, com alma, sangue e coração, a
grandeza do meu Estado e, conseqüentemente, do
Brasil.
Hoje, inquestionavelmente, Goiânia é um
notável núcleo cosmopolita, acolhendo brasileiros de
todos os rincões da Pátria, homens e mulheres como
Joaquim Câmara Filho e Hilda Sóter Câmara, casal
que todos admiram por sua respeitabilidade e
inigualáveis virtudes cívicas.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Passa-se
ao

v- GRANDE EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Silas Camara
O SR.SILAS CÂMARA (PTB-AM. Pronuncia0
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, inicialmente, ao ocupar mais uma vez a
tribuna desta Câmara dos Deputados, gostaria de
agradecer a Deus a oportunidade que me concedeu
de estar nesta grande Casa democrática, onde o
Brasil discute seus grandes problemas.
O atual momento de crise por que passamos é
dos mais graves a que a sociedade brasileira já
assistiu. A avaliação corrente é de que a crise política
e a crise econômica se retroalimentam num círculo
vicioso que precisa, o Governo brasileiro,
urgentemente interromper. A falta de credibilidade no
Governo, dizem, provoca o direcionamento dos
investimentos no mercado do dólar que, valorizado,
ameaça a estabilidade econômica, podendo refletir
gravemente em taxas de inflação inesperadas, as
quais dificultam o cumprimento das metas
pretendidas com o FMI. Esse atrelamento de nossa
economia ao cumprimento das metas tem engessado
as possibilidades de crescimento, resultando, por sua
vez, no descontentamento do setor produtivo e de
toda a sociedade, com o agravamento da crise
política. Essa retroalimentação das crises econômica
e política, como disse há pouco, tem de ser rompida a
qualquer custo.
Nossa dependência do mercado financeiro
mundial, Sr. Presidente, fica evidente quando
assistimos ao acionamento dos instrumentos de que
faz uso corrente a atual política econômica. O
estímulo à entrada dos investimentos estrangeiros de
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curto prazo e a sempre alardeada elevação de juros,
para, respectivamente, manterem as reservas e
conterem qualquer avanço inflacionário, são
exemplos da dependência a que me referi.
Esses instrumentos não interessam de forma
alguma ao setor produtivo nacional, pois impedem o
crescimento de nossa economia e a conseqüente
geração de renda e de postos de trabalho. Não por outra
razão a sociedade tem reivindicado, com cada vez maior
veemência, a retomada do desenvolvimento e o
combate à pobreza.
Este momento - é bom que se lembre - é o
menos oportuno para troca de acusações, brigas e
conversas desencontradas envolvendo o Planalto e o
Congresso Nacional que têm marcado a cena política
nacional. De nossa parte, temos a responsabilidade
de balizar o entendimento, em busca de superação da
crise, para que possamos reassumir o papel da
economia emergente que nos deve caber neste final
de século e de milênio. Para tanto, somos também
responsáveis pela continuidade das reformas
previdenciária, tributária e política, indispensáveis ao
novo perfil de Estado e de sociedade que estamos
buscando.
Não
há
tempo
para
perder
com
desentendimentos que em nada contribuem com o
bem-estar da Nação. O Brasil não pode esperar. Não
temos o direito de errar mais. Para nós só o caminho
do crescimento econômico que distribua renda e
eleve o índice de desenvolvimento humano no País é
aceitável.
Para termos idéia da nossa paralisia, basta citar
a queda na taxa de crescimento do Produto Interno
Bruto - PIB brasileiro dos últimos anos. Crescemos
5,9%, em 1994; 2,8%, em 1996;0,1 %, em 1998; e
temos a previsão de uma taxa 0,6% para 1999. O País
assim fica inviável. Precisamos urgentemente de uma
política econômica robusta que garanta, sem inflação
e com penetração crescente no mercado internacional,
uma taxa de crescimento médio de 4% a 6% do PIB,
capaz de absorver a população economicamente ativa,
elevando-nos ao lugar que nos cabe na economia
mundial. Para tanto, a diminuição do Custo Brasil,
considerado imprescindível para a adaptação das regras
econômicas globalizáveis e a uma necessária e
inevitável política de promoção social, é preciso o mínimo
de estabilidade política que nós, da base governista,
devemos garantir.
Se esta é, como dizem os analistas, uma das
carências para que se assegure a estabilidade
econômica e se possa retomar o desenvolvimento,
façamos a nossa parte, não só atendendo às demandas
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do Executivo, mas discutindo saudavelmente as atuais
diretrizes da políticas públicas do Govemo e apontando
correções de rumo que julgamos necessárias. Sejamos
ativos e influentes na condução do desenvolvimento do
País, conforme nos confere o mandato parlamentar.
Investidos com esse espírito, entendo que
devemos reforçar a agenda política e econômica
dirigida à superação do quadro cruel da desigualdade
regional que caracteriza o mapa geopolítico do Srasil.
Nesse aspecto deter-me-ei particularmente na
região amazônica, berço da minha história na vida
pública.
Segundo estimativas recentes, Sr. Presidente, a
Região Norte teve uma participação, em 1995, de
4,6% do PIS nacional, calculado em 658 bilhões de
reais, o qual representa um PIS regional de
aproximadamente 30 bilhões de reais e uma renda
per capita de 2.520 reais. Entre 1960 e 1994, a
economia da região cresceu a uma taxa média anual
de 8,4%, enquanto o País cresceu a uma taxa média
anual de 5,2%.
O Sr. Pauderney Avelino - V. Ex!!. me permite
um aparte?
O SR. SILAS CÂMARA - Com todo prazer
permito um aparte ao meu ilustre colega, do qual sou
admirador particular,' meu
Líder,
Deputado
Pauderney AveJino.
O Sr. Pauderney Avelino - Ilustre Deputado
Silas Câmara, a admiração que V. Ex!!. diz ter por mim
é recíproca. V. Exª., ao chegar nesta Casa, como
Deputado de primeiro mandato, não era um simples
estreante; já chegou aqui com grande experiência
política. V. Exª., ao se eleger representante do povo
do Amazonas no pleito de 1998, trouxe para a
Câmara dos Deputados sua experiência, e isso muito
tem colaborado para o andamento dos trabalhos
desta Casa, que muito tem ajudado o Estado do
Amazonas. A análise que V. Exª. faz nesta tarde
merece realmente a nossa reflexão. E, com
serenidade, V. Exª. traz números irrefutáveis. Não
apenas nós, políticos do Norte, do Nordeste, do Sul
ou do Centro-Oeste, mas todos, como responsáveis
pela condução das políticas públicas do nosso País
em todos os níveis, precisamos refletir sobre essa
questão. Vejo que a preocupação de V. Ex!!. também é
a minha, porque queremos o melhor para o País, para
a sociedade brasileira e para as nossas regiões.
Vamos buscar, com o esforço de cada um de nós - e
não encontro paralelo no esforço que vejo em V. Ex!!.
-, a melhoria para o nosso povo. Gostaria que a
análise de V. Ex!!. fosse a mesma de toda esta Casa,
para que pudéssemos dar o melhor de nós para o
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Srasil e reverter esse processo de desânimo que
tomou conta do País. Assim, voltaríamos a crescer e
a ter esperança. Registro minha admiração ao pronunciamento de V. Ex!!., e não apenas ao Deputado
Silas Câmara, mas também aos ilustres amigos,
companheiros e líderes espirituais de milhares e
milhares de pessoas, Pastor Samuel Câmara e Pastor Jonatas Câmara, enfim, a essa família de pessoas
dedicadas à população e a nobres objetivos. Meus
parabéns.
O SR. SILAS CÂMARA - Muito obrigado,
Deputado Pauderney Ave lino.
Como dizia, Sr. Presidente, segundo estimativas
recentes, a Região Norte teve uma participação, em
1995, de 4,6% do PIS nacional, calculado em 658
bilhões de reais, o qual representa um PIS regional de
aproximadamente 30 bilhões e uma renda per capita
de 2.520 reais. Entre 1960 e 1994, a economia da
região cresceu a uma média anual de 8,4%, enquanto
que o País cresceu a uma taxa média anual de 5,2%.
Nos últimos vinte anos, o PIS da região cresceu com
médias acima do dobro das nacionais. O investimento
no setor público federal na região foi, sem dúvida
alguma, fator determinante no crescimento
econômico que lá se verificou.
O perfil retratado reflete claramente a qualidade
de fronteira que tem caracterizado a exploração
econômica da Amazônia. Está passada a hora, no
entanto, de alterarmos esse ponto de vista que ainda
temos na região.
A razão para isso é muito simples: depois de
submetida por duas décadas a um modelo de
desenvolvimento baseado na extração de recursos
brutos para fora da região, onde, então, a eles se
agregava valor econômico, os resultados, apesar dos
números anteriormente descritos, não foram
positivos. Aliás, é sempre bom absorvermos dados
quantitativos com restrições, procurando a eles
relacionar outros de origem qualitativa.
No caso em questão, por exemplo, o modelo
adotado trouxe conseqüências sociais e ambientais
dramáticas para a região. A qualidade de vida da
população, tanto tradicional como imigrante, caiu
significativamente; a concentração de renda atingiu
níveis escandalosos e a degradação ambiental tomou
proporções nunca dantes imaginadas. O resultado é
que temos hoje uma região equivalente a uma França
aberta na floresta - salvo o Estado do Amazonas -,
sem que isso tenha contribuído para diminuir o nível
de desigualdade regional ou tenha proporcionado à
Amazônia sua efetiva inclusão nas economias
nacional e mundial. Os resultados econômicos desse
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moaelo de exportação de recursos brutos também
não foram bons para a região. Sem que se agregue
valor econômico aos produtos da Amazônia, sua
economia jamais superará a função de almoxarifado
de recursos ambientais de valor subestimado, o que
tem exercido nas últimas décadas.
Um novo modelo que venha substituir o atual,
decididamente esgotado, Srs. Deputados, não deverá
prescindir da verticalização da produção, de modo a
serem
implantados
na
região
pólos
de
processamento dos produtos lá explorados.
Projetos demonstrativos de aproveitamento
sustentável de recursos ambientais da Amazônia
foram já suficientemente desenvolvidos, discutidos,
principalmente pelo Programa Piloto PPG-7, para
provar a viabilidade econômica, ambiental e social do
processamento desses recursos proximamente ao locai de sua extração. Resta agora que o Governo
decida firmemente por direcionar investimentos que
orientem a economia regional para a produção
sustentável, em substituição ao modelo tradicional
esgotado. '
Uma política de desenvolvimento regional
sustentável para a Amazônia deveria, a nosso ver,
estar principalmente orientada para duas ações.
Primeiro, Sr. Presidente, é preciso dotar as
comunidades e o setor produtivo, principalmente os
pequenos produtores, de informações sobre a
produção sustentável, assim como prepará-los do
ponto de vista técnico para conseguirem acesso aos
recursos financeiros disponíveis para esse tipo de
produção. Por incrível que possa parecer, hoje em dia
o crédito para as iniciativas da pequena produção é
maior do que a capacidade de absorção que têm os
pequenos produtores. Obviamente, espera-se que a
necessidade desse tipo de esforço por parte do
Governo seja transitório, podendo estar essa
carência de capacidade técnica superada pela
melhoria dos indicadores sociais advinda da
eficiência da política educacional em curso.
A segunda ação da qual depende o
desenvolvimento da produção sustentável, Srs.
Deputados, está relacionada à necessidade de se
criar uma ponte entre o que se produz na Amazônia e
o mercado consumidor nacional e internacional. Que
há mercado para a produção sustentável, não há
dúvida. A tendência pela substituição de produtos
sintéticos por similares naturais já atinge considerável
faixa
de
consumidores,
principalmente
na
Comunidade Européia. Também se preparam cada
vez mais os empresários para acompanhar as
exigências de crescente número de consumidores de
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produtos de origem ecologicamente correta. Assim, resta
apenas que se conduza uma política de
desenvolvimento regional que não trate somente de
prover
infra-estrutura,
como
tem
acontecido
ultimamente, mas que propicie a superação de
obstáculos como o descrito, permitindo o aquecimento
de uma economia altamente promissora e que respeita
as necessidades sociais e ambientais da região.
Um setor da economia deve, a nosso ver,
receber especial tratamento por parte da política regional para a Amazônia. Trata-se do ecoturismo, cujo
mercado é um dos que mais cresce no mundo, sendo
a atividade a melhor parceira de uma política de
conservação da biodiversidade, o maior tesouro da
Amazônia.
O ecoturismo, Sr. Presidente, é uma alternativa
de desenvolvimento que propicia a penetração de
investimentos em regiões para as quais não existem
possibilidades de aproveitamento econômico com
base em economias tradicionais, que fatalmente
conduziriam à degradação ambiental. O dinamismo
promovido pela presença organizada e sustentável
do ecoturismo, amparado em legislação adequada, é
capaz de suscitar a integração das comunidades num
novo mercado de trabalho e, sobretudo, capaz de
transformar os indivíduos envolvidos com a atividade
ecoturística em eficientes fiscais da qualidade
ambiental da região, indispensável para o êxito dos
empreendimentos ecoturísticos.
O potencial econômico do ecoturismo parece já
ter induzido o Governo Federal a tomar iniciativas em
prol de sua promoção. Nesse sentido, foi firmado
acordo entre os Ministérios do Meio Ambiente, do
Esporte e Turismo e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento, no valor de 200 milhões de dólares,
para
a
implementação
do
Programa
de
Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Legal
- PROECOTUR. O programa tem como objetivo
implantar uma infra-estrutura na região que permita o
desenvolvimento do ecoturismo de forma ordenada,
beneficiando as comunidades amazônicas e
preservando os recursos naturais, devido à
característica pouco impactante da atividade.
De fato, é de iniciativas como esta, Srs.
Parlamentares, que a região está carente. Muito mais
há que se fazer, no entanto, para integrar a Amazônia
às economias nacional e mundial, de modo a permitir
seu desenvolvimento, porém em bases social e
ambientalmente sustentáveis.
Não é possível que a região, cuja superfície
corresponde a 58,8% do território brasileiro e cujas
riquezas fazem inveja a qualquer país desenvolvido,

56918 Quinta-feira 25

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

não receba atenção especial por parte do Governo
Federal. Desenvolver adequadamente a Amazônia é
questão estratégica da maior importância, não só
devido ao enorme potencial econômico lá deitado em
berço esplêndido, mas também pela necessária
afirmação da soberania nacional sobre os destinos da
região.
Concluo resgatando o argumento iniciador
deste pronunciamento, qual seja a necessidade de
superarmos a atual crise política e, por conseqüência,
econômica por que passamos. Temos de superar os
desentendimentos, retomar o crescimento e diminuir
de uma vez por todas os desequilíbrios regionais. As
tarefas não são poucas para promovermos o
desenvolvimento sustentável no Brasil. Tomemos as
rédeas desse processo. Com certeza é o que a Nação
exige de todos nós, Parlamentares.
Sr. Presidente, na Amazônia ocidental- além do
que falei no discurso - há mais questões necessárias
para o desenvolvimento, do nosso ponto de vista.
Também é um grito da região da Amazônia ocidental
sobre o projeto que tramita nesta Casa e concluirá
pela formação do Fundo de Desenvolvimento da
Amazônia Ocidental, o que colocará naquela região
600 milhões de reais todos os anos para a
implementação do desenvolvimento regional e
criação de emprego e infra-estrutura.
Muito obrigado. Que Deus abençoe o Brasil, a
Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional e o
povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Dando
seqüência ao Grande Expediente, concedo a palavra
ao Deputado Bispo Rodrigues. S.Exa. dispõe de 25
minutos regimentais.
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, tenho acompanhado de perto o
desempenho da CPI do Narcotráfico. Parabenizo
meus
colegas
pelo
trabalho
que
estão
desenvolvendo, revelando os esquemas do tráfico de
drogas, contrabandos, envolvimento de pessoas que
supostamente deveriam estar combatendo o crime
em vez de se beneficiarem dele.
As investigações estão mostrando finalmente
quem está por trás dos esquemas, como agem,
quanto o narcotráfico mobiliza em nosso País e fora
dele. Essas informações têm o mérito de confirmar o
que há muito a população suspeitava, sobretudo
aquelas pessoas que foram vítimas, de alguma
forma, do esquema.
No Brasil existe o hábito de se dizer que aqui
sempre damos um jeitinho, que basta uma palavra de
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alguém influente para que tudo continue como
sempre foi. Espero que tenha chegado a hora de
acabar com esse hábito bem brasileiro e que, a partir
do trabalho dessa CPI, consigamos começar uma
nova etapa na vida de nossa sociedade.
A violência existente hoje no País é da
responsabilidade de todos os governantes que
passaram pelo Planalto, que não trataram com a
devida seriedade a questão da segurança pública e
não investiram nas políticas de educação e emprego.
É, também, dos Parlamentares que estiveram
ausentes de seus compromissos para com o povo.
Agora mesmo estava conversando com o
Presidente da CPI do Narcotráfico. Disse-me S.Exa
que fez ofício para todas as Assembléias Legislativas
dos Estados, pedindo que abrissem CPls para juntos
desmontarmos o tráfico no Brasil. A maioria das
Assembléias Legislativas estão se negando a instalar
as CPls do narcotráfico. Muitos Deputados têm medo
de morrer ou de mexer com gente grande. A verdade
é que as CPls do narcotráfico não estão sendo
instaladas. Essa seria a maneira mais rápida de
apurar os crimes ligados ao tráfico, já que os
Deputados
têm
poderes
concedidos
pela
Constituição de convocar imediatamente pessoas,
quebrar sigilo bancário e telefônico. A própria polícia e
o Ministério Público, muitas vezes, não têm poderes
para realizar as investigações a fundo. Infelizmente,
as CPls não estão sendo implantadas nos Estados.
Há também omissão do Poder Judiciário,
conivente com quadrilhas e, em muitos casos, até
delas coadjuvante. E a responsabilidade da polícia
vendida e corrompida? E o Governo, o que faz?
O Sr. José Antonio - Concede-me V. Exa. um
aparte?
O SR. BISPO RODRIGUES - Tem V. Exa. a
palavra.
O Sr. José Antonio - Deputado Bispo
Rodrigues, louvo-o pelo discurso. V. Exa. infere
circunstância já apontada por mim nesta Casa.
Constatamos esses fatos com o trabalho da CPI do
Narcotráfico, a que tenho a honra de pertencer,
embora como suplente. Na realidade, não se sabia o
quanto o Estado brasileiro estava contaminado pela
participação de representantes do crime e que, em
vez de reprimi-lo e condená-lo, estava contribuindo ou
com sua participação efetiva ou com sua conivência,
acobertando as ações criminosas. V. Exa. também
infere que há responsabilidade de todos os
governantes que aqui passaram, pois deixaram as
coisas chegarem a este ponto. É de se lamentar que o
Presidente da 'República tenha tido aquele chamado
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acesso de indignação, como se fosse um cidadão
comum que estivesse assistindo de camarote ao que
se passava. S.Exa. está aí há praticamente cinco
anos e pouco fez para combater o narcotráfico e o
crime organizado. É preciso, Deputado Bispo
Rodrigues, lutar para que melhores recursos sejam
alocados para combater o narcotráfico. Deve haver
imediata atuação do Estado para que não nos
transformemos num país como a nossa vizinha
Colômbia. Se não agirmos agora, será muito difícil
erradicarmos o crime organizado no Brasil. Muito
obrigado a V. Exa. pela concessão do aparte.
O SR. BISPO RODRIGUES - Agradeço a V. Exa,
Deputado José Antonio, do PSB - MA, o aparte.
E o Governo, o que faz? Ainda não estou bem
certo do que faz, mas vejo que aproveita a carona do
sucesso da CPI para tirar divioendo~ na opinião
pública e melhorar suas pesquisas. Tenta-se
promover, chama os membros da CPI para uma
conversa e a imprensa para divulgá-Ia.
Repito: e o Governo, o que faz? A principal
testemunha da CPI e toda a sua família estão sem
proteção. Temem pela sua vida. E o Governo, o que
diz? Bom, o Programa de Proteção às Testemunhas
funciona muito bem. Será mesmo?
Ontem, na CPI, outra testemunha chave não se
sentiu segura em depor. Disse ter medo de morrer por
falta de proteção. E esta semana, por um dos maiores
jornais do Brasil, a Folha de S.Paulo, a CPllevou um
baque, um grande golpe, porque o principal delator
revelou que estava arrependido e que hoje não iria
mais delatar ninguém. Sabemos que em todo o
mundo o combate ao crime só foi adiante com as
delações, com a colaboração de pessoas que se
arrependem de seus crimes e, protegidas pelo
Estado, pelo Governo, delatam os seus comparsas,
os seus cúmplices.
Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado
Lincoln Portela, do PST de Minas Gerais.
O Sr. Lincoln Portela - Deputado Bispo
Rodrigues, no tocante a programas de proteção a
testemunhas, lembro-me muito bem do caso da Itália.
Quando a máfia foi desmascarada, a Itália tinha um
programa perfeito de proteção às testemunhas. É
preciso que no Brasil o Governo de fato vista a camisa
da CPI no que concerne à proteção das testemunhas.
E não me refiro apenas à proteção física, mas
também à proteção psicológica. O caso daquele
policial, em São Paulo, que supostamente teria
cometido suicídio - tenho dúvidas sobre o acontecido
- mostra a necessidade desse acompanhamento
psicológico. É preciso que haja não apenas proteção
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à integridade física da testemunha e de familiares,
mas também um acompanhamento mais de perto
dessas testemunhas, dando-lhes condições morais,
psicológicas e físicas para que elas se sintam
incentivadas a continuar o seu trabalho. Isso fica inclusive muito mais barato para o Governo do que a
infiltração de policiais no crime. Essa prática expõe os
policiais a risco de vida, porque eles podem ser - entre aspas - "dedurados" por pessoas que também
comandam ou trabalham no narcotráfico e estão
dentro da polícia. É muito mais fácil, então, o Governo
dar incentivo e proteção a essas testemunhas para
que outras testemunhas em todo o Brasil se
levantem. O Governo precisa ter também a
capacidade de chamar a atenção das Assembléias
Legislativas estaduais para que os Deputados não
sejam assim tão covardes. Muito obrigado, Deputado
Bispo Rodrigues.
O Sr. Bispo Wanderval - Permite-me V. Exa.
um aparte, Deputado Bispo Rodrigues?
O SR. BISPO RODRIGUES - Pois não, nobre
Deputado Bispo Wanderval.
O Sr. Bispo Wanderval - Deputado Bispo
Rodrigues, temos visto neste Parlamento a sua
incansável luta na defesa das questões sociais do
nosso País. Vejo agora V. Exa. levantar um problema
que está despertando questionamentos e opiniões
em todo o povo brasileiro. A Comissão Parlamentar
de Inquérito esteve nessa última semana na minha
cidade, Campinas, e vi o povo nas ruas. Quando a
CPI esteve no Maranhão, o povo cantou o Hino
Nacional nas ruas, apoiando o trabalho da Comissão
naquele Estado, a exemplo do que aconteceu no Acre
e em todos os Estados pelos quais a CPI tem passado até agora, levantando questionamentos e
investigando
pessoas
envolvidas.
Essas
investigações têm apontado a participação de
pessoas do alto escalão, juízes, policiais, advogados,
empresários, etc. Vemos nos olhos do povo um apoio
à Comissão Parlamentar de Inquérito. Gostaria de pedir
que essa união que está havendo no Congresso
Nacional, através dos Parlamentares que estão
compondo a CPI, exista também no Ministério Público e
na imprensa. A imprensa está desenvolvendo o seu
papel em apontar os escândalos que estão
acontecendo por este País envolvendo o narcotráfico,
mas é preciso que haja uma força-tarefa. O mesmo
apoio que a CPI recebeu dos Governadores Anthony
Garotinho, Roseana Sarney e Jorge Viana, quando
ela esteve nos seus respectivos Estados, deve existir
também por parte da Ordem dos Advogados do
Brasil, da Associação de Magistrados Brasileiros, das
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polícias, para que haja essa força-tarefa a fim de que
verdadeiramente aqueles que forem investigados e
apontados como culpados sejam punidos e
colocados na cadeia. É o que esperamos dessa
força-tarefa de todas as frentes de respeito deste
País, a exemplo do Congresso Nacional. Muito
obrigado.
O SR. BISPO RODRIGUES - Muito obrigado,
nobre Deputado.
Quero desta tribuna chamar a atenção das
pessoas do Governo responsáveis pelo Programa de
Proteção às Testemunhas para o fato de que no
mundo inteiro, onde o crime organizado sofreu
grandes baixas, esse tipo de programa sempre foi primordial.
Há muitas pessoas que estão envolvidas até o
pescoço com o crime. Elas não podem sair das
organizações criminosas se não derramarem seu
sangue, e elas sabem disso. Então entra esse
Programa de Proteção às Testemunhas. Pessoas
que, por um motivo ou outro, começaram a errar e
foram envolvidas no crime podem utilizar esse
serviço. A Bíblia diz que um abismo chama outro
abismo. Muitas vezes a pessoa está envolvida com
uma organização criminosa e quer sair dela, quer
ajudar a sociedade, abrindo a boca e dizendo o que
acontece lá. Nesses casos, o Programa de Proteção
às Testemunhas é primordial.
É lamentável que a primeira grande
testemunha, o primeiro cidadão brasileiro a participar
desse programa - talvez movido por uma vontade de
vingança, porque mataram sua mulher - esteja
arrependido de ter dito que ia delatar outros
criminosos, porque sabe que vai ser morto. É um
cidadão marcado para morrer, só não sabe quando.
Diz ele que será morto quando se apagarem os
holofotes que estão sobre a CPI do Narcotráfico,
porque o Programa de Proteção às Testemunhas não
está funcionando.
É uma lástima que pouca coisa funcione neste
Brasil. Parece-me que o que funciona eficientemente
é a venda das estatais, o empréstimo do BNDES,
farto, generoso e abundante aos estrangeiros. O que
interessa ao povo brasileiro de verdade não funciona.
A CPI do Narcotráfico tem o grande mérito 'de,
mostrar como esta Nação está afundada.- na
desgraça, como as trevas estão destruindo a nossa,
Nação e como, infelizmente, a ramificação ,do crime
se enraizou na sociedade brasileira, envolvendo
juízes, médicos, cidadãos comuns, como o sujeito qo
interior, o homem matuto, p homem simpl~s ..
Infelizmente, até crianças têm sido usadas. No meu'
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Estado, crianças de dez anos soltam rojões para
avisar a chegada da polícia.
O próprio Presidente da República disse que,
como estão envolvidas até instituições bancárias
nesse processo, não se assustaria se grandes
bancos estivessem por trás ou envolvidos, voluntária
ou involuntariamente, na lavagem do dinheiro.
A CPI do Narcotráfico está dando ao País uma
noção daquilo que só pessoas muito envolvidas na
repressão ao tráfico sabiam. Agora nós,
Parlamentares, bem como o cidadão comum,
estamos sabendo que a sociedade está corrompida
porque o Brasil está deixando de ser uma pátria que
oferece oportunidade
para quem trabalha.
Antigamente, se um sujeito levantasse cedo,
trabalhasse duró, com persistência, economizasse,
sacrificasse a ida ao teatro, ao cinema, os seus finais
de semana, poderia, dentro de alguns anos, ser um
homem rico e amealhar alguma coisa. Hoje em dia,
sabemos que o Brasil, infelizmente, é uma terra que
só oferece suor, lágrima e sangue. E muita gente que
tem ansiedade de ter alguma coisa na vida está
vendo que o tráfico é a melhor das opções.
Esta semana mesmo falava com um coronel da
Polícia Militar do Rio de Janeiro, que me dizia o
quanto é difícil pagar a um soldado 400 reais de
salário, enquanto um garoto de doze anos, no Rio de
Janeiro, ganha de um traficante 50 reais por dia só
para soltar um rojão quando o carro da polícia aponta
na boca da favela.
Vejam bem, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados: uma criança ganha 50 reais por dia para
fazer isso, e nós pagamos ao policial militar, que tem
uma ,arma na mão para defender a população, 400
reais por mês. Infelizmente, o tráfico e a bandidagem
pagam muito melhor do que o Estado. Infelizmente!
Hoje a imprensa denuncia que Maranhão, São
Paulo, Rio de Janeiro, Acre, Alagoas e Piauí,
principais Estados investigados pela CPI, não
dispõem do Programa de Proteção às Testemunhas,
não têm como proteger as pessoas que se
arrependem e querem, sair do crime. No meu
entendimento, todo o trabalho para desmontar a
maldade que se apossou do Brasil tem de dar
oportunidade aos que se arrependem dos crimes que
cometeram. Da verba dó Orçamento da União,
autorizada pelo Govern,o e destinada a esse
programa, somente 18% foram liberados até o
momento - à restante está bloqueado para uso da
Secretaria Nacional de Direitos Humanos.
,Ora, nobres pares, o'Brasil é só mais um neste
infernal, esquema de tráfico de drogas global. A
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questão é séria demais para que o Governo fique à
espera, criando estruturas que não funcionam. E
ainda vêm Ministros, Presidente e outros dizerem que
estão escandalizados. Quem tem de ficar
escandalizado é o homem comum. O Presidente da
República não pode dizer que está escandalizado ou
que tudo o que ocorre é uma vergonha, um absurdo;
o Bóris Casoy é quem deve dizer isso no Jornal da
Record. Das autoridades esperamos que coloquem a
polícia nas ruas e dêem todo o apoio para que
funcione o Programa de Proteção às Testemunhas.
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Paulo
Gouvêa.

O Sr. Paulo Gouvêa - Deputado Bispo
Rodrigues, hoje estamos tentando resolver o
problema da violência em nosso País. Mas não
podemos esquecer que, há uns quinze anos,
principalmente a Rede Globo de Televisão sempre
divulgava matérias para adolescentes sobre a
questão do sexo antes do casamento. E ontem, por
incrível que pareça, trocando de canal na televisão, vi
naquela minissérie Mulher, se não me engano, uma
adolescente frisar várias vezes que desejava manter
relação sexual com seu namorado antes do casamento,
por entender que aquele seria o momento ideal para tal
ato. Essas matérias na verdade demostram a
irresponsabilidade da imprensa para com o nosso País e
os nossos jovens. Se hoje apresentamos o maior índice
de gravidez precoce, é porque elas estimulam o jovem
sem experiência de vida, que não passou pelas
responsabilidades do casamento e encara o sexo como
lazer e prazer. Vejo que os infratores e delinqüentes
atuais são os filhos desses adolescentes, vindos de
uma gravidez precoce e de uma família sem estrutura.
Tais jovens o Governo não consegue controlar, não
há quem os consiga educar. Tornaram-se os
delinqüentes que hoje estão apavorando o País,
justamente porque não tiveram um lar, uma família.
Portanto, temos que responsabilizar também a
imprensa, as telenovelas, por terem gerado
precocemente tais personalidades, que hoje causam
prejuízo ao País e provocam insegurança no povo
brasileiro.
Deputado
Bispo
Rodrigues,
a
argumentação de V. Exa. é de profunda importância.
Temos que fazer com que a imprensa brasileira
também tenha compromisso para com a sociedade.
Muito obrigado.
O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o aumento da violência no
Brasil é proporcional à falta ele investimentos sociais.
A população do País cresceu e apresenta índices de
desenvolvime~to econômico que o colocam ao lado
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das principais potências mundiais. No entanto,
continuamos produzindo miséria, fome e outras
mazelas em patamares iguais aos dos países mais
pobres do planeta. Será que o custo do
desenvolvimento econômico e tecnológico é a
miséria e a violência?
A cidade de São Paulo conseguiu superar o Rio
nos índices de violência, ocupando hoje o primeiro
lugar em número de assaltos, crimes, chacinas. Tem
sido palco permanente de rebeliões, sobretudo nas
casas de detenção e recuperação de adolescentes.
Parece óbvio, mas há que se perguntar por que
tantos menores presos, em estado de calamidade,
amontoados em celas imundas, aprendendo a ser
piores do que quando entraram lá. Alguns até estão
presos por incompetência da Justiça, má-fé da polícia
ou bobagens que cometeram, que não justificam a
prisão, como roubar um pão para matar a fome.
Não defendo o bandido. Falo aqui dos enganos
cometidos pela segurança praticada em nosso País.
Se há uma extensa gama de definições para o que
seja crime organizado, há uma carência de conceitos
para se compreender a segurança pública desta
Nação.
Se não, vejamos: a polícia deveria proteger o
cidadão; para isto é preciso ser capacitada e ter
condições de trabalho. Mas, Sr. Presidente, o que
acontece é diferente. Alguns policiais são honestos,
acreditam no seu trabalho, querem garantir
segurança. Outros utilizam-se da estrutura para
agirem como bandidos fardados, sentindo-se
autorizados a matar, prender, assaltar, etc. E o
Estado, o que faz? Além de vista grossa, este não
equipa adequadamente a polícia, não promove
cursos de capacitação, segurança, direitos humanos,
etc.
Outra realidade perversa, que nos confunde
sobre o que seja a segurança pública, encontra-se
dentro dos presídios. Ali, o preso deveria estar
cumprindo pena por um delito ou crime cometido,
sendo preparado para o retorno ao convívio social. No
entanto, leio cartas e mais cartas de pessoas que
foram presas injustamente, sem a garantia de defesa;
pessoas que já cumpriram sua pena, mas continuam
presas; leio matérias nos jornais sobre as rebeliões
na Febem, as sentenças de morte aplicadas pelos
próprios encarcerados, entre inúmeras outras
situações bárbaras.
Há total fa~a de preparo na condução dessa
realidade, e isto demonstra como a questão da
segurança pública é tratada pelo Governo, transferindo
a responsabilidade, como vimos recentemente no caso
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da Febem, tratando o Sistema Penitenciário como uma
batata quente que ninguém quer segurar. No entanto,
todos evitam investigar as causas desse problema
que é a violência crescente, a falta de segurança
pública.
A CPI do Narcotráfico, por estar conseguindo
prestar precioso serviço à sociedade brasileira,
merece todo o nosso apoio e aplauso. Torna-se
necessário sua manutenção, pois ajuda os Poderes
Executivo e Judiciário a desmontar esse monstruoso
esquema do narcotráfico e suas outras áreas de
atuação, pois, pelo perigo que representa e por ser
esquema há muito instalado no Brasil, não será
desmontado em alguns poucos meses ou com uma
CPI.
Daqui a pouco haverá o depoimento de pessoas
que estão iavando mais de 700 milhões de dólares do
País. Isso merecia uma investigação profunda,
porque ninguém lava tal quantia em dinheiro sem
passar pelos grandes bancos.
Para concluir, Sr. Presidente, solicito que a
Presidência desta Casa remeta aos Presidentes de
Assembléias Estaduais, Câmaras de Vereadores e
respectivas Comissões, locais onde a CPI tem feito
investigações, a recomendação de que estudem por
que o tráfico, a violência e fatos relacionados com o
tóxico estão grassando no País.
Registro que há algum tempo apresentei nesta
Casa projeto que irá criar muita polêmica, pois torna
obrigatória a realização de exame toxicológico para
os servidores públicos federais da Administração
Direta, Indireta e Fundacional-que ocupem cargo de
confiança; candidatos a cargos eletivos de todos os
níveis; ocupantes de cargo eletivo no âmbito dos
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário;
servidores das Polícias Civil, Militar e Federal; e
oficiais das Forças Armadas. Sei que vai ser muito
difícil aprovar esse projeto, mas ele vai permitir que se
debata por que as pessoas que trabalham na área de
repressão a tráfico no País não são obrigadas a fazer
exame toxicológico de três em três anos ou de quatro
em quatro anos, para que não restem dúvidas de que
estão ou não envolvidas com o uso de drogas.
Que Deus abençoe a Nação brasileira!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra pela ordem ao Sr. Confúcio Moura.
O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil está
vivendo neste momento um período atípico de sua
história. A atual política de austeridade fiscal,
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exercida pelo Governo Federal, vem mexendo com
um dos grandes vícios existentes nas diversas
instâncias do Poder Público brasileiro: a cultura,
arraigada durante décadas, em que Municípios,
Estados e estatais, costumeiramente, não assumiam
a maior parte de seus compromissos com despesas,
mas as repassavam à União, gerando um ônus
incontrolável aos cofres públicos.
O Tesouro Nacional sempre foi considerado "a
casa de mãe Joana", que sempre dava um jeito e
arrumava dinheiro novo para atender à insaciável
fome das corporações dos funcionários, dos
Municípios, Estados e empresas estatais. Criou-se a
jurisprudência dos costumes, do direito adquirido, dos
precatórios, dos precedentes e do velho conceito: 'se
o bem público não é de ninguém, então me dêem o
meu pedaço".
Este exercício de austeridade tem custado
muito caro ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso, que tem visto nas pesquisas a queda de sua
popularidade e, ao mesmo tempo, uma oscilação
muito grande na sua base de apoio no Congresso
Nacional, que, por uma coisa ou outra, muda de
posição. Mas, justiça seja feita, não há outra saída
para o ajuste das contas públicas sem essa
austeridade nos gastos. Isso teria de ser feito, com ou
sem o FMI, mais cedo ou mais tarde.
O ajuste dos orçamentos é uma tarefa simples,
que qualquer pai de família tem a obrigação de fazer
no seu dia-a-dia: só gastar aquilo que realmente
ganha e tem; só fazer dívidas dentro de suas reais
possibilidades de pagamento. Da mesma forma têm
de se comportar o poder público e entes privados;
caso contrário, vêm as inadimplências, o nome sujo
na praça, o Serviço de Proteção ao Crédito, o
cadastro de inadimplentes, a falência, a concordata, o
cheque devolvido ou mesmo, no caso do Governo, os
seus títulos e bônus desvalorizados no mercado.
Conclusão: vem a falta de credibilidade!
Falo isto, Sr. Presidente, por pura convicção da
necessidade de ser criado neste País o respeito
orçamentário, com uma nova ética pública, através da
compatibilização entre receitas e despesas. Virou
cultura ser perdulário e onívoro descontrolado. São
mais de 5 mil municípios sempre querendo mais, os
Estados também sempre querem e esperam mais,
cada qual com seus motivos justíssimos e
emergenciais, esquecendo todos que os recursos
são finitos. Muitos estudiosos chamam esta farra de
"federação predatória".
Aqui surge a necessidade da figura do gerente
municipal, do administrador público, do executivo de
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fato. Para o Brasil, esta discussão seria hoje uma
coisa muito conflitiva, mas no futuro próximo, com
certeza, ela será necessária, para que este País
possaser encaminhado dentro de um planejamento
real, de aplicações de recursos para o bem do povo e
no sistema produtivo, e para que os Prefeitos eleitos
exerçam as atividades políticas de representar o
Municfpio, receber as pessoas em audiência e
fiscalizar a execução das metas locais.
Neste ponto, Srs. Parlamentares, até poderia
ser criada no serviço público a premiação pelo
desempenho, pela execução de metas com
eficiência, pelas mudanças para melhor dos
indicadores econômicos e sociais e pela elevação
dos nfveis de arrecadação própria.
Só assim é que passaremos este País a limpo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO FEIJÓ - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa. a
palavra.
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, na condição de Deputado Federal
eleito ,pelo PSDB, membro da base de apoio ao
Presidente Fernando Henrique Cardoso nesta ilustre
Casa de Leis, venho constantemente me
posicionando a respeito da confiança de que
mantenho no Governo Federal, em seu empenho de
implementar as ações que se fazem urgentes para a
consolidação de nosso processo de desenvolvimento
socioeconômico.
Ainda que um aliado fiel ao Governo Federal,
não abandono meu senso crítico, que me permite
cobrar do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
como tenho feito ao longo de meu mandato,
correções de rumo, quando estas são necessárias.
Entretanto, como cidadão brasileiro, não me posso
furtar de comentar notícias que considero positivas e
que demonstram a capacidade de recuperação de
nossa economia.
Neste caso, Sras. e Srs. Deputados, refiro-me
especificamente à divulgação dos primeiros balanços
a respeito do comportamento das contas públicas
relativas a setembro, que apresentaram o melhor
resultado desde 1990, registrando superávit primário
no mês de 5 bilhões, 402 milhões de reais. É evidente
que os resultados poderiam ser ainda mais
significativos, porém estes números sinalizam a
acertada forma como a administração federal tem-se
comportado na busca do equilíbrio de suas contas.
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Esses números equivalem a afirmar que a
arrecadação total do Governo Federal, Estados e
Municípios foi suficiente para cobrir as despesas
referentes ao mês de setembro, com registro de
sobra, em caixa, de recursos. Ressalta-se que,
mesmo se forem considerados gastos com encargos
financeiros incidentes sobre a dívida pública, este
resultado poderia ainda ser considerado positivo, com
sobra de caixa de 770 milhões de reais, segundo as
informações divulgadas pelo Governo Federal junto à
imprensa nacional.
Penso ser extremamente significativo o fato de
que, por força do superávit primário de setembro, o
País tenha acumulado, nos primeiros nove meses de
1999, resultado de 30 bilhões, 560 milhões de reais.
Pelo estabelecido pelo Fundo, nos últimos nove
primeiros meses do ano, o superávit deveria ficar em
23 bilhões, 788 milhões de reais. O superávit foi de 6
bilhões, 672 milhões de reais maior.
Considero, nobres colegas Parlamentares, que
é perfeitamente compreensível, para certos
segmentos da sociedade brasileira, que as
dificuldades enfrentadas pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso não tiveram origem em seu
primeiro mandato, e não podem ser debeladas, a
curtíssimo prazo, no primeiro ano de seu segundo
mandato. É preciso contribuir, todos nós cidadãos
brasileiros, com a retomada de crescimento da
economia brasileira. E cito o fato de que o Governo
Federal está adotando as medidas certas nesta
direção, principalmente com a implementação de
programas
de
apoio
aos
pequenos
e
microempresários, estes os maiores empregadores
do País.
Tenho certeza de que assistiremos à gradativa
recuperação de nosso economia. E tenho como base
para esta minha afirmação o fato ver partir, da
Administração do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, as decisões necessárias para tal. Apesar
das dificuldades enfrentadas nos últimos meses, a
economia nacional começa a sair de seu estado mais
crítico, com a credibilidade do Brasil se consolidando
a cada dia perante o mercado internacional, na
atração de novos investimentos externos.
Ao término de minhas declarações, desejo
reiterar minha posição de apoio ao Governo Federal,
como Parlamentar de atuação independente, mas
que sabe reconhecer os acertos, e saudá-los,
principalmente, quando contribuem, de forma
inequívoca, para o fortalecimento de nosso País em
sua trajetória de desenvolvimento socioeconômico.
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Passo agora, Sr. Presidente, a tratar de outro
assunto.
Sr. Presidente, venho a esta tribuna proferir
palavras de meu mais profundo pesar pelo
falecimento, transcorrido no último dia 28 de outubro,
do ex-Prefeito do Município fluminense de
Porciúncula, Sr. Alaor Braz da Fonseca. Em que pese
ao fato de vários dias terem-se passado desde a
perda do Sr. Alaor Braz, não é inoportuno este pronunciamento que ora teço, por ser intensamente
sentida a ausência de uma das figuras mais nobres
da política do interior fluminense, por enorme ser
ainda a lacuna aberta pelo desaparecimento deste
homem público, de correção indubitável, de elevada
consideração entre seus pares.
Sr. Presidente, a atividade política é como um
exercício de entrega para os homens públicos
realmente comprometidos com o interesse popular,
preocupados com sua gente e com a qualidade de
vida daqueles que o cercam. A existência política do
Sr. Alaor Braz confunde-se com á história e a vivência
pessoal de quem sempre preocupou-se com o
bem-estar social do próximo, com o atendimento às
demandas básicas de sua comunidade, conforme
qualquer depoimento colhido na cidade de
Porciúncula pode confirmar.
Um funcionário zeloso, aposentando-se como
serventuário da Justiça, o Sr. Alaor Braz procurou, em
todos os momentos, pautar sua conduta com retidão,
com elevado espírito e senso público. Sua atuação na
comunidade de Porciúncula caracterizou-se por um
forte comprometimento com causas relativas ao
desenvolvimento social e econômico, tendi) sido um
ativo membro e colaborador de clubes e entidades de
serviços e fundador de uma unidade local do Lions
Clube, dedicando por anos às suas funções.
O Sr. Alaor Braz candidatou-se a Prefeito de
Porciúncula, tendo sido eleito em 1976, e administrou
o Município no período de 1977 a 1982. Sua
administração foi fortemente centrada na realização
de importantes obras· de melhoria da infra-estrutura
do Município, em diferentes áreas, como educação,
saúde e saneamento. Suas realizações frente ao
Poder Municipal ainda são lembradas pelos cidadãos
de Porciúncula, que se encontram enlutados com sua
perda.
Sem querer me prolongar demasiadamente
neste registro, Sr. Presidente, desejo apresentar
meus pêsames em especial a sua viúva, D. Olga Pillo
da Fonseca, e a suas três filhas, Sandra, Jane e
Sônia, prestando a toda a família minha
solidariedade, neste momento em que Porciúncula
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perde um de seus filhos mais ilustres, um exemplo de
homem público.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra pela orden ao Sr. Adão Preto.
O SR. ADÃO PREITO (PT - RS. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o que me traz hoje a esta tribuna é o fato de que, por solicitação das entidades do
Fórum Nacional pela Reforma Agrária e de alguns
Parlamentares, veio ao Brasil uma missão do Painel
de Inspeção do Banco Mundial para uma reunião com
o Fórum e com os Parlamentares, para debate de
denúncias apresentadas pelas organizações sociais
e sindicais quanto à aplicação do Programa Cédula
da Terra nos Estados do Ceará e de Pernambuco,
especialmente.
Sr. Presidente, quero também comunicar a esta
Casa que apresentei ao Painel do Banco Mundial
uma denúncia que me chegou às mãos, oriunda do
Estado do Ceará. Lá, trabalhadores rurais de Novo
Oriente, incluídos no Programa Reforma Agrária
Solidária/Cédula da Terra, denunciam que estão
sendo pressionados pela Juíza da cidade a
assinarem uma autorização de compra de 836,2 hectares por valor estipulado em 1 milhão de reais. Os 182
trabalhadores que receberiam a terra não concordam
com o valor e querem uma reavaliação. O dinheiro
para a compra é proveniente de empréstimo do
Banco Mundial e deve ser devolvido em 20 anos, com
juros que chegam a 9% ao ano. No dia 10 de
novembro, João Alfredo, da CPT do Ceará,
encaminhou ofíCios ao Corregedor Geral de Justiça,
José Maria Melo, e à Presidência do Tribunal de
Justiça do Estado, Águeda Passos, solicitando
providências a respeito da atuação da Juíza Fátima
XavierDamasceno, de Novo Oriente.
A Comissão Pastoral da Terra afirma que, em
vários casos, os trabalhadores não conseguem pagar
as parcelas da devolução do empréstimo por conta da
precariedade de suas condições de produção e dos
juros cobrados. Em setembro e outubro, chegaram
também denúncias relacionadas ao aumento dos
valores de terras a serem compradas para o mesmo
fim· em Acaraú e Tauá, as quais já foram
encaminhadas ao Instituto de Desenvolvimento
Agrário do Ceará (IDACE) e ao Ministério Público.
Apresentei essas denúncias e as reitero aqui
nesta Casa, para alertar os trabalhadores rurais de
todo o País para os riscos de aderir a esse novo
programa, que, onde está sendo aplicado, tem gerado
inúmeros problemas de corrupção - além, é claro,
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da inviabilidade de o mesmo resolver os problemas
agrários do País.
Sr. Presidente, peço que V. Exa. autorize a
divulgação deste pronunciamento no programa A Voz
do Brasil e no Jornal da Câmara.
O SR. VALDIR GANZER - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa. a
palavra.
O SR. VALDIR GANZER (PT - PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, na sessão do Congresso Nacional
realizada na noite de ontem manifestamos nossa
preocupação com o endividamento da agricultura familiar brasileira, principalmente dos pequenos
produtores que tiveram acesso ao Pronaf e aos
fundos constitucionais do Norte, Nordeste e
Centro-Oeste.
Depois de prolongado debate, o Governo e as
Lideranças dos partidos que o apóiam comprometeram-se a tratar do assunto na próxima sessão do
Congresso Nacional, que se realizará na terça-feira
vindoura. Espero, portanto, que possamos então tentar
encontrar uma alternativa para os mini e pequenos
produtores brasileiros, que tanto trabalham por nosso
País.
Não tenho dúvida de que o Congresso Nacional
não teria outra saída mais adequada do que essa.
Não haverá nada melhor para os pequenos e
microprodutores, no Natal e no final do ano, do que
uma saída para o endividamento a que eles
acabaram submetidos. Então, espero que, na
próxima terça-feira, o Congresso Nacional possa
encontrar uma saída adequada para os pequenos e
microprodutores brasileiros.
Na noite de ontem, também estava na pauta da
sessão do Congresso Nacional um conjunto de
projetos. Entre eles, um, enviado pelo Governo, que
sofreu várias emendas, inviabiliza, de forma
definitiva, a reforma agrária no Brasil.
Ao ser procurado agora por algumas pessoas
da imprensa, impressionou-me como ela está sendo
informada de forma deslavada pelo Governo, que
disse que retiramos o projeto da pauta porque
queremos inviabilizar a reforma agrária. Vejam o que
diz o PLV, com as emendas acrescentadas ao projeto
enviado pelo Governo: "...Altera o Decreto nº 3.365,
de 1941". O PLV estabelece o prazo de cinco anos
para que se efetive a desapropriação do imóvel rural.
A partir daí, o decreto caducará, instituindo-se a
moratória de um ano para a edição de outro decreto
para a mesma área. Ou seja, nenhuma área
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improdutiva, no Brasil, será desapropriada antes dos
seis anos; e também não nos próximos seis, porque
de novo haverá recurso. Além disso, são cinco anos,
mais um de carência - isto é, não haverá mais
desapropriação. É importante que se diga isso
claramente à Nação.
Um segundo aspecto: modifica a lei agrária para
estabelecer, no seu art. 2º, que o imóvel objeto de
turbação ou esbulho possessório não será vistoriado
durante a vigência de cinco anos agrícolas, seguintes
à ocorrência do evento. Se houver recurso do
proprietário, o Governo não poderá entrar na área. Se
a área for ocupada, também não haverá possibilidade
de se fazer uma vistoria.
Chamo a atenção desta Casa para o fato de que
isso causará uma guerra. O que acontecerá? Os que
defendem uma área que o Governo não desapropria
ocuparão a fazenda vizinha para exigir a desapropriação. Se ocuparem a que eles querem, não
haverá desapropriação. Então, ocupam a vizinha e
estabelecem o conflito, o que será uma guerra.
Nunca vi um Governo ser tão aliado do
latifúndio improdutivo como este. Não consigo
entender. E o Ministro, que está passando essas
informações para a imprensa, deveria confessar
que quer mesmo é acabar com a reforma agrária. O
Governo quer é acabar com o mecanismo de
desapropriação das áreas improdutivas e utilizar o
Banco da Terra para a compra da terra com o fim de
criar assentamentos.
É uma discrepância, porque já temos
informações de que associações de comunidades
organizadas para adquirir uma área, por intermédio
do Banco da Terra, não conseguem fazê-lo. Se o
fazendeiro quiser desapropriar, organiza um grupo,
monta a associação, alia-se ao esquema local,
compra os técnicos e vende a área por preço duas ou
três vezes acima do de mercado.
Não estamos vivendo apenas o tráfico de
cocaína, mas uma verdadeira calamidade. É
preciso que o Governo assuma responsabilidade
diante disso.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra, para uma Comunicação de Liderança pelo
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, ao Deputado Aldo
Rebelo.
O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.
Como Líder. Sem revisão do orador.)-Sr. Presidente,
comunico a esta Casa que estou dando entrada,
perante a Procuradoria da República do Distrito Federal,
em processo por crime de responsabilidade contra o
Sr. Andrea Matarazzo, Secretário de Estado de
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Comunicação de Governo da Presidência da
República.
A representação é dirigida ao Ministério Público
Federal com o intuito de que seja ajuizada, no Distrito
Federal, a competente ação penal contra o Sr.
Secretário de Estado de Comunicação pela prática de
crime de responsabilidade, visto que esse não é
cargo de Ministro de Estado, nos termos do art. 24,
mas cargo de natureza especial.
Sr. Presidente, o Sr. Andrea Matarazzo - de
quem, aliás, nunca tratei ao longo de meu mandato,
até por não conhecê-lo pessoalmente -, na função de
Secretário de Comunicação da Presidência da
República, recebeu desta Casa um requerimento de
informações sobre a prorrogação. de contratos de
publicidade de órgãos subordinados a sua
Secretaria, e respondeu de forma desrespeitosa para
com a Câmara dos Deputados. Embora a resposta
tenha sido dirigida ao formulador do requerimentq,
que fui eu, na verdade o requerimento' foi enviado
pela Mesa Diretora, depois de aprovado. O
comportamento do Secretário Andrea Matarazzo foi
irresponsável, ao responder a quase todas as
questões formuladas com uma única alegação: a de
que não tinha notícia das informações por mim
solicitadas.
Ora, como pode não ter notícia de contratos ou
de prorrogação de contratos se cabe ao Sr. Andrea
Matarazzo, segundo a lei federal, coordenar,
supervisionar e controlar a publicidade dos órgãos e
das entidades de Administração Pública Federal,
direta e indireta, e das sociedades sob controle da
União? É incrível que tal pessoa responda que não
tem notícia da celebração ou prorrogação de
contratos de publicidade entre as empresas e os
órgãos a ele subordinados e a iniciativa privada, as
agências de publicidade.
Por conta disso, é possível que, além do
processo por crime de responsabilidade, também
haja, mais adiante, uma ação para revogar uma das
portarias pela qual o Sr. Andrea Matarazzo quer
centralizar na esfera da União todos os recursos de
publicidade disponíveis, tanto dos Ministérios quanto
das empresas da administração indireta.
Qual é o objetivo do Sr. Andrea Matarazzo, que,
ao que me consta, não é jornalista e nunca foi
comunicador de massa, mas um centralizador de
receitas? É, na condição de centralizador dessas
receitas, retirar dos Ministérios da Saúdê e da
Educação, da Petrobras, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil tais recursos para
centralizar tudo na propaganda e publicidade
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políticas, e não para prestar serviços - como, muitas
vezes, fazem os Ministérios ou as empresas
subordinadas ao Estado. Ele quer centralizar os
recursos para poder administrar uma verba de
centenas de milhões de reais, naturalmente a serviço
de interesses que até agora desconhecemos,
embora deles desconfiemos.
O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna nesta tarde
para fazer alguns comentários sobre o 11 Congresso
Nacional do Partido dos Trabalhadores, que se inicia
hoje à noite, em Belo Horizonte, Capital de meu
Estado.
Para nós, do Partido dos Trabalhadores, esse é
um momento extremamente importante. Tenho
certeza de que não é só o PT, mas todo o País tem
acompanhado o debate que nós, petistas, estamos
fazendo por ocasião desse acontecimento.
Desde o anúncio da realização de nosso
congresso, no aniversário do PT, no mês de fevereiro
- e em especial nesta semana -, temos visto páginas
e mais páginas dos jornais dedicarem espaço para o
debate que nós, petistas, estamos desenvolvendo em
nossa agremiação. Esta é a demonstração de que o
Partido dos Trabalhadores é, de fato, o principal
partido da Oposição neste País, que ao longo de vinte
anos veio mudar, trazer algo novo à história do Brasil.
Não apenas os petistas têm debatido sobre a
realização desse nosso segundo congresso, mas
várias pessoas têm comentado a respeito. Ficamos
felizes, e gostaríamos que os demais partidos
também adotassem o princípio democrático de dar a
todos os militantes a oportunidade de apresentar
suas teses e idéias, para então, depois de um debate
franco e fraterno, fechar um conjunto de resoluções a
serem encaminhadas.
Todas as vezes em que nos aproximamos de um
debate, de um congresso ou de um encontro nacional
do PT, a imprensa noticia que o partido vai rachar,
vai-se dividir. Queremos dizer ao conjunto da
população brasileira e às Sras. e Srs. Deputados que,
para nós, algo fundamental, e que sempre marcou a
história do partido, é exatamente a possibilidade de
divergir - mas temos unidade na ação. Objetivamos
criar um programa concreto e objetivo, que tem por
finalidade a construção de um projeto socialista para
este País.
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Também ouvimos dizer que o PT vai abandonar
o socialismo. Ora, o partido caracterizou-se
exatamente pela construção do socialismo neste
País, pela busca de uma sociedade solidária, em que
as pessoas de fato possam ter acesso à moradia, à
escola, e não viver em uma sociedade desigual como
a que temos hoje. Não defendemos esse modelo
capitalista para o Brasil. Não mais queremos ver
crianças passando fome ou pivetes nas ruas, como
ocorre hoje, em decorrência do atual modelo
neoliberal, que faz com que milhares de pessoas não
tenham onde morar, não tenham - como vimos
ontem, no debate sobre as mensalidades escolares _
uma escola de qualidade para freqüentar.
De fato, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
queremos, durante o nosso congresso, debater todas
essas teses, como a questão da pobreza e o
desmonte do Estadü. Mas de uma coisa podem ter
certeza: sairemos desse congresso mais fortalecidos,
porque fizemos o processo democrático do debate
franco e fraterno. Construímos um partido em que
todas as pessoas se podem manifestar; não é o cacique que manda e decide se posso fazer isso ou
aquilo. Temos uma grande referência nacional, que é
o companheiro Lula, mas ele não é o dono do partido;
ele é mais um companheiro, como eu, que pode
expressar os seus posicionamentos e que disputa
democraticamente as suas posições. Exatamente por
isso o partido se fortalece e se engrandece. E
iniciaremos isso hoje à noite, em Belo Horizonte.
A idéia, desde o anúncio, em fevereiro, desse
grande congresso do Partido dos Trabalhadores, com
mais de novecentos delegados eleitos na base, é a de
que de fato possamos apresentar ao conjunto deste
País uma proposta clara e objetiva. Um dia, como se
tornou realidade no Rio Grande do Sul, no Mato
Grosso do Sul e no Acre, haveremos de transformar
em realidade no País a eleição de um Presidente
liderado pelas forças de Esquerda, pelo Partido dos
Trabalhadores, para que possamos ter, de fato, uma
nova sociedade, uma sociedade socialista.
O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, neste momento, em Belém do
Pará, 547 servidores da Sudam estão lutando para
manter seus empregos e garantir que a Amazônia
fortaleça o seu órgão de desenvolvimento regional. A
categoria paralisou suas atividades durante todo o dia
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de hoje para cobrar, do Superintendente Maurício
Vasconcelos e das demais autoridades que possuem
ingerência sobre a SUDAM, explicações e
informações sobre tudo o que está transcorrendo e
que tem influência direta no futuro do órgão - e,
conseqüentemente, sobre o destino dos servidores.
Desde agosto último, o ministro da Integração
Nacional, Fernando Bezerra, vem divulgando na
imprensa que é sua pretensão reduzir o quadro de
pessoal da Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia em 50%.
Ora, Srs. Parlamentares, se a Sudam, órgão
responsável por promover o desenvolvimento de
mais de 50% do Território Nacional, conta com
apenas 547 servidores para atender a 9 Estados da
Amazônia Legal, que tipo de redução o ministro julga
que ainda possa ser possível?
Não vê então o sr. ministro que a missão da
Sudam é a de promover o desenvolvimento e diminuir
as desigualdades sociais, já tão agudas, em nossa
região amazônica? Como alcançar as metas sem que
haja força de trabalho suficiente para levar à frente
suas responsabilidades?
Ao longo dos 33 anos de existência como
Sudam, muitas são as críticas ao desempenho da
instituição. Mas quantos, entre os contemplados com
as benesses da indicação política para assumir o
comando da casa, realmente levaram a cabo a tarefa
de promover o desenvolvimento da região?
Em que pese ao discurso do Poder, alardeando
as mudanças que serão efetivadas num futuro
próximo -. ainda que às custas do sacrifício dos
servidores, que serão destinados ao infame
instrumento legal da disponibilidade -, ninguém, entre as autoridades investidi3.s, justifica em sólidas
bases o motivo e o porquê de somente as instituições
justamente das regiões mais pobres do país serem
tão
afrontosamente
navalhadas
em
suas
responsabilidades e no número de pessoal, numa
clara atitude de desrespeito ao cumprimento de seus
papéis de desenvolvimento regional.
E o que é pior: tudo se processa sem a menor
consulta ou concordância das categorias direta ou
indiretamente atingidas por esses atos (servidores,
clientela, empresariado, classes produtoras, trabaIhadores - cidadãos, enfim).
Convém ressaltar que instituições como a
Sudam, a Sudene e outras, são o braço executor de
tudo o que o governo federal delibera possa ser
benéfico para o desenvolvimento regional e a
redução das desigualdades.

56928 Quinta-feira 25

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Não seria exagero, então, concluir que, se alguém
errou nas políticas implementadas, certamente não
foram os servidores que se vêem agora obrigados a
arcar com o ônus de pseudo-economias advindas com o
corte de pessoal.
Se a maioria das decisões, deliberações, ordens,
determinações, ou seja lá o que for, foi gestada por
alguém com compromissos eminentemente políticos,
cabe apenas à massa subordinada a pecha de
incompetência, ou qualquer outro adjetivo voltado
para denegrir a imagem dos servidores da Sudam?
Quando o Presidente Fernando Henrique
Cardoso vem para a frente das câmeras e anuncia em
cadeia nacional que o Brasil vai avançar, é este o
rumo pretendido? O da desarticulação, do desmonte
e do entreguismo das regiões mais pobres do País,
que são a Amazônia e o Nordeste, enfraquecendo
justamente os órgãos de desenvolvimento regional?
A falta de compromisso com essas regiões é fruto de
séculos e de consecutivos mandatos. Se não, por que
haveria essa disparidade, essa discrepância, essa
desigualdade tão aguda entre os extremos da
Nação?
Muitas são as perguntas. Os questionamentos
se sucedem, e muito pouco se vê ,em termos
concretos, no que refere à defesa da Amazônia.
Todos o cidadãos amazônidas precisam de uma
Sudam fortalecida, com reais compromissos frente
ao desenvolvimento da região. A Amazônia é a região
do planeta mais rica em recursos naturais; e,
contraditoriamente, uma das mais pobres, quando
avaliamos os índices de saúde, de educação e outros
itens. E é também a mais vilipendiada, quando se
trata do progresso e de seus benefícios para os
habitantes, porque são em maior número os que
chegam para auferir vantagens e extrair as riquezas
do que os que se propõem a contribuir para o
progresso e melhoria da região.
Dentre os colegas Parlamentares aqui
presentes, quantos podem dizer que estão
abraçando a causa da região amazônica e apoiando
a luta dos servidores por uma Amazônia melhor, com
igualdade é justiça social?
Há falhas? Que sejam corrigidas! Há
denúncias? Que sejam apuradas com rigor! Há lacunas? Que sejam adequadamente preenchidas!
Mas, sobretudo, que toda e qualquer decisão,
ou implementação de medidas, não venham a
penalizar a categoria, que tem a mencr - ou mesmo
inexistente - parcela de culpa pelos erros decorrentes
das más administrações.
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Portanto, deixo aqui registrada minha irrestrita
solidariedade à luta dos funcionários, que, mais do
que manter seus empregos, querem que a SUDAM
resgate e retome seu verdadeiro e importante papel
de promotora do desenvolvimento da Amazônia.
Sr. Presidente, convocamos o Ministro da
Integração Regional para comparecer à Comissão da
Amazônia e discutir a questão. Cobramos de S.Exa.
um debate para abrir essa caixa-preta que envolve
todas as formas de organização do serviço público e
de desenvolvimento da Amazônia.
Era que tinha a dizer.
O SR. ZAIRE REZENDE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. ZAIRE REZENDE (PMDB - MG. Pela
ordem.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi
aprovada ontem na Comissão, por 35 votos
favoráveis e apenas 1 contrário, a proposta de
emenda à Constituição que trata da reforma
tributária.
Uma hora depois, o Governo manifestou-se,
através do Ministro da Fazenda, Pedro Malan, e do
Secretário da Receita Federal, Everardo Maciel,
afirmando que o projeto seria inviável, pois
aumentaria impostos, elevaria a sonegação, poderia
aumentar a inflação e quebraria empresas. Fomos
surpreendidos com esse tipo de manifestação, até
mesmo um pouco grosseira, que agride a autonomia
e a harmonia entre os Poderes Executivo e
Legislativo.

Esta proposta de emenda à Constituição tramita
há cinco anos na Câmara dos Deputados. Diante da
ausência de interesse do Governo Federal, há oito
meses esta Casa assumiu a tarefa de discutir o
projeto e fazer com que ele caminhasse. A matéria foi
discutida com todos os segmentos da sociedade
brasileira. Foram realizadas 107 reuniões, visitas aos
27 Estados brasileiros - somente em São Paulo
foram feitas 20 reuniões - e 40 palestras sobre o
assunto. O pré-relatório foi colocado na Internet,
através da qual recebeu 927 sugestões. Outras
centenas de sugestões foram entregues diretamente
à Comissão. Todo o Brasil foi ouvido e o substitutivo
foi modificado inúmeras vezes.
O projeto de caráter suprapartidário foi
profundamente democrático na sua discussão e
elaboração, além do fato de que a maioria da
Comissão, inclusive sua direção, é composta pela
base de sustentação do Governo.
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Considero estranha a atitude do Governo Federal, que durante cinco anos omitiu-se do processo de
discussão, bem como nestes oito meses de trabalho
da Comissão. E, mais que tudo, foi desleal com a sua
base de sustentação. Mas por que esse
desinteresse? Sabemos que a Receita Federal tem
arrecadado cada vez mais. Por outro lado, não
interessa ao Governo Federal uma proposta de
reforma tributária que possa recompor o que existia
em 1988, fruto do trabalho dos Constituintes,
apresentado na Constituição Cidadã de 1988.
A proposta que está sendo apresentada pode
ter alguns pontos passíveis de críticas, mas é
democrática, descentralizadora e procura simplificar
o processo. Tanto que, hoje, representantes do
Instituto Brasileiro de Administração Municipal IBAM - vieram à Comissão de Reforma Tributária
trazer seu apoio, entregar estudos e projeções que
mostram ser o projeto bom para os Estados.
Deixo aqui registrado meu repúdio à
manifestação do Governo Federal e reafirmo que ele
não quer reforma tributária neste momento para o
País.
O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a segurança do
alimento através da qualidade comprovada é o
conceito mais recente, presente nas discussões
sobre a tendência do agribusiness moderno. Esse
conceito diz respeito à garantia de se consumir
alimento isento de resíduos que prejudiquem ou
causem danos à saúde. Para falar de segurança do
alimento, e conseqüentemente da sua qualidade,
devemos-nos reportar a idéias de padronização,
certificação e rastreabilidade.
A padronização se refere a um conjunto de
atributos específicos contidos em definições,
terminologias e rotulagem, com a função de: 1assegurar a reprodução dos produtos, equivalência e
estabilidade de produtos e processos; 2compatibilidade, visando à integração vertical entre
os elos de uma cadeia produtiva; 3- efeitos de rede,
visando ampliar a abrangência dos benefícios. Como
exemplo do efeito de rede, temos a utilização de
aparelhos de fax e Internet, que crescem à medida
que maior número de pessoas os possuem.
Todas estas funções levam a uma redução dos
custos de transação e da assimetria informacional,
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entendida como o descasamento entre as
informações sobre a qualidade do produto em poder
do vendedor e do comprador.
À medida que os produtos se tornam mais
complexos, a necessidade de certificação torna-se
imperiosa, uma vez que os compradores/consumidores
não têm condições, por si sós, de avaliar os padrões de
qualidade desejados, surgindo, assim, agentes
certificadores, privados ou públicos, que realizam tal
tarefa.
A
certificação
apresenta
um
maior
detalhamento das informações e representa um
poder de exclusão. A certificação reduz também a
assimetria informacional e incentiva as cooperações
horizontal e vertical na cadeia de produção.
Atualmente, faz-se presente uma série de tipos
de certificação, dentre as quais destacamos: 1rótulos; 2- denominações de origem; 3- sanidade; 4pureza; 5- sócio-ambiental; 6- orgânica.
A rastreabilidade, passo mais sofisticado no que
tange à Segurança do Alimento, é definida como a
"capacidade de reencontrar o histórico, a utilização ou
a localização de um produto qualquer através de
meios de identificação registrados".
A rastreabilidade surgiu com a crise da vaca
louca, que levou a União Européia a exigir dos países
fornecedores a adoção do sistema de identificação e
registro de animais para garantir o rastreamento da
carne, do produtor ao consumidor. Seguiu-se a este
evento a contaminação dos produtos de origem animal pela dioxina, na Bélgica, culminando com a
grande relutância dos consumidores europeus em
consumir os produtos transgênicos, ou OGM
(organismos geneticamente modificados).
O tema rastreabilidade tem sido muito discutido
em função principalmente da necessidade de
avaliação da transgênese dos produtos consumidos
nos mercados europeu e japonês, daí recorrendo
uma oportunidade de trabalho para consultorias,
empresas de diagnóstico, traders, universidades e
outros.
A rastreabilidade torna-se um instrumento cada
vez mais importante, pois privilegia as preferências e
a satisfação"-Ciõ consumidor, decorrentes da
crescente preocupação com qualidade e segurança
dos alimentos, sendo a base para a implantação de
um programa de qualidade em toda a cadeia.
A partir do ano 2000, toda a carne exportada
para a União Européia terá de apresentar um
"passaporte", que permitirá ao comprador rastrear
todo o caminho percorrido pejo produto desde a sua
produção na empresa rural, com identificação de
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raça, composição genética do novilho, alimentação,
manejo, calendário profilático, até as manipulações
realizadas no frigorífico, de modo que qualquer
alteração indesejada no produto seja imediatamente
identificada na sua origem.
Temos também a demanda pela certificação e
rastreabilidade de produtos não-transgênicos, outro
evento que exigirá de todos os agentes de cadeias de
produção específicas, sejam de carne ou grãos,
ações que permitam aproveitar a oportunidade de
diferenciação do produto e, com isto, acarretar sua
premiação.
Como se vê, a ordem que começa a imperar é a
da Qualidade do Alimento, quer seja para
consumidores mais sofisticados, como os europeus,
quer para consumidores internos com nível de renda
não tão alto, mas, com certeza, com um nível de
exigência cada vez maior.
Resta aos participantes do agribusiness
brasileiro entenderem como se inserir neste novo
sistema, que se apresenta de uma maneira ágil e
competitiva, sem perder de vista as características
inerentes aos nossos sistemas agroindustriais e ao
sistema operacional das propriedades agropecuárias
no País.
O fato é este, e o desafio está lançado.
O SR. JOSÉ ANTONIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o assunto que me traz hoje a
esta tribuna refere-se à emenda constitucional que
trata da regulamentação da edição de medidas
provisórias.
Essa emenda foi aprovada nesta Casa, numa
decisão praticamente inédita, com apenas um voto
contrário, em dois turnos, e foi ao Senado Federal,
onde foi alterada. A emenda já foi votada naquela
Casa em primeiro turno e deverá ser votada no dia 30
deste mês em segundo turno.
As modificações do Senado Federal devem ser, na
minha opinião, aprovadas pela Câmara dos Deputados,
dentro de seu poder de revisão. Não há alterações
significativas no tocante ao escopo de uma emenda de
tamanha importância, que está regulamentando poder
exercido de maneira manifestamente abusiva pelo
Presidente da República. Refiro-Il)e à edição de
medidas provisórias.
A alteração mais importante e de maior
conteúdo é a de que se vote medida provisória
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separadamente - ontem tivemos oportunidade de
votar cinco nesta Casa; votaremos mais sete e, pela
primeira pauta, votaríamos dezoito -, e não mais em
sessão conjunta do Congresso Nacional. Ou seja,
pela modificação feita no Senado, as medidas
provisórias terão de passar por esta Casa, primeiro,
ser aprovadas ou rejeitadas e, depois, ir ao Senado
Federal, onde terão tramitação independente da
desta Casa.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
modificação do Senado Federal é salutar. Vamos
esperar que esta Casa, quando tiver oportunidade de
exercer seu poder de revisão sobre essa alteração,
venha a aprová-Ia para que possamos, o quanto antes, promulgar essa emenda constitucional.
Há certo tempo, Sr. Presidente, tive
oportunidade de assistir a uma manifestação do
ex-Senador Josaphat Marinho, que, embora tenha
sido eleito pelo PFL da Bahia, nos deu exemplo de
exercício independente do seu mandato e fez jus às
suas qualidades de emérito jurista, quando no
Senado da República. Disse S.Exa. - recordo-me
agora - que não votou a favor de nenhuma emenda
constitucional, porque todas elas, de modo geral,
tinham desfigurado a obra do Constituinte originário
de 1988.
Sr. Presidente, esta é uma emenda que me
orgulho de ter votado. Ela não desfigura a obra do
Constituinte de 1988, e, sim, aperfeiçoa a
regulamentação do exercício do poder de editar
medidas provisórias, regulamentação essa que, com
certeza, virá em benefício do Poder Legislativo, que é
quem deve editar leis neste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROMEL ANíZIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. ROMEL ANíZIO (PPB - MG. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em meio a tantas denúncias
contra o sistema hospitalar brasileiro, não raras vezes
atingindo injustamente a classe médica nacional,
periodioamente luminares da Medicina recebem o
reconhecimento público da crítica e da ciência,
culminando com a outorga de prêmios no exterior, o
que fortalece nossa confiança nos que um dia fizeram
o juramento de Hipócrates.
Hoje, com muita honra, estamos registrando
nos Anais desta Casa referência especial a uma
personalidade brasileira ligada à Medicina que logra
receber a mais alta condecoração de uma entidade
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universitária estrangeira. Como já devem ter
percebido, referimo-nos à ilustre prOFíCIOA Lúcia
Wiladdino-Braga, titular de Neuropsicologia da
Universidade Sarah de Ciências da Reabilitação, que
recebeu, no último dia 16, o Título de Doutora
Honoris Causa da Universidade de Reims Champagne Ardene, da França.
A universidade em apreço está comemorando
450 anos. Mais relevante se torna o evento por se
tratar da primeira vez que uma cientista, a primeira
mulher de nosso País, recebe tão honrosa e
dignificante honraria, como reconhecimento a sua
obra dirigida ao estudo do cérebro e de pacientes
com lesões cerebrais.
A Universidade de Reims, fundada em 1548
pela bula do Papa Paulo 111, criou as faculdades de
artes do Direito Civil canônico, de Medicina e
Teologia, e foi uma das mais notáveis da Europa na
Idade Média. Fechada em decorrência da Revolução
Francesa durante um século e meio, reabriu suas
portas e de 50 em 50 anos escolhe três
personalidades mundiais para receber o Título de
Doutor Honoris Causa. Neste ano, além do
prOFíCIO Giusepe Tarzia, do Direito Judiciário na
Universidade Delli Studi, Milão, Itália; do Professor
Sadi Kakac, Diretor do Departamento de Engenharia
Mecânica da Universidade de Cambridge, dos
E~tado~ Unidos da América; a n~ssa cientista Lúcia
Wlladdm~-~raga, Doutora Executiva da Rede Sarah
de Hospitais do Aparelho. Loc~mot~r e Ch~fe do
Departamento de Neuropslcologla, fOI ~scolhlda entre ;em cient!sta de renome, que tiveram seus
curnculos analisados.
Temos que destacar no bojo desta homenagem
a importância da Rede Sarah de Hospitais para o
País. Ela possui espaço, equipamentos, profissionais
qualificados, tecnologia e higiene, com alto padrão de
qualidade e eficiência.
Esta rede, composta por quatro hospitais, com
sede em Brasília, Salvador, Belo Horizonte e São
Luís, atendeu, em 1998, mais de 900 mil pacientes e
fez 11 milhões de procedimentos médicos e
paramédicos. Em 1999 serão atendidas mais de 1
milhão de pacientes e feitos mais de 12 milhões de
procedimentos.
Segundo declarações de seu competente
Cirurgião-Chefe, Dr. Aloysio Campos da Paz Júnior, o
objetivo dos hospitais é ver as pessoas alegres,
felizes e saudáveis ao lado de seus familiares e amigos.
Diante da realidade incontestável, é nosso
dever apoiar sempre a Rede Sarah, em tudo· que
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pudermos, porque estamos retribuindo o carinho e a
atenção com que ela recebe nossos pleitos,
devolvendo ao nosso convívio pessoas amigas,
alegres e felizes pelo tratamento médico e hospitalar
que receberam.
Parabenizamos a prOFíCIOª Lúcia Wiladdino-Braga,
alvo da nossa admiração e aplausos, e a Universidade Sarah, na pessoa de seu eminente Diretor, Dr.
Aloysio Campos da Paz Júnior, amigo que nos
conquistou abrindo as portas de seus hospitais para o
homem frágil em momento de doença, para o ser
humano, rico ou pobre, de forma igualitária e gratuita.
Sr. Presidente, peço a V. ExJi• autorize a
divulgação do meu pronunciamento no programa A
Voz do Brasil e no Jornal Câmara.
Muito obrigado.
O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa. a
palavra.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente Sras. e Srs. Deputados, O nosso pronunciamento de hoje justifica o projeto de lei que
apresentamos nesta Casa sobre o emprego de
aeronaves pelas Forças Auxiliares, em missões
constitucionais.
No Brasil, o emprego de aeronaves pelas
Forças Auxiliares em suas missões constitucionais
teve sua origem em 1913, na Força Pública de São
Paulo, hoje Polícia Militar, quando aquela instituição
vanguardista criou, através da Lei Estadual nE
1.395-A, de 13 de dezembro, a primeira escola de
aviação militar do Brasil. Portanto, às Forças
Auxiliares não falta a vocação histórica do emprego
de aeronaves em suas missões.
Neste momento, em vários Estados brasileiros
as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares
empregam aeronaves de asas fixas ou rotativas
(helicópteros) em suas missões. Entretanto, os seus
empregos estão subutilizados em relação ao
potencial de emprego dos equipamentos e das
necessidades das próprias organizações, com autos
índices de desperdício dos meios e graves prejuízos
às comunidades. E a que devemos esse fato? À
dicotomia de leis que se perpetra com esse fato,
quando, de um lado, o Código Brasileiro de
Aeronáutica (CBA) reconhece e titula como
aeronaves militares somente as pertencentes às
Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) e,
do outro, o dispositivo constitucional que nomeia as
Forças Auxiliares como militares, reservas do
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Exército. Obviamente, se essas instituições são
militares, seus meios operacionais (avião e
helicóptero) têm que seguir o mesmo ordenamento
jurídico. Até porque a legalidade para que as Forças
Auxiliares possuam aeronaves está contemplada no
Decreto Federal n° 88.777, de 30 de setembro de
1983, (R-200), que regulamenta as Polfcias Militares
e Corpos de Bombeiros Militares, estabelecendo
princípios e normas para aplicação do Decreto-Lei nO
667/69. O Decreto 667/69, em seu art. 3° prevê: "para
aquisição de aeronaves e aprovação do
Estado-Maior da Aeronáutica, para o que diz respeito
ao tipo, especificação e finalidade de aeronave", o
que para muitos é um resquício do período totalitário.
I: bem verdade que as Polfcias Federal, Militar e Civil
descumprem esse ditame legal, mas é bem verdade,
também, que ao descumprirem a lei operam
marginalmente,
um
mau
exemplo.
Assim,
objetivamente, o que se deseja com esse projeto de
atualização Lei nO 7.565 (Código Brasileiro de
Aeronáutica), no que diz respeito às Forças
Auxiliares, é trazer para o manto da leg'alidade a
execução das múltiplas missões de defesa civil,
prevenção e combate ao incêndio, urbano e rural, e
salvamentos, policiamento ostensivo, quando em
muitas ocasiões ocorrem ações de confronto direto
com a marginalidade. Ocasiões, portanto, em que
essas aeronaves, se não se alterar a lei, operarão
marginalmente por força do caráter da missão a
executar.
I: oportuno, também, criar na lei a figura jurídica
das aeronaves de segurança pública. Tal providência
contempla a lacuna hoje existente na esfera das
instituições que atuam nesta área. Bem sabemos que
essas instituições têm um ordenamento jurídico civil,
mas suas missões se enquadram sob a égide da
segurança pública, portanto, do ponto de vista
jurídico, precisam desse amparo legal.
Assim, no momento em que se discute o caos
da segurança, pela relevância do tema e pelos
benefícios decorrentes para o País e para essas
corporações e instituições, esperamos contar com o
apoio de nossos pares para a aprovação desta
proposta de alteração de lei.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem VExa.
a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, começamos, numa
Comissão Especial da Casa, debate sobre a questão
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dos precatórios, que tem sido um martírio, uma
angústia, um desastre para as finanças públicas e
para os Executivos Municipais, Estaduais e FederaL
Buscamos caminhos para chegar a uma solução,
pagando os precatórios, porque são devidos, mas
não nas condições em que se encontram nos dias de
hoje, com valores totalmente abusivos, imorais, fora
da realidade do mercado, principalmente quando se
trata de precatórios imobiliários. Há também
problemas gravíssimos com os precatórios de
contendas judiciais sobre pensões alimentícias,
ações trabalhistas, e assim por diante.
Tínhamos como base garantir, ao fazer o
pagamento, o não-comprometimento das finanças
dos Municípios, de forma alguma. Portanto, tinha-se
de criar condições para o pagamento dos precatórios
sem comprometer a realidade e as condições
financeiras de custeio e de manutenção dos serviços
públicos dos Municípios, dos Estados e da Uniãó.
Depois de muita discussão, tivemos um parecer
do nobre Relator André Benassi, na Comissão Especial, votado com a opinião contrária do PT, do PSB e
do PDT A partir do parecer que o nobre Relator
apresentou, nós conseguimos, na tarde de ontem e
hoje, firmar um acordo - aliás, o nobre Deputado Milton Monti está recolhendo a assinatura dos Srs.
Líderes para a emenda aglutinativa. Esse acordo não
representa o posicionamento do Partido dos
Trabalhadores, não é o que queríamos. Para nós, o
prazo ficou muito pequeno, pois foram mantidos os
dez anos. A Comissão suprimiu o prazo de carência,
mas, de qualquer forma, criou condições para que o
título a ser destinado ao pagamento dos precatórios
não venha a se tornar moeda podre, com valor
ilimitado no mercado, de forma a permitir que alguém,
organizando o seu recolhimento na praça, passe a ter
um poder de pressão, de chantagem e de negociação
privilegiada com o ente executivo. O acordo garante
que esses títulos não mais serão utilizados para
dívidas de qualquer natureza, não mais serão
utilizados como anteriormente - ou seja, para
privatização, concessão, licitação ~tc.
Isso foi expurgado do parecer, ficando claro que
o título só irá funcionar numa lógica que chamamos
de encontro de contas. Ou seja, poderá ser emitido
com um prazo de dez anos, para pagar os precatórios
devidos, que poderão ser transacionados para a
quitação de tributos - e tributos são impostos, taxas
e contribuições de melhoria com relação ao poder
emitente.
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Nesse sentido firmamos o acordo, e esperamos
ver essa emenda constitucional votada na tarde de
hoje.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr.
Presidente, peço 'a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa. a
palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente,
peço a V. Exa. que faça constar dos Anais da Casa manifesto do Encontro Nacional dos Trabalhadores em
Edifícios, Condomínios Residenciais, Comerciais e
Mistos, Empresas de Compra, Venda, Locação e
Administração de Imóveis e Conservação de
Elevadores, realizado em Brasília no dias 23 e 24 de
novembro.
O manifesto está assinado pelo Diretor
Presidente Moacyr Roberto Tesch e trata das
questões da categoria.
MANIFESTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:
ENCONTRO NACIONAL DOS TRABALHADORES
EM EDIFíCIOS, CONDOMíNIOS RESIDENCIAIS,
COMERCIAIS E MISTOS, EMPRESAS DE
COMPRA, VENDA, LOCAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E
CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES, BRASíLIA - DF,
23 E 24 DE NOVEMBRO DE 1999
Os Trabalhadores em edifícios, condomínios
residenciais, comerciais e mistos, empresas de
compra, venda, locação e administração de imóveis e
conservação de elevadores, reunidos no Encontro
Nacional, realizado no dia 23 de novembro do
corrente ano, na Capital Federal, diante dos
problemas que afligem a esta categoria, discutiram os
temas: 1) Automoção e Terceirização no Setor e 2)
Fiscalização da Polícia Federal em Condomínios,
com o objetivo de promover uma melhor distribuição
de renda, no intuito de garantir à classe trabalhadora
melhores condições de vida e trabalho.
A automação no setor de edifícios e
condomínios vem promovendo a diminuição dos
postos de trabalhos, dificultando aos trabalhadores
desta área a recolocação em novos setores de
trabalho, devido não possuírem novas qualificações
profissionais exigidas pelo atual mercado de trabalho.
Sendo objeto de preocupação das entidades de
classe a proporem campanhas e projetos que
venham proporcionar aos trabalhadores ações contra
este fenômeno discriminado da automação.
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Quanto a terceirização, via de regra, a mesma
tal qual é adotada no Brasil, implica em inegáveis
prejuízos a classe trabalhadora e a organização
sindical, retirando dos trabalhadores direitos
arduamente conquistados em sua categoria de
origem e enfraquecendo a organização dos
trabalhadores em seus sindicatos, visto que, o único
objetivo adotado em nosso País, é de baixar o custo
financeiro do serviço a ser prestado, não se
preocupando com valorização profissional e
qualidade da atividade a ser exercida.
Por esse entendimento equivocada da
terceirização praticada no Brasil, que adota medidas
para o pior, os trabalhadores da área vêm manifestar
veemente contra a terceirização no setor.
Em relação ao tema Fiscalização da Polícia
Federal em Condomínios, isto é, sobre a atividade
de porteiros e vigias, vimos estar havendo uma
interpretação errônea das leis que regulamentam as
atividades de vigilância e segurança, Lei nº 7.102/83
e Lei nº 8.863/94, regulamentadas pelo Decreto nº
1.592/95 e pela Portaria nº 992/95, da Polícia Federal. Pois, essas estabelecem normas quanto a
segurança de profissionais armados, não versando
em momento algum sobre a atividade de porteiros e
vigias de condomínios que praticam suas funções
sem porte de armas, sejam ostensivas ou
defensivas.
Outrossim, achamos que a contratação de
profissionais armados em condomínios acarretará
situação de risco de vida aos moradores e transeuntes
e a possibilidade de estar formando milícias
profissionais armados, sem a devida condição de
controle e supervisão pela Polícia Federal.
Entendemos sim, que cabe ao Poder Legislativo
efetuar um estudo sobre as causas dos motivos de
tais fiscalizações da Polícia Fderal que vem trazendo
preocupações aos moradores, transeuntes e
trabalhadores de condomínios. Visto que, não
encontramos na lei amparo para tais atitudes.
Ante ao exposto, os trabalhadores em edifícios,
condomínios residenciais, comerciais e mistos,
empresas de compra, venda, locação e administração de
imóveis e conservação de elevadores, vêm apresentar a
esta casa, as seguintes propostas:
1 - projeto de lei que torna obrigatório a
contratação de ascensoristas em todos os elevadores
de condomínios comerciais e mistos;
2 - projeto de lei que reduz a carga horária dos
profissionais que trabalham em cabines de
monitoramento de áreas limítrofes, por meio de
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câmeras, TV de circuitos fechados, para carga
horária correspondente a 36 horas semanais;
3 - solicitamos apoio ao projeto de lei em trâmite
no Congresso, que versa sobre a regulamentação
das profissões dos trabalhadores em Condomínios;
4 - pedimos a esse parlamento, que solicite aos
órgão competentes informações e atitudes sobre o
crescente número de acidentes de trabalho ocorridos
com os profissionais de manutenção e conservação
de elevadores, bem como da monopolização da
fabricação, manutenção e venda de peças de
elevadores. Pois, tal prática vem diminuindo a
oportunidade
de
trabalho
de
profissionais
qualificados que se encontram desempregados.
Brasília, DF, 23 de novembro de 1999. - Moacyr
Roberto Tesch Auersvald, Diretor-Presidente.
O SR. RICARDO IZAR - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa. a
palavra.
O SR. RICARDO IZAR (PMDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
amanhã, a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias realizará uma audiência pública
para discutir as questões relativas ao financiamento
habitacional e desenvolvimento urbano. Hoje, o grande
problema nacional em termos de habitação é o
financiamento.
Estarão aqui representantes de bancos,
empresas, mutuários e cooperativas.
Faço um apelo aos Srs. Deputados para que
compareçam amanhã, às 10h, na Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.
O SR. NELO RODOLFO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa. a
palavra.
O SR. NELO RODOLFO (PMDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
a V. Exa. que autorize o registro nos Anais da Casa do
transcurso dos 100 anos do Clube Espéria. Participei
do evento representando o Congresso Nacional. O
Clube Espéria, em São Paulo, é um exemplo de clube
não só para a cidade e para o Estado de São Paulo,
mas também para o nosso País.
O SR. IGOR AVELINO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. IGOR AVELINO (PMDB - TO. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero falar hoje
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sobre uma obra de integração nacional que trará
desenvolvimento a curto, médio e longo prazo para
os Estados do Centro-Norte do Brasil e também para
os da Região Sul e Sudeste. Trata-se da Ferrovia
Norte-Sul.
Obra idealizada pelo ex-Presidente José
Sarney, ela foi planejada para unir por transporte
ferroviário o Porto de Itaqui, no Maranhão, a Senador
Canedo, em Goiás, passando pelo nosso Estado do
Tocantins, interligando, assim, o sul e o norte do
Brasil.
Tal obra tem como objetivo principal reduzir os
custos com transportes, tornando os produtos
brasileiros mais baratos internamente, principalmente
para os moradores da parte norte do País, além de
aumentar a competitividade dos mesmos para a
exportação.
Em sua primeira etapa foram construídos 106
quilômetros de extensão, ligando as cidades de
Açailândia a Imperatriz, ambas no Estado do
Maranhão, e estão em fase de conclusão outros 120
quilômetros, que ligarão Imperatriz ao Estreito, divisa
dos Estados do Maranhão e Tocantins.
Sr. Presidente, a atitude mais importante
tomada recentemente a favor da Ferrovia Norte-Sul
foi a decisão do Governo Federal, através do
Ministério dos Transportes, de concluir os 1.424
quilômetros que faltam para terminar a ferrovia,
interligando a região Norte/Nordeste à Sul/Sudeste,
por meio da malha ferroviária formada pela Estrada
de Ferro Carajás, pela Ferrovia Centro-Atlântica e
Ferrovias Bandeirantes e Sul Atlântico.
É por isso que a Norte-Sul é uma ferrovia
nacional. Ela fortalecerá a infra-estrutura de
transportes necessária ao escoamento da produção
agropecuária e agroindustrial do cerrado do Piauí, sul
do Maranhão, de Goiás e do Estado do Tocantins, que
será cortado de ponta a ponta por ela, além de
transportar também produtos de origem mineral, industrial e energéticos.
A sua importância para o País é imensurável.
Desde os produtos industrializados que poderão
chegar a preços menores, até o imenso potencial
agrícola que será despendido, com a possibilidade de
vender nossos produtos a custos reduzidos para os
mercados europeu, americano e asiático, gerando
milhares de empregos a médio e longo prazo. Isto
sem falar na continuidade das obras que estão em
execução gerando empregos de imediato.
Essa obra, somada a outra do Governo Federal,
que é a Hidrovia Araguaia-Tocantins, irá criar um
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sistema multimodal em transportes no Estado do
Tocantins, reunindo ferrovia, hidrovia e rodovia.
É por isso que nós confiamos no futuro do
Tocanti.ns. Ao. Ferrovia No~e-Sul se~á, juntamente com
a
Hldrovla
Araguaia-Tocantins,
fator
de
desenvolvimento regional e de integração nacional.
Sr. Presidente, o Governo Federal resolveu
fazer uma parceria com particulares para concluir a
obra, cab~ndo aos cofres públicos u.~ ~al?r entr~ 180
a 25~ milhões de dól~res e à. iniciativa pnvada
aproximadamente. 1? bilhão de dolares, perfazendo
um ~otal de 1,6 .~llhao de dólares. Consta do Pla.no
Plunan~al da Umao 2000/2003 o valor de R$146 mil e
548 reais.
..
_
Com a preocupação de agilizar sua conclusao,
prevista para 2001, nós apresentamos, na Comissão
de Viação e Transportes, juntamente com o Deputado
Pedro Chaves, de Goiás, uma emenda no valor de
140 milhões de reais para o Orçamento da União de
2000, que foi aprovada pelos pares daquela
Comissão.
Evidentemente Sr. Presidente que paternidade
para uma obra vult~osa como es~a não faltará. O
Governador do Tocantins tem tentado aparecer
oportunisticamente como o criador da Ferrovia
Norte-Sul, tentando criar por meio de propaganda nos
veículos de comunicação do Estado a idéia de que é
o pai da obra. O interessante é que não tem um centavo do Governo Estadual nela tratando-se de uma
tentativa de criar senso comum' através da tapeação
e manipulação do povo tocantinense.
Repudiamos tentativas oportunistas de políticos
atrasados e viciados em enganar o povo.
Por outro lado, queremos parabenizar, Sr.
Presidente, o Governo Federal por iniciativas como
essas que estão trazendo o progresso para diversas
partes deste País.
Nós podemos afirmar que Tocantins entrará no
terceiro milênio com o pé direito no progresso e na
modernidade.
Muito obrigado.
O SR. EDINHO ARAÚJO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa. a
palavra.
O SR. EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Programa
Bolsa-Escola vem sendo aplicado em 140 cidades do
Brasil. Por meio dele, o Estado ou Município garante
uma renda às famílias carentes com filhos em idade
escolar - geralmente um salário mínimo. A única
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condição para o recebimento do recurso é que as
crianças passem a estudar regularmente.
A intenção é atingir dois objetivos de grande
alcance social: garantir uma renda mínima para
pessoas necessitadas e colocar na escola crianças e
adolescentes que, se não fosse pelo incentivo do
programa, teriam que abandonar os estudos para
trabalhar ou pedir esmola para sobreviver.
Mesmo com vantagens evidentes nos locais
onde foi implantado, mesmo tendo reconhecimento
de organismos internacionais, que os estão levando
para outros países devido ao sucesso na melhoria
dos índices de educação e no combate à miséria, o
Programa Bolsa-Escola sofreu um revés há alguns
dias com a decisão do atual Governador de Brasília
de extingui-lo.
. .
.
.
No Dls.tnto Federal 55 mil cnanças e~tavam
se~do atendidas desde 1995 com, grande êXito. Em
mal~ .deste ano, ? Banco Mund.la~ ~ .a Fund~ção
Getulio Var~as realizaram um semlnan.~ internacional
que conclUIU que o programa de Brasllla era um dos
melhores de todo o País.
Ainda em 1997, a Unesco, órgão das Nações
Unidas para a educação, a ciência e a cultura, havia
concedido um prêmio para o programa. O órgão
comparou dados do Ministério da Educação brasileiro
e concluiu que o desempenho dos bolsistas de
Brasília era melhor do que o do restante dos alunos
do ensino básico.
Para a Unesco, o sucesso dos alunos do
Bolsa-Escola surpreendeu ainda mais porque, antes
da implantação do programa, era o segmento que
apresentava o pior rendimento escolar: 60% dos
escolhidos haviam repetido de ano pelo menos duas
vezes. Além disso, o estudo constatou que o número
de bolsistas que trabalhavam, 2,4%, era três vezes
menor do que entre as crianças não beneficiadas,
7,6%.
Por tudo isso, Sr. Presidente, a decisão do atual
Governador de Brasília chamou atenção e levantou
grande polêmica. Editoriais na grande imprensa,
discursos do Congresso Nacional, protestos de
professores e alunos de Brasília, enfim, é quase
unânime a percepção de que o Governador acabou
com o Bolsa-Escola por pura implicância política com
seu antecessor, que foi quem implantou o projeto.
Em lugar do Bolsa-Escola, o Governador do
Distrito Federal afirmou que vai implementar outro
programa, o Sucesso no Aprender, para discutir
cestas básicas, uniformes e material escolar para as
famílias.
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São, portanto, dois aspectos a se discutir.
Primeiro, é razoável, para não dizer justo, acabar com
um projeto de amplo substrato social, reconhecido e
apoiado aqui e lá fora, somente por divergência
política de natureza tão mesquinha?
Segundo, um projeto que distribui cesta básica e
material escolar atende melhor aos objetivos
propostos, que são garantia de renda mínima e
melhoria dos índices de escolaridade?
. Acredito, nas duas questões, que não, Sr.
Presidente.
Faltou ao Sr. Governador de Brasília a
percepção de que não é por apoiar um programa de
um adversário que se estaria dando cartaz a ele. A
população sabe julgar os bons projetos e já deu o
crédito ao Governo anterior, independentemente da
sua continuidade. Além disso, aquilo que é positivo o
povo quer que continue. Não foi assim com o Plano
Real? Nas últimas eleições, independentemente de
quem iria governar o País, uma coisa não se discutiu:
a manutenção da estabilidade econômica e o fim da
inflação.
Isto tudo significa que, antes de Votar em
pessoas ou partidos, o povo está votando em
projetos. Trata-se de amadurecimento político. Este
será o Brasil do novo século.
Muito obrigado.
O SR. JOÃO MENDES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. JOÃO MENDES (PMDB - RJ. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a magistratura
brasileira passa por momentos especialmente
conturbados. Em razão da conduta ilegal e criminosa
de alguns poucos juízes, os nossos magistrados vem
sendo injustamente atacados e humilhados. A
intenção de desqualificar o Poder Judiciário
evidencia-se na saraivada de críticas descabidas
contra ele dirigidas. Ao se acoimar, pública e
generalizadamente,
os
nossos
juízes
de
"preguiçosos" - quando não de "corruptos" desqualifica-se um dos pilares em que se assenta o
regime democrático. O enfraquecimento do Poder
Judiciário significa a derrota da democracia e da
ordem constitucional. A quem pode, portanto,
interessar a sua fragilização, quando se acha em
pleno curso, no Congresso Nacional, a proposta de
reformá-lo? Essa a pergunta que nos ocorre e que
nos inquieta diante das funestas conseqüências para
qualquer país - que sabemos inevitáveis - quando

Novembro de 1999

não pode ele contar com um Poder Judiciário
acreditado e valorizado.

É do que reclamam os nossos magistrados.
Com a realização do Dia Nacional de Mobilização e
Protesto, querem, justamente, mostrar quão míope é a
versão que se tem feito circular de que é corporativista a
sua reivindicação por aumento salarial e por condições
de trabalho que lhes permitam uma melhor e mais
pronta prestação jurisdicional.
Ora, Sras. e Srs. Deputados, não há qualquer
dúvida de que a tão propalada "morosidade" da
Justiça é devida, principalmente, à enorme
sobrecarga de trabalho. Temos um déficit crônico de
juízes no Brasil. De 1988 a 1998, a demanda pelo
Judiciário cresceu 25 vezes, enquanto o número de
juízes em atividade pouco mais do que dobrou. Hoje,
existem juízes que têm até 12 mil processos sob sua
responsabilidade, quando a cota cOflsiderada
exeqüível é de cerca de 2 mil processos em
andamento. Sem qualquer dúvida, o Brasil está
carente de mais juízes. Enquanto na Alemanha, por
exemplo, existe um juiz para cada 3 mil habitantes,
essa relação, entre nós, é de um para 26 mil.
Não é de se estranhar que, diante de tal volume
de trabalho e salário pouco compensador, muitos dos
nossos profissionais mais qualificados prefiram, à
magistratura, a atividade muito mais lucrativa em
escritórios de advocacia. Esse um dos perigos
resultantes do aviltamento da remuneração clá
magistratura.
Neste últimos cinco anos, cento e vinte
categorias do serviço público receberam reajuste,
sob a justificativa de que seus ocupantes exerciam
"funções estratégicas". Por que o Judiciário não foi
beneficiado? Por acaso, deixou esse de ser um setor
estratégico?
O fato é que se criaram distorções
inconcebíveis. Tanto interna quanto externamente.
Existem hoje, no Executivo, funcionário~ de nível
médio ganhando mais do que juízes. E também
freqüente que um juiz do trabalho ou um juiz federal
tenha, na sua junta, três ou quatro funcionários que
ganham mais do que ele mesmo, configurando uma
absoluta inversão de· valores, em que a
atividade-meio é mais bem remunerada do que a
atividade-fim, a função judicante.
Sras. e Srs. Deputados, o que pedimos para os
nossos magistrados é, simplesmente, Justiça.
Ao terminar nosso pronunciamento, permitimo-nos
citar as palavras do Desembargador Luiz Fernando de
Carvalho, Presidente da Associação dos Magistrados
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Brasileiros, a propósito do movimento promovido
pelos juízes:
Nesses tempos de reforma, o Dia
Nacional de Mobilização e Protesto,
expressando um norte de inconformismo da
magistratura, deve ser percebido como marco
na demanda democrática por um Judiciário
forte e valorizado, questão central da
democracia participativa.
Solicito a V.Exa, Sr. Presidente, que meu pronunciamento seja divulgado nos meios de
comunicação da Casa.
O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa. a
palavra.
O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, mais de uma vez tem-se dito que no ano
que vem o Brasil fará 500 anos. São 500 anos não de
descobrimento, mas de invasão de um território por
parte de uma população, no caso específico, os
portugueses.
Nesses 500 anos, os povos que aqui viviam e
vivem têm sofrido a humilhação, o preconceito, a
escravidão e a violência, seja a violência do
não-reconhecimento dos seus direitos como
cidadãos, seja a violêjncia física da agressão e do
assassinato.
Nesses 500 anos, esses povos têm resistido na
defesa dos seus direitos e da terra. Sabemos que,
para eles, a terra é fundamental. Sem ela, não há
como existir a vida.
Nesse período, a população negra também tem
sido massacrada.
Mas hoje quero falar da questão específica dos
índios, no caso, o que aconteceu com o povo pataxó
hã-hã-hãe, que recentemente teve suas terras
invadidas por policiais militares a mando do Governo
da Bahia. Como quase sempre chegam os brancos
quando chegam armados, lá chegaram para cometer
o assassinato dessa população.
Estamos vendo agora a indicação de um novo
Presidente para a Funai, Dr. Carlos Frederico Marés,
homem respeitado no Estado do Paraná como
defensor da causa indígena. Este é o momento
oportuno de ele se manifestar no que diz respeito à
Bahia e fazer com que a Funai faça essa intervenção.
Passo a ler a Nota de Apoio aos
Pataxó-Hã-Hã-Hãe:
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Nós lideranças indígenas do Conselho
de Articulação dos Povos e Organizações
Indígenas do Brasil - CAPOIB, em viagem
pela Europa com o objetivo de sensibilizar a
população
desses
países
sobre
a
necessidade de um olhar crítico sobre os
últimos 500 anos no Brasil e na Europa,
fomos surpreendidos com a informação de
mais uma brutal violência contra o povo
Pataxó, que há 500 anos está sofrendo as
conseqüências da invasão.
Repudiamos a ação da polícia militar;
a mando do governo do Estado da Bahia.
As violências decorrentes desse ato
resultando em prisões e mortes, sã~
mostras de que a questão indígena continua
sendo considerada como "questão de
polícia" e como tal é tratada com a força das
armas.
Diante de mais esse fato preocupante
de desrespeito aos direitos indígenas,
exigimos:
1) Retirada imediata da polícia militar
da
Terra
Indígena
Pataxó
de
Caramuru-Paraguaçú, como única forma de
evitar novas violências e massacre dos
índios;
2) Regularização urgente dessa terra
indígena, para por fim a tantos anos de
conflitos e morte de dezenas de Pataxó·,
3) A imediata liberação das lideranças
indígenas presas. Queremos a apuração
dos verdadeiros culpados e responsáveis
pelas violências e mortes;
4)
Que sejam
demarcadas
e
respeitadas todas as terras indígenas
fazendo o mínimo de justiça para com
nossos povos.
Esperamos celebrar com os Pataxó e
com todos os povos indígenas, com seus
territórios livres de invasores e de conflitos,
a nossa indignação desses 500 anos de
invasão e extermínio de quase 700 povos e
a esperança de iniciarmos um novo milênio
com todas as terras indígenas demarcadas.
Em tempo, solicito a V. Exa., Sr. Presidente, a
transcrição nos Anais desta Casa do manifesto "500
anos serão debatidos na Europa", do Conselho de
Articulação
dos
Povos
Indígenas
e
das
Organizações Indígenas do Brasil, CAPOIB.
Muito obrigado.
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MANIFESTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:
500 ANOS SERÃO DEBATIDOS NA EUROPA
Entr~ os dias 17 de novembro e 12 de dezembro
as lideranças indígenas Lenino Terena e Maurício
Guarani, representando o Conselho de Articulação
dos Povos e Organização Indígena do Brasil
(CAPOIB) e o secretário executivo do Conselho
Indigenista Missionário (CIMI), Egon Heck, estarão,
em visita a seis países da Europa (Inglaterra,
Luxemburgo, Holanda, Alemanha, Áustria e Portugal)
para encontros com entidades de direitos humanos,
de apoio à causa indígena e meios de comunicação
social. O objetivo da viagem é sensibilizar a
sociedade européia sobre o significado, para os
povos indígenas de 500 anos de colonização no
Brasil; conclamá-Ios à solidariedade com as lutas e
diversas formas de ações do movimento indígena e
convidá-los a participar no próximo mês de abril, da
Conferência Indígena, em Coroa Vermelha, Bahia,
evento do Movimento de Resistência Indígena, Negra
e Popular.
A Conferência terá a participação de 2 mil
indígenas, de cerca de 200 povos que chegarão a
Brasília em seis caravanas, numa grande Marcha
Indígena. A intenção da Marcha e da conferência é
marcar um contraponto às comemorações
triunfalistas e mistificadoras dos governos brasileiro e
português e das elites destes países. Os eventos
devem reafirmar a resistência, a diversidade cultural e
de valores e a espiritualidade que caracteriza cada
povo indígena no Brasil. Será um momento de intensa
troca de experiências de luta e esperança que
servirão para traçar os rumos e estratégias do
próximo milênio e aprofundar as alianças do movimento com outros setores da sociedade, igualmente
marginalizados.
O Manifesto de Porto Seguro, Coroa Vermelha e
Monte Pascoal, lançado no encontro que reuniu 112
lideranças de 39 povos indígenas de todo o País entre
os dias 22 e 24 de setembro em Porto Seguro,
enfatiza quanto mal-estar tem causado a intenção do
Governo brasileiro em comemorar o "descobrimento"
do Brasil ao mesmo tempo que os direitos tradicionais
são desrespeitados. "Constatamos que enquanto o
Governo se prepara para fazer festas, a maior parte
dos nossos povos continua com as terras invadidas
ou negadas".
No mesmo documento eles chamam a atenção
para a responsabilidade da sociedade européia
nestes cinco séculos e pedem retratação. "Queremos
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que todos os países que participaram desses cinco
séculos de genocídio dos nossos povos reparem esses crimes, retratando-se publicamente e apoiando
nossas reivindicações e direitos".
Os povos indígenas têm a expectativa de que,
os europeus que já deram muitas demonstrações de
apoio aos povos originários de todo o mundo que
possam, neste momento, estar ao lado das lutas do
movimento indígena brasileiro que reclama a
regularização de todas as terras indígenas até abril
do ano 2000, o fim da violência contra os povos
indígenas e a punição dos assassinos de índios no
Brasil. Apesar dos esforços do movimento indígena e
das entidades indigenistas vários crimes continuam
impunes como os assassinatos de Galdino Jesus dos
Santos, Xicão Xukuru, Marçal de Souza e os Massacres de Haximu (yanomami) e dos Tikuna.
As demarcações de terra no Brasil só tem
avançado efetivamente devido à decisão do movimento indígena em reaver seus territórios com o
crescente apoio na sociedade brasileira e
internacional. Em várias partes do Brasil as
retomadas de terra têm se multiplicado como uma
única alternativa viável para a garantia dos seus
territórios. Das 559 terras indígenas reconhecidas,
apenas 187 estão regularizadas. O Governo
brasileiro, insiste numa política de retrocesso,
baseado no Decreto n2 1.775/96 e a cada ano reduz
no orçamento federal, os recursos para a f=undação
Nacional do índio (FUNAI). Na Amazônia as
demarcações de terras indígenas só têm ocorrido
devido aos acordos bilaterais.
No Brasil existem atualmente 330 mil índios, de
215 povos, falando aproximadamente 180 línguas
vivendo, em sua maioria, em estado de miséria.
Apesar de todas estas adversidades estão
constantemente motivados a transformar esta
realidade construindo "Outros 500".
Conselho Indigenista Missionário - CIM!.
Brasília, 12 de novembro de 1999.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - De acordo
com o art. 89 do Regimento Interno desta Casa,
concedo a palavra ao nobre Deputado Valdemar
Costa Neto, para uma Comunicação de Liderança
pelo Bloco Parlamentar PUPST/PSL.
S.Exa. dispõe de três minutos.
O SR. VALDEMAR COSTA NETO (Bloco/PL SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, peço a maior
atenção deste Plenário para registrar um caso de
extrema gravidade ocorrido na manhã do último
domingo, quando a polícia do Governador Zeca do PT
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prendeu, de forma arbitrária, ilegal e covarde, o presidente do nosso partido no Mato Grosso do Sul.
Tudo, senhoras e senhores, porque o PL
daquele Estado e o seu Presidente, Bernardo Lahdo,
cometem o "crime" de fazer oposição ao Governador
Zeca do PT.
E é justamente o Governo do PT no Mato
Grosso do Sul - quem diria? - que ressuscita a
censura política, o DOPS e, quem sabe?, até o
pau-de-arara.
Incomodada com as matérias publicada no
jornal Sistema, de propriedade dos familiares do
Presidente do PL local e contrariada pelos freqüentes
requerimentos de informação do Deputado Estadual
Reginaldo Ferreira, que tratam dos procedimentos
estranhos e nebulosos daquela administração, a
milícia do Zeca do PT invadiu um restaurante de
Campo Grande para prender, arbitrária e ilegalmente,
o Presidente do Partido Liberal.
Submetido a constrangimentos e humilhações,
o dirigente liberal foi mantido na Delegacia de Ordem
Política e Social por mais de 12 horas, sem que
sequer existisse um mandado de prisão ou qualquer
motivação. E, como se não bastasse, essa mesma
milícia apreendeu a tiragem de 1.500 exemplares do
jornal, sob a falsa alegação que se tratava de uma
publicação clandestina.
Nem os milicos de 64 seriam mais truculentos,
Sr. Presidente!
Será que lá no Mato Grosso do Sul o estilingue,
inconformado no papel de vidraça, quer agora se
transformar em fuzil para encostar os opositores no
paredón?
Esse não é o PT que aprendemos a admirar
acima de nossas discordâncias doutrinárias. Esse
não é o PT da defesa do patrimônio nacional e das
lutas democráticas. Esse não pode ser o PT do José
Dirceu, o PT do Lula e tampouco o do José Genoíno.
Esse partido, no Mato Grosso do Sul é, sim, o
partido do Zeca. O partido da Botinada. E é
justamente esse Governador o único que, filiado ao
PT, se presta ao papel de rastejador quando vem a
Brasília bajular o Presidente Fernando Henrique.
Inconformada com a violência sofrida por nosso
companheiro Bernardo Lahdo, vítima da guarda
pretoriana de um Governador que se diz de oposição,
mas que não tolera opositores, a bancada do PL, por
intermédio desta Liderança, registra seu protesto e
repudia os atos, que em nada contribuem para a
verdadeira consolidação da democracia em nosso
País.
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o SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acho que o
Deputado deveria ter um mínimo de respeito com o
Mato Grosso do Sul, principalmente com o Partido
dos Trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Vamos ler
um ato da Presidência:
ATO DA PRESIDÊNCIA
Nos termos do § 2.Q, do artigo 202, do
Regimento Interno, esta Presidência decide constituir
Comissão Especial destinada a, no prazo de 40
(quarenta) sessões, proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição n.Q 294, de 1995, do Deputado
Sérgio Barcellos e Outros, que "Dá nova redação ao
parágrafo primeiro do artigo 54 do Ato das
Disposições Transitórias" - Batalhão Suez, e
Resolve:
I - designar, para compô-Ia, na forma indicada
pelas Lideranças, os deputados constantes da
relação anexa;
" - convocar os membros ora designados para a
reunião de instalação, a realizar-se no dia 25-11-99,
quinta-feira, às 10 horas, no Plenário ng 16, do Anexo

11.
Brasília, 24 de novembro de 1999. - Michel
Temer, Presidente.

Titulares

Suplentes
PFL

Antônio Jorge (PTB)
Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
Deusdeth Pantoja

Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Neuton Lima
Paulo Marinho
Raimundo Santos
Roberto Argenta (PHDBS)
Ronaldo Caiado
PMDB

Alceste Almeida
Confúcio Moura
Edison Andrino
Freire Júnior
Marcelo Barbieri
Nelo Rodolfo
Coronel Garcia
Dino Fernandes

(6 vaga(s)

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada
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Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feijó
Sérgio Reis

Saulo Pedrosa
3 vaga(s)

PT
Adão Pretto
Aloizio Mercadante
Carlos Santana
Ni!son Mourão

4 vaga(s)

PPB
Almir Sá
João Tota
Yvonilton Gonçalves

Carlos Cury
2 vaga(s)
PTB

Murilo Domingos

Nelson Marquezelli
PDT

Neiva Moreira

Serafim Venzon
Bloco PSB, PCdoB
Paulo Baltazar
1 (vaga)s
Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Eujácio Simões
Cabo Júlio
PPS
Márcio Bittar
Airton Cascavel
O SR. - CLEMENTINO COELHO Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa. a
palavra.
O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Presidente da República e o
Vice-Presidente Marco Maciel estarão em Petrolina,
Pernambuco, no próximo dia 26 de setembro,
visitando principalmente a região do semi-árido, do
entorno.
Na oportunidade, o Presidente inaugurará a parte
ampliada da pista do aeroporto, que dará sustentação
aos projetos de irrigação para exportação, e anunciará a
criação, por meio de decreto, do Centro Federal de
Ensino Técnico - CEFET.
Parabenizo o Governo Federal pelo apoio que
está dando a essa região, provando que se interessa
pelos problemas do Nordeste, não obstante o
descaso da equipe econômica para com o semi-árido,
que é viável e tem projeto.
Sr. Presidente, é sempre bom que o dignitário
maior deste País conheça nossos rincões e grotões. é
preciso que saiba que a maior fronteira do Nordeste e
do País ainda não está totalmente potencializada,
que é o São Francisco. Tudo o que foi feito para que
esse rio sirva para a irrigação até agora é muito
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pequeno em vista daquilo que é possível, que se
pode materializar se houver uma ação continuada,
determinada e mais compromissada do Governo, a
fim de transformar aquela região, igualando~a
principalmente às Regiões Sul e Sudeste.
Queria que o nosso bom Deus pudesse inspirar
o Presidente na sua passagem por lá, que lhe desse
um pouco mais de sensibilidade para poder, com a
caneta, com a tinta do seu sangue e com a tinta que o
Poder Executivo lhe confere, dotar o Nordeste e o
semi-árido de melhores obras de infra-estrutura.
Queria que o bom Deus o iluminasse para
resgatar compromissos de campanha feitos em 1994
e 1995, quando lá andou pela primeira vez. S.Exa.
prometeu transformar o sertão em mar, parodiando o
que Padre Cícero anteviu, prometeu irrigar 1 milhão
de hectares, mas, infelizmente, com essa política
meramente de ajuste fiscal, só conseguiu, nesses
seis anos de Governo, irrigar 7 mil hectares, porque
os outros 20 mil que foram feitos já estavam
concluídos no Governo Itamar Franco.
Queria pedir que os anjos intercedessem para
que o Presidente e sua comitiva pudessem enxergar
a conexão em Petrolina e Juazeiro, com a interligação
da Hidrovia do São Francisco com a Transnordestina,
e entender a importância dessa conexão, desses dois
corredores: o fluvial, que é a Hidrovia do São Francisco; e o ferroviário, que vai até o Atlântico, em
Suape. Essas são as obras transformadoras, que vão
mudar o Nordeste.
Queria pedir que S.Exa. cuidasse da hidrovia,
da Transnordestina, dos projetos de irrigação, que
garantisse os 30 milhões de reais que estão faltando
à conclusão do Projeto Pontal ainda neste PPA, que
cuidasse do Projeto Salitre, que está com o prazo de
execução previsto para 12 anos. Que S.Exa.
agilizasse as obras dos 35 mil hectares, com geração
de 100 mil empregos, antecipando-as para quatro
anos.
Queria que S.Exa. concluísse as obras de urn
presídio. Está faltando apenas uma quarta parte para
ser concluído. Quem sabe, pudéssemos até dar uma
resposta a essa questão do narcotráfico, já que essa
região está na fronteira do Polígono da Maconha.
Para concluir, gostaria de me congratular com
S.Exa. pelas obras que nos são entregues. Peço que
seja implementado o projeto, que já está nas mãos do
Ministro Paulo Renato, de criação do campus da
Universidade Federal Rural, no pólo Petrolina e
Juazeiro, para dar aquelas comunidades de 400 mil
habitantes uma universidade. Todas as localidades
de Minas, de São Paulo, do Paraná ou do Rio Grande
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do Sul com essa população têm pelo menos duas
universidades.
Gostaria que o Presidente enxergasse que o
semi-árido é uma fronteira de desenvolvimento que
tem a colaborar. A sociedade, esta Casa e o
Presidente devem entender que a miséria e o
subdesenvolvimento do Nordeste não são acidentes
climáticos nem geográficos, mas fruto da falta de
programas de Governo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Com a
palavra, pela ordem, o nobre Deputado Raimundo
Colombo.
O SR. RAIMUNDO COLOMBO (PFL - SC. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a oferta de mais
30 mil vagas para o Fundo de Financiamento ao
Estudante de Ensino Superior (FIES), programa
governamental que substituiu o Crédito Educativo, é
um esforço do Ministério da Educação para apoiar os
alunos que estudam em instituições particulares.
Com o preenchimento dessas vagas, o MEC
pretende financiar, apenas no segundo semestre
deste ano, 100 mil estudantes e investir cerca de 130
milhões de reais.
Ao reabrir mais 30 mil vagas, é importante
reconhecer, o Ministério da Educação entendeu que o
critério da renda imposto na primeira parte do
processo, que aconteceu entre agosto e outubro
deste ano, deixou de fora um contingente grande de
alunos que não pode comprovar o índice de renda
exigido. Ao reduzir a renda familiar e pedir um ou dois
fiadores, o MEC abre novas portas de acesso aos
estudantes mais pobres.
Apesar de esse número ainda ser baixo para a
imensa demanda que existe por crédito para o ensino
superior, não podemos negar que é um importante
avanço. O extinto Programa de Crédito Educativo, que
vigorou por 22 anos, de 1975 a 1997, não cumpriu
bem seu papel. Apoiou precariamente os que
precisavam estudar e falhou muito na dinâmica de retorno dos empréstimos. Falhou tanto que sucumbiu
na inadimplência, inviabilizando novos contratos. Em
1995 financiou pouco mais de 32 mil alunos e, em
1997, apenas 29 mil.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o novo
Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior é a concretização da política de acesso de
estudantes oriundos de famílias com poucos recursos
ao ensino superior. Ao mesmo tempo que abre as
portas da universidade a um contingente importante
de estudantes, tem regras claras de retorno do
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investimento. Porque é tão importante para o
. Governo oferecer recursos como tê-los de volta para
alimentar novos créditos.
O sistema de financiamento em vigor oferece ao
aluno a possibilidade de escolher quanto dinheiro ele
quer tomar emprestado. O Governo financia até 70%
da mensalidade com juros fixos de 9% ao ano. O
aluno paga os outros 30% da mensalidade. Ao
concluir o curso, continua pagando, por 12 meses, o
mesmo valor da última mensalidade. Só um ano
depois de formado começa pagar o principal.
Outro critério importante é o incentivo aos
cursos que preparam para o magistério. Assim, os
alunos que optam pelas licenciaturas em Ciências,
Letras, Matemática, Física, entre outros cursos, têm
prioridade na obtenção do Fundo de Financiamento
ao Estudante de Ensino Superior. O objetivo do
Governo é melhorar a qualidade do ensino oferecido
pelas instituições particulares e assim formar
profissionais de alto nível que vão trabalhar no ensino
fundamental e médio. Daí que as faculdades que
obtiveram notas baixas, as classes "d" e "e", em três
avaliações consecutivas do Exame Nacional de
Cursos, o Provão, não podem ter alunos financiados
pelo Governo.
Mesmo com essa seleção, que é um critério de
qualidade das faculdades, mais de seiscentas
instituições de ensino superior foram credenciadas
pelo MEC e seus alunos estão sendo financiados
para estudar. As faculdades, por sua vez, não
recebem dinheiro vivo do Governo. Elas usam o FIES
para abater títulos públicos, especialmente as dívidas
com o INSS.
Essa dinâmica, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, embora ainda não tenha sido testada,
parece correta. O FIES é um sistema de
financiamento solidário, pois o aluno hoje financiado
com recursos públicos, sabe que amanhã, ao quitar
seu empréstimo, estará colaborando com o
financiamento de outro colega. É também um sistema
de parcerias, onde todos são incentivados a zelar
pela saúde financeira do programa. O Ministério da
Educação, a Caixa Econômica Federal e as
instituições de ensino superior participam de todo o
processo.
Além de participar do risco da inadimplência, as
instituições são responsáveis pela seleção e
acompanhamento permanente do desempenho
acadêmico do aluno financiado. Para manter o
crédito, o estudante precisa ter aproveitamento
mínimo de 75% nas disciplinas que cursa. São,
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portanto, solidárias na obtenção de bons resultados
no investimento.
É por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, que precisamos investir no estudante e
apostar na sua capacitação profissional se quisermos
ir vencendo os desencontros das estatísticas entre
aqueles que ingressam no ensino fundamental sempre aos milhões - e aqueles que concluem
cursos superiores. Ainda não atingimos nem a cifra de
300 mil alunos ao ano.
Por isso saudamos essa nova forma de
financiamento. Queremos que ela seja a melhor para
atender à demanda estudantil, porém, se precisar ser
reformada, que o Ministério da Educação tenha a
necessária sensibilidade para fazê-Ia.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, amanhã, em todo o mundo,
celebra-se o Dia Internacional aa Não Violência contra as Mulheres.
É impressionante como ainda hoje, no
crepúsculo do século XX, tempo em que a
humanidade atingiu talvez o seu mais elevado nível
de desenvolvimento tecnológico, quando os avanços
sociais e econômicos, sem precedentes históricos,
parecem fazer-nos capazes de qualquer conquista,
não tenhamos ainda conseguido superar esse
instinto, tão básico quanto nocivo, de agressão ao
fisicamente mais fracos.
A violência contra a mulher é, com efeito, e
infelizmente, um fenômeno universal, que diminui a
dignidade da condição humana. Suas raízes não se
prendem apenas à superfície, mas, ao contrário,
robustas, penetram as camadas mais profundas do
tecido social, desde tempos imemorlais, em todas as
civilizações conhecidas.
Faz-se presente particularmente na triste
história deste nosso continente, cujo processo de
colonização tem sido como que uma trágica metáfora
da espoliação milenar da mulher por seu companheiro.
Os mesmos aspectos culturais que ontem ditaram a
brutal e violenta dominação da América Latina pelo
conquistador europeu alimentaram, como ainda hoje
alimentam, a violência e a brutalidade contra a
mulher.
A CPI destinada a investigéir a questão,
realizada nesta Casa há alguns anos, desvelou a
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crueza de um fato que não observa preconceitos de cor,
raça ou religião, nem se restringe a classes sociais,
faixas de renda ou níveis de instrução determinados,
mas se distribui com triste equanimidade, como para
comprovar que resulta de uma deformidade congênita
da espécie, uma forma de ver o mundo, um trágico
atavismo cuja pedra angular não é outra senão a
covardia.
Impossível avaliar a verdadeira magnitude do
problema, de outra parte, porque as estatísticas
dificilmente espelham a realidade por completo. A
quantidade de mulheres que se encorajam a
denunciar ainda não representa parte significativa do
conjunto das vítimas, seja por medo, por vergonha,
seja porque os agressores foram exatamente aqueles
de quem menos se deveria esperar um ato violento:
pais, irmãos, maridos ou companheiros.
Já ficou suficientemente comprovado, em
seguidos estudos sobre o assunto, que mais de 50%
dos casos de violência sexual, por exemplo, ocorrem
dentro do próprio núcleo familiar. Inacreditável o
número de casos em que o estuprador é o próprio pai
da vítima. Que frutos esperar de uma sociedade que
consegue produzir tal aberração?
Superando todos esses obstáculos, contudo,
nos últimos 30 anos, à custa de muito trabalho e
sacrifício, a mulher vem conseguindo conquistar
algum reconhecimento - ao menos formal - e sua
igualdade com o homem.
Mas o preconceito injusto e a discriminação
velada ainda resistem, e são eles que alimentam e
abrigam a semente da violência. Eis por que é tão
importante celebrar este dia especial, dedicado à
meditação sobre o tema.
Enquanto não reconhecermos, Srs. Deputados,
que não se trata de um problema circunscrito apenas ao
universo de suas vítimas diretas, mas que diz respeito a
toda a sociedade, enquanto não o tratarmos como a
chaga social que é, cuja cauterização impõe-se como
condição indispensável para construirmos aquela
sociedade justa e fraterna com que todos afirmamos
sonhar, nossa sociedade não passará de um
aglomerado de bárbaros simulando hipocritamente
uma reunião de homens.
Já se disse que a violência não existe por si só,
mas que está invariavelmente entrelaçada com a
mentira. Creio que isso retrata a verdade também no
Brasil contemporâneo. A nossa violência social
convive realmente em intimidade estreita com a
mentira: a mentira de uma sociedade esquizofrênica,
que tolera a convivência entre a miséria profunda e a
opulência mais despudorada; a mentira que mistura a
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selvageria dos esquadrões da morte e do crime
organizado com as aspirações civilizadas de potência
mundial; a mentira, enfim, que tenta esconder da
sociedade a situação cruel em que vive grande parte
de suas mulheres - um quarto delas pelo menos,
dizem as estatísticas mais otimistas - acuadas em
suas próprias casas.
Mais do que um evento meramente simbólico, o
dia de amanhã deve prestar-se a destacar a face
política desse problema. Em lugar de reduzi-lo ao status
de um crime comum, mero "caso de polícia",
aproveitemos a oportunidade para empreender um
passo concreto na conscientização da sociedade a
respeito de uma questão cujas raízes são antes de
tudo culturais e sociológicas.
Estamos conscientes de que transformações
tão importantes não se fazem repentinamente, de
que seguem processos sempre lentos e dolorosos.
Dá-nos ânimo, contudo, a certeza de que a coragem e
a paciência dessas mulheres, já suficientemente
comprovadas, ao longo das lutas em que se vêm
empenhando há tantos anos, hão de resultar em uma
retumbante vitória final.
Que este evento possa extrapolar as fronteiras
nacionais e continentais, para alastrar-se por todas as
sociedades do mundo presente. Que seja um passo a
mais na denúncia da injustiça, que possa contribuir
para derrogar de uma vez por todas essa mancha que
nos faz indignos da condição humana, que
represente, enfim, o início de uma nova era, na
relação entre os gêneros, uma etapa em que a tônica
deixe de estar na dominação e passe para a
colaboração e a fraternidade.
Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
apresentar à Mesa um projeto de lei sobre o uso
adequado da faixa das BRs em todo o Brasil para os
trabalhadores rurais plantarem, especialmente os
empobrecidos.
Sr. Presidente, peço que este pronunciamento
seja divulgado no programa A Voz do Brasil e
publicado no Jornal da Câmara.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado João
Grandão, do PT do Mato Grosso do Sul.
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
primeiramente, quero agradecer ao Deputado
Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores, por ter
a compreensão da gravidade do que disse o
Deputado Valdemar Costa Neto ao falar de um
assunto de forma rançosa, sem conhecimento de
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causa. S.Exa. chega aqui e simplesmente - entre
aspas - "detona" o Governador Zeca do PT, do
Partido dos Trabalhadores do Mato Grosso do Sul,
falando inverdades sobre um Governo que foi
legitimamente eleito. Mas o Deputado não falou que
esse Governo assumiu o Estado do Mato Grosso do
Sul num verdadeiro caos, colocando-o nos trilhos,
aumentando, por exemplo, a arrecadação em mais
de 50%, arrecadação essa que era roubada e
desviada no Mato Grosso do Sul. S.Exa. fala também
da apreensão de um jornal do qual constavam
inverdades, um jornal que trazia um endereço que,
depois de ser checado, verificou-se que não existia.
Portanto, um jornal sem responsabilidade. Então, os
policiais, mediante busca, em um processo legal,
chegaram à conclusão de que esse jornal estava sob
o comando do Sr. Bernardo, do PL. O que deve ser
feito? A apreensão de um material que não tem
origem, difamatório, que fala inverdades.
O Deputado Valdemar Costa Neto vem aqui,
como se fosse o dono da verdade, para falar mal do
Partido dos Trabalhadores e do nosso Governador.
S.Exa. ofendeu não só o Zeca do PT, mas o Partido
dos Trabalhadores. Não poderia deixar, enquanto
Deputado do Partido dos Trabalhadores do Mato
Grosso do Sul, de vir a esta tribuna defender o
Governo, no qual confio e acredito e efetivamente
está aplicando naquele Estado o modo petista de
governar.
Por que S.Exa. não fala do Programa
Bolsa-Escola, que está sendo implantado no Mato
Grosso do Sul, do orçamento participativo, que está
sendo discutido naquele Estado, das obras que lá
estão sendo feitas, do projeto que está sendo
desenvolvido com relação à violência contra a mulher
também naquele Estado? Por que o Sr. Valdemar vem
para a tribuna falar inverdades? Esse é o tipo de
Parlamentar com o qual devemos ter cuidado. S.Exa.
reproduz aquilo que não pode ser reproduzido.
Sr. Presidente, mais uma vez, digo que o
Deputado Valdemar Costa Neto não tinha o direito de
falar sobre aquilo que não sabe, de passar uma
imagem irreal e defender - vejam o que S.Exa. está
defendendo! - um jornal cujo endereço nem existe.
Tentaram encontrar o endereço do jornal, mas
verificaram que ele nem existe. O Deputado Valdemar
Costa Neto defende esse jornal, alegando que esse é
um ato do Governo, ato da Polícia de Mato Grosso do
Sul.
;
Ora, se a Polícia não tem o direito de ir atrás
desse tipo de coisa, de pegar em flagrante, para que
queremos polícia?
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Era o que queria dizer, para repudiar a atitude
impensada do Deputado Valdemar Costa Neto e
reafirmar que no Mato Grosso do Sul há Governo,
sim. Zeca do PT, da coligação "Muda, Mato Grosso j:fo
Sul", colocou o Estado nos trilhos.
Muito obrigado.
O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exª
a palavra.
O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ontem pela
manhã estive com o Sr. Secretário de Segurança
Pública de Minas Gerais, Dr. Mauro Lopes, para
discutir sobre segurança pública no Vale do Aço. No
Vale do Aço, a segurança pública reflete a mesma
gravidade dos níveis nacionais de violência que
estamos acompanhando. Nos últimos tempos, a
sociedade regional vem atravessando momentos
difíceis com uma onda de criminalidade e
insegurança que aumenta de forma assustadora.
Considerando que agora o Vale do Aço está
incluído de forma estratégica no planejamento do
Governador Itamar Franco e do Secretário de
Segurança Pública, apresentamos uma série de
medidas práticas que necessitam ser tomadas
visandO a resolver, de uma vez, o problema da
superlotação da cadeia pública de Ipatinga. Há
poucos meses, registrou-se uma rebelião com a
morte de um preso. Não é a primeira vez que
."
acontece
Nos próximos meses, o Governo Estadual e a
Prefeitura de Ipatinga assinarão um convênio para a
construção da nova cadeia - uma reivindicação
antiga de toda a sociedade ipatinguense - depois de
muitas promessas e negativas das autoridades
responsáveis no que se refere à solução desse grave
problema, que reflete também dramática realidade de
todo o ~aís.
Considerando a seriedade e a prioridade que o
Sr. Secretário vem dedicando ao problema, desta vez,
é certo que a construção da nova cadeia não vai ficar
só no papel como uma mera promessa. Tambéni a
participação do Município nessá empreitada vai
baratear o custo da obra e garantir a agilidade. .
É bom lembrar 'que a inçlicação do novo
Delegado Regional, Dr. Paulo, é outro fator que
contribuirá para a agilidade, uma vez que,da forma
que se encontrava a cadeia coril o outro titular, na
Delegacia de Segurança Pública do Vare do Aço; 'as
coisas não estavam funcionando em funçãq~ 'de
desvios políticos.
.

Novembro de 1999

Aproveito para felicitar o novo Delegado Re-'
gional de Segurança Pública pela sua nomeação. A
segurança no Vale do Aço não pode esperar mais. É
preciso providências. A cadeia pública do Vale do Aço
precisa ser construída urgentemente. Esperamos que
seja cumprido o compromisso assumido conosco na
audiência que fizemos ontem, em Belo Horizonte.
Outro assunto de grande relevância que
queremos registrar desta tribuna é que encaminhei a
esta Casa projeto de lei que resguarda e amplia a
liberdade e o direito dos trabalhadores rurais,
especialmente os empobrecidos deste País, para
usarem da melhor forma possível as margens das BR
deste nosso Brasil.
Em Minas Gerais já existe lei estadual que
permite esse plantio, mas em âmbito nacional ainda
não há legislação que regulamente a medida das
terras que ficam perdidas à beira do asfalto em todas
as BR federais do nosso Brasil e que não são
utilizados. Queremos regulamentar essa matéria
através de projeto de lei. Espero que as Comissões
que forem tratar desse projeto trabalhem com a maior
agilidade possível, para que os trabalhadores,
especialmente os que moram perto dos cinturões
urbanos, possam ter o direito de usar essas terras
sem burocracia e sem intimidação dos aparelhos de
fiscalização do DNER. Bem utilizados esses espaços
será possível gerar novas frentes de emprego.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Com a
palavra, pela ordem, o Deputado Enio Bacci, do PDT
do Rio Grande do Sul.
O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, na semana passada, nesta Casa, numa
sessão, diríamos, bastante "quente", entre aspas,
discutimos novamente o projeto que propõe o
desarmamento, ou seja, a proibição da venda de
armas.
Entendemos que o direito de defesa é um
princípio que vem desde os primórdios da
humanidade. Os animais sempre tiveram o instinto de
sobrevivência, dessa forma, o direito de se defender
sempre foi exercido. Muitos animais foram se
adaptando por muitas gerações e se adequando ao
seu meio, como condição para sobreviver. A girafa foi
alongando o seu pescoço para poder comer
alimentos nos lugares mais altos. Os ursos polares
têm o corpo recoberto por uma camada espessa de
pêlo que os aquece e lhes permite sobreviver, como
resultado da adaptação de sua espécie às
intempéries do seu hábitat. Vemos a raposa, que,
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quando acuada, se deita e se faz de morta, num
instinto de sobrevivência para defender-se "do seu
agressor; há ainda a salamandra, que muda de cor,
de acordo com o ambiente. Enfim, o instinto de
sobrevivência está extremamente ligado ao direito de
defesa do cidadão. Por isso achamos que negar ao
cidadão o direito de defesa é extremamente injusto,
no mínimo, desumano, porque todos os códigos, em
qualquer parte do mundo - inclusive a Bíblia -,
prevêem o direito de defesa como direito natural do
cidadão. No entanto, defendemos com muita
veemência o desarmamento, mas há que se
desarmar em primeiro lugar o ladrão, o marginal. Só
depois, o cidadão. No Brasil, 88% das armas são
ilegais, não registradas; apenas 12% são legais.
Como podemos combater a criminalidade recolhendo
12% das armas do País, tirando do cidadão de bem o
que o Estado não lhe dá, o seu meio de proteção, a
sua segurança, o seu direito de se defender. Essa é a
forma inversa de começar a solucionar o problema da
criminalidade. Que se comece pelo desarmamento
do marginal, que se retire a arma fria das ruas e,
numa segunda etapa - e aí sim -, que se desarme o
cidadão de bem e se retirem as armas legais.
Quando ocorreu o terrível crime do shopping, a
imprensa apregoou a proibição das armas; chegou
até a afirmar que qualquer criança tem acesso a
armas neste País. Isso é verdade, mas elas têm
acesso às armas frias. Tanto é assim que a metraIhadora que foi disparada no shopping, cujo porte dá
até quatro anos de prisão, foi comprada no câmbio
negro. Isso já está previsto em lei, basta que
cumpramos.
Sr. Presidente, entendemos que é fundamental
que o Estado garanta segurança aos cidadãos. Ao se
comparar o Brasil ao Japão, à Inglaterra e a outros
países do Primeiro Mundo, que se compare
primeiramente a segurança existente naqueles
países e no Brasil.
Como fica o caminhoneiro que viaja pelo interior
do País? Como fica o homem que mora no interior,
numa chácara, numa fazenda? Como fica o
comerciante que fecha as portas à meia-noite, à uma
hora, às duas da madrugada? Vai ficar à mercê do
marginal, se o Estado tirar sua arma adquirida
legalmente. O Estado será co-responsável pelo que
pode lhe ocorrer.
Entendemos que a proposta do Governo vai
permitir que somente policiais e marginais continuem
armados neste País. Sabemos de dezenas, centenas,
milhares de casos de pessoas cuja vida foi salva
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exatamente porque tinham uma arma para reagir ao
ataque covarde de marginais e criminosos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Hugo Biehl .
O SR. HUGO BIEHL (PPB - SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em nome da Liderança do PPB e,
portanto, do Deputado Odelmo Leão, trago a esta
Casa comunicação que considero muito relevante.
Tenho em mãos documento da Direccion de
Trafico Internacional _ Coordinacion de Fronteras y
Trafico Federal, do Governo da Argentina, que
determina a suspensão do ingresso de partidas de
frango inteiro, resfriado ou congelado, procedentes
da República Federativa do Brasil, até novo aviso.
Esta é a ordem. O documento é do dia 22 de
novembro.
Juiz federal da região de Concepción dei Uruguay, atendendo a pedido dos produtores locais,
estabeleceu o limite de 3.700 toneladas de frango/mês
provenientes do Brasil para entrada na Argentina.
Ora, Sr. Presidente, quebra-se aí o princípio do
que entendemos como parceria no Mercosul,
especialmente com a Argentina. Por isso é importante
a denúncia que ora faço.
Há muito tempo, os produtores brasileiros vêm
enfrentando
desigualdades
em termos
de
competitividade. Poderíamos nos pronunciar - e
creio que cabe a esta Casa fazê-lo - sobre os
prejuízos que temos em relação ao leite, ao alho, ao
próprio trigo, à cebola, à batata, enfim, a todos esses
produtos brasileiros que sofrem a concorrência dos
nossos parceiros argentinos.
Diante dessa determinação da autoridade argentina competente, os caminhões com carga de
frango estão parados na divisa, sem autorização para
ingressar naquele país. Como houve acordo realizado
em parceria para reduzir a remessa de frango
congelado inteiro para a Argentina e este não está
sendo cumprido, porque os próprios criadores
argentinos aumentaram em 10% o volume produzido,
creio estarmos diante de fato muito sério e muito
grave, que requer o pronunciamento das autoridades
brasileiras.
Ainda nesta manhã, a Comissão de Agricultura
e Política Rural da Câmara dos Deputados dirigiu
expediente sobre o assunto ao Ministro Pratini de
Moraes. Esperamos que os produtores brasileiros,
mais uma vez, não precisem ficar assistindo,
impotentes, a essa agressão dos nossos parceiros no
Mercosul.
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Sr. Presidente, é o meu apelo. Agradeço a V. Exa. a
gentileza de conceder ao PPB a oportunidade desta
comunicação.
O SR. AVENZOAR ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa. a
palavra.
O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, nós, Deputados Federais da
Paraíba, estamos encaminhando solicitação de
audiência com o Presidente da República para tratar
especificamente da transposição das águas do Rio
São Francisco.
Sem dúvida alguma, há um debate no
Congresso, mas este me parece extremamente
disperso em relação ao assunto. Por quê? Primeiro, o
Governo Federal não cumpre a Lei n2 9.433, que trata
do gerenciamento dos recursos hídricos, e - claro -,
como não aplica a lei, procura aprovar nesta Casa a
Agência Nacional das Águas, tentando descaracterizar a aplicação da legislação apropriada para
tratar da situação no estágio em que se encontra.
Gostaríamos de discutir o assunto no âmbito do
Conselho Nacional de Recursos Hídricos, na minha
opinião, a instância apropriada para debater a
matéria. Infelizmente, o Governo Federal, não
instalando os comitês de bacias nem criando as
condições para que os Estados também possam
instalar esses comitês e, portanto, não permitindo o
funcionamento correto do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos, não deixa que esse debate seja
feito no fórum apropriado.
E, ficamos aqui, alguns defendendo a
transposição de águas do Rio São Francisco, outros,
opondo-se à idéia, mas sem encontrarmos o fórum
apropriado para um debate mais conclusivo. O fato
concreto é que no Estado da Paraíba não há recursos
hídricos - e não reivindicamos água para fazer
irrigação, mas para matar a sede, ou seja, queremos
água para consumo humano e animal, a prioridade
número um no uso da água, como está estabelecido
na Lei nQ 9.433.
Sr. Presidente, espero que esse debate possa
chegar ao fórum apropriado, que, no meu
entendimento, repito, é o Conselho Nacional de
Recursos Hídricos, para que possamos aquilatar os
diversos pareceres, tanto na área técnica como na
econômica. Não podemos simplesmente aceitar
obstruções a essa discussão; não podemos aceitar
que se diga, por exemplo, que haveria mau uso dos
recursos do Rio São Francisco. De modo algum.
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Queremos a garantia de que a população da Paraíba
não será obrigada a ser transposta, porque não
havendo a transposição do rio, corre-se o risco de
haver a transposição das pessoas pela falta de
condições mínimas de sobrevivência humana.
Era o que gostaria de deixar registrado nesta
tarde.

Sr. Marçal Filho, § 2!J do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel
Temer, Presidente.

VI - ORDEM DO DIA
PRESENTES
DEPUTADOS:

SEGUINTES

OS

Partido
RORAIMA
Airton Cascavel
Almir Sá
Elton Rohnelt
Luciano Castro
Presentes de Roraima: 4

PPS
PPB
PFL
PFL

AMAPÁ
Fátima Pelaes
Presentes do Amapá: 1

PSDB

pARÁ
Anivaldo Vale
Deusdeth Pantoja
Gerson Peres
Giovanni Queiroz
Jorge Costa
Paulo Rocha
Valdir Ganzer
Presentes do Pará: 7

PSDB
PFL
PPB
PDT
PMDB
PT
PT

AMAZONAS
Arthur Virgílio
PSDB
Átila Lins
PFL
..Francisco Garcia
PFL
Luiz Fernando
PPB
Pauderney Avelino
PFL
Silas Câmara
PTB
Presentes do Amazonas: 6
RONDÔNIA
Agnaldo Muniz
Confúcio Moura
Eurípedes Miranda

PDT
PMDB
PDT

SRS.
Bloco
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Marinha Raupp
PSDB
Sérgio Carvalho
PSDB
Presentes de Rondônia: 5

B.Sá
Ciro Nogueira
Heráclito Fortes
João Henrique
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piaui: 7

ACRE
IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Sérgio Barros
Zila Bezerra
Presentes do Acre: 5

PFL
PPB
PFL
PSDB
PFL

Ana Catarina
PMDB
Betinho Rosado
PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Antônio Jorge
PTB
Igor Avelino
PMDB
João Ribeiro
PFL
Presentes de Tocantins: 3

MARANHÃO

PIAuí
Átila Lira

PSDB

PSDB
PFL
PFL
PMDB
PMDB
PT

RIO GRANDE DO NORTE

TOCANTINS

Antonio Joaquim Araújo PPB
Eliseu Moura
PPB
Gastão Vieira
PMDB
José Antonio
PSB
Neiva Moreira
PDT
Nice Lobão
PFL
Pedro Fernandes
PFL
Pedro Novais
PMDB
Remi Trinta
PST
Sebastião Madeira
PSDB
Presentes do Maranhão: 10
CEARÁ
Adolfo Marinho
PSDB
Antonio Cambraia
PSDB
Chiquinho Feitosa
PSDB
Eunício Oliveira
PMDB
José Linhares
PPB
José Pimentel
PT
Léo Alcântara
PSDB
Marcelo Teixeira
PMDB
Moroni Torgan
PFL
Pinheiro Landim
PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Rommel Feijó
PSDB
Ubiratan Aguiar
PSDB
Vicente Arruda
PSDB
Presentes do Ceará: 14
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PSB/PCdoB

Adauto Pereira
PFL
Armando Abílio
PMDB
Avenzoar Arruda
PT
Carlos Dunga
PMDB
Domiciano Cabral
PMDB
Efraim Morais
PFL
Inaldo Leitão
PSDB
Marcondes Gadelha
PFL
Ricardo Rique
PSDB
Wilson Braga
PFL
Presentes da Paraíba: 10

PERNAMBUCO
PUPST/PSL

Antônio Geraldo
PFL
Armando Monteiro
PMDB
Clementino Coelho
PPS
Eduardo Campos
PSB
Fernando Ferro
PT
Inocêncio Oliveira
PFL
José Chaves
PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
Luiz Piauhylino
PSDB
Pedro Corrêa
PPB
Pedro Eugênio
PPS
Ricardo Fiuza
PFL
Salatiel Carvalho
PMDB
Severino Cavalcanti
PPB
Presentes de Pernambuco: 14

PSB/PCdoB

ALAGOAS
Givaldo Carimbão
Helenildo Ribeiro
João Caldas
Luiz Dantas
Olavo Calheiros

PSB
PSDB
PL
PST
PMDB

PSB/PCdoB
PUPST/PSL
PUPST/PSL
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Regis Cavalcante
PPS
Presentes de Alagoas: 6
SERGIPE
Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
José Teles
Marcelo Dedá
Pedro Valadares
Presentes de Sergipe: 5

PSDB
PPB
PSDB
PT
PSB

BAHIA
Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Féliz Mendonça
Francistônio Pinto
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Jaques Wagner
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
José Rocha
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Saulo Pedrosa
Waldir Pires
Yvonilton Gonçalves
Presentes da Bahia: 23

PFL
PFL
PMDB
PTB
PMDB
PT
PFL
PFL
PT
PSDB
PSDB
PPB
PFL
PSDB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PMDB
PSDB
PT
PPB

MINAS GERAIS
Ademir Lucas
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Cleuber Carneiro
Danilo de Castro
Eduardo Barbosa
Gilmar Machado
Glycon Terra Pinto
Hélio Costa

PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PSOB
PT
PMDB
PMDB

PSB/PCdoB
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Jaime Martins
PFL
João Fassarella
PT
João Magno
PT
José Militão
PSDB
Lael Varella
PFL
Lincoln Portela
PST
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Maria do Carmo Lara
PT
Mário de Oliveira
PMDB
Narcio Rodrigues
PSDB
Odelmo Leão
PPB
Paulo Delgado
PT
Roberto Brant
PFL
Romel Anízio
PPB
Romeu Queiroz
PSDB
Silas Brasileiro
PMDB
Walfrido Mares Guia
PTB
Zaire Rezende
PMDB
Presentes de Minas Gerais: 28

PUPST/PSL

EspíRITO SANTO
Aloízio Santos
PSDB
Feu Rosa
PSDB
João Coser
PT
José Carlos Elias
PTB
Marcus Vicente
PSDB
Nilton Baiano
PPB
Presentes do Espírito Santo: 6
RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde
Alexandre Santos
Ayrton Xerêz
Celso Jacob
Coronel Garcia
Dino Fernandes
Eber Silva
Eurico Miranda
Fernando Gabeira
Fernando Gonçalves
lédio Rosa
Jair Bolsonaro
João Mendes
Milton Temer
Miro Teixeira
Pastor Valdeci Paiva
Paulo Baltazar
Paulo Feijó
Roberto Jefferson

PPB
PSDB
PPS
PDT
PSDB
PSDB
PDT
PPB
PV
PTB
PMDB
PPB
PMDB
PT
PDT
PST
PSB
. PSDB
PTB

PUPST/PSL
PSB/PCdoB

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Novembro de 1999

Rodrigo Maia
PTB
Ronaldo Cezar Coelho
PSDB
Rubem Medina
PFL
Simão Sessim
PPB
Presentes do Rio de Janeiro: 23

í~

PSDB
PT
PSDB
PT
PPB
PPB
PL
PTB
PPB
PSDB
PFL
PPB
PSB
PDT
PPS
PT
PPS
PFL
PT
PT
PT
PDT
PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PTB
PFL
PSDB
PT
PT
PMDB
PFL
PPS
PSDB
PSDB
PT
PL
PPB
PSDB
40

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro .
PFL
Murilo Domindê's
PTB
Pedro Henry
PSDB
Presentes do Mato Grosso: 3

SÃO PAULO

Alberto Goldman
Aloízio Mercadante
André Benassi
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Faria de Sá
Ary Kara
Bispo Wanderval
Celso Giglio
Celso Russomano
Clovis Volpi
Corauci Sobrinho
Delfim Netto
Dr. Evilásio
Dr. Hélio
Edinho Araújo
Eduardo Jorge
Emerson Kapaz
Gilberto Kassab
Jair Meneguelli
José Genoíno
José Machado
José Roberto Batochio
Maluly Netto
Marcelo Barbieri
Michel Temer
Nelo Rodolfo
Nelson Marquezelli
Neuton Lima
Paulo Kobayashi
Professor Luizinho
Ricardo Berzoini
Ricardo Izar
Robson Tuma
Rubens Furlan
Sampaio Dória
Silvio Torres
Teima de Souza
Valdemar Costa Neto
Wagner Salustiano
Xico Graziano
Presentes de São Paulo:
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DISTRITO FEDERAL

PUPST/PSL

Alberto Fraga
PMDB
Geraldo Magela
PT
Jorge Pinheiro
PMDB
Maria Abadia
PSDB
Pedro Celso
PT
Ricardo Noronha
PMDB
Presentes do Distrito Federal: 6
GOIÁS

PSB/PCdoB

Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lídia Quinan
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 12

PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PT
PFL
PFL

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão
PT
Marçal Filho
PMDB
Marisa Serrano
PSDB
Pedro Pedrossian
PFL
Presentes do Mato Grosso do Sul: 4
PARANÁ

PUPST/PSL

Affonso Camargo:
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos

PFL
PPB
PT
PSDB
PMDB
PTB
PFL
PMDB
PFL
PSDB
PT
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Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odílio Balbinotti
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
santos Filho
Werner Wanderer
Presentes do Paraná: 22
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PSDB
PMDB
PPB
PSDB
PPB
PMDB
PT
PPB
PPS
PFL
PFL

SANTA CATARINA
Antônio CArlos Konder Reis PFL
Carlito Merss
PT
Edinho Bez
PMDB
Fernando Coruja
PDT
Hugo Biehl
PPB
José Carlos Vieira
PFL
PT
Luci Choinacki
Pedro Bittencourt
PFL
Raimundo Colombo
PFL
Serafim Venzon
PDT
Vicente Caropreso
PSDB
Presentes de Santa Catarina: 11
RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto
PT
Airton Dipp
PDT
Alceu Collares
PDT
Caio Riela
PTB
Darcísio Perondi
PMDB
Enio Bacci
PDT
Esther Grossi
PT
Fernando Marroni
PT
Fetter Júnior
PPB
Luiz Mainardi
PT
Marcos Rolim
PT
Mendes Ribeiro Filho
PMDB
Paulo José Gouvêa
PL
PUPST/PSL
Paulo Paim
PT
Roberto Argenta
PHDBS
Synval Guazzelli
PMDB
Telmo Kirst
PPB
Valdeci Oliveira
PT
Waldir Schmidt
PMDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 19
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de
presença registra o comparecimento de 296
Senhores Deputados.
(;) SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.
.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP.
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o item 2 da pauta de hoje diz respeito à
reforma do Judiciário. O art. 34 do substitutivo da
Deputada ZuJaiê Cobra dá nova redação a parágrafos
do art. 125. Desejava a Relatora que os §§ 3Q , 4Q e 52
do art. 125 passassem a ter a seguinte redação:
Art. 125

..

§ 3Q A lei estadual criará, mediante
proposta do Tribunal de Justiça, varas
especializadas competentes para processar
e julgar os policiais militares e bombeiros
militares nos crimes propriamente militares
definidos em lei, cabendo ao Tribunal de
Justiça decidir sobre a perda do posto e da
patente dos oficiais e da graduação dos
praças estáveis.
§ 42 O Tribunal de Justiça poderá
funcionar descentralizadamente, constituindo
Câmaras regionais, a fim de assegurar o
pleno acesso do jurisdicionado à justiça em
todas as fases do processo.
§ 52 O Tribunal de Justiça instalará
justiça itinerante, com a realização de
audiências e demais funções da atividade
jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.
Esse era o texto inicialmente apresentado pela
Relatora.
Foi aprovado na Comissão destaque do
Deputado Alberto Fraga, que alterou o Destaque nQ
32, que tratava da inclusão de parágrafos no art. 125,
relativos à criação e competência da Justiça Militar
Estadua.1.
Na verdade, o que queria S.Exa., a Relatora, era
a extinção da Justiça Militar. No entanto, pelo
destaque aprovado, o art. 125 passou a ter, nos seus
§§ 3Q, 42 e 52, a seguinte redação:

§ 32 - A lei estadual poderá criar,
mediante proposta do Tribunal de Justiça,
justiça militar estadual, constituída, em
primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos

Novembro de 1999

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Conselhos de Justiça e, em segundo grau,
pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar, cujos cargos de juiz
serão preenchidos pelos critérios adotados
no Tribunal de Justiça.
§ 4f! - Compete à Justiça Militar
estadual processar e julgar os militares dos
Estados, nos crimes militares definidos em
lei e as ações judiciais contra atos
disciplinares
militares,
ressalvada
a
competência do júri quando a vítima for civil,
cabendo ao tribunal competente decidir
sobre a perda do posto e da patente dos
oficiais.
§ 5f! - Compete ao juiz de direito do
juízo militar processar e julgar, singularmente,
os crimes militares cometidos contra civil e as
ações judiciais contra atos disciplinares
militares, cabendo ao Conselho de Justiça,
sob a presidência do juiz de direito, processar
e julgar os demais crimes militares.
Sr. Presidente, é claro que a aprovação do
destaque do Deputado Alberto Fraga mudou totalmente
o conceito previsto pela Relatora, Deputada Zulaiê
Cobra.
A Relatora distribui novo texto. Lamentavelmente,
foi aprovada, em votação simbólica, a redação final, para
que tivéssemos a oportunidade de apresentá-Ia a V.
Exa. Contudo, a Relatora comete dois equívocos. O
primeiro deles: os parágrafos que foram substituídos
pela aprovação do destaque, S.Exa. os renumerou e
os manteve no texto como §§ 6f! e 7f!.
Além do mais, o substitutivo original da Relatora
alterava parágrafos do art. 125 do texto permanente e
criava uma condição nas Disposições Transitórias,
prevista no art. 53: "ficam extintos os Conselhos de
Justiça e os Tribunais Militares Estaduais".
Ora, aqui houve a extinção em razão da
mudança do art. 125. Se o art. 125 foi alterado, não
poderia manter-se a extinção dos Conselhos de
Justiça, visto que, na aprovação do destaque do
Deputado Alberto Fraga, foi mantida a Justiça Militar.
Sr. Presidente, não há compatibilização da
redação final na disposição transitória com o que foi
aprovado no permanente e alterado pelo art. 125 em
seus parágrafos. E também em razão da inclusão de
parágrafos renumerados quando na verdade eles não
podem ser renumerados; se o destaque queria
substituí-los, ao substituí-los eles caíram.
Portanto, não se pode manter a renumeração
dos parágrafos substituídos por força do destaque e
também a incompatibilidade da manutenção nas
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transitórias do art. 53 que fala da extinção do
Conselho de Justiça dos Tribunais Militares Estaduais, quando o novo texto representado pelos §§ 3f!,
4f! e 5f! do art. 125 do destaque do Deputado Alberto
Fraga manteve a Justiça Militar.
Esta é a questão de ordem que faço a V. Exa. antes do início da discussão da matéria, até porque está
em descontinuidade com aquilo que foi aprovado no
Destaque nf! 32 e que se completaria com o Destaque
nf! 34 do nobre Líder do PMDB naquela Comissão,
Deputado Mendes Ribeiro. Agora tenho conhecimento de que o Deputado José Antonio também
apresentou requerimento a V. Exa. mostrando essa
estranheza, pois o destaque aprovado na Comissão
tornou prejudicado o Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - o art. 53 de que faleique contrariava o teor do texto, ou seja, os textos são
contraditórios. Não houve consolidação do texto ou a
melhor adequação dele, o que o tornou ininteligível,
contrariando a lógica, pois o texto constitucional
aprovado na Comissão traz uma previsão, e o Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias traz outra
totalmente inversa. Se o teor do destaque não trouxe
previsão expressa da prejudicialidade do art. 53 do
ADCT, também não trouxe a renumeração do § 4f! do
art. 125. Mas a adequação foi feita renumerando-se o
§ 4f! em § 7f!, o da Justiça itinerante. Se essa alteração
foi feita, deveriam todas as demais terem sido
efetuadas.
Sr. Presidente, esta é a questão de ordem, até
porque o texto não poderá ser discutido com essa
incongruência.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolho a
questão de ordem. V. Exa. tem razão, juntamente com
os Deputados Mendes Ribeiro e José Antonio. Tanto
é assim que nesta manhã, nobre Deputado Arnaldo
Faria de Sá, a Presidência determinou a republicação
do relatório. Exatamente em função dessa
republicação é que o estou retirando da pauta de hoje
para que seja distribuído aos Srs. Parlamentares, a
fim de que possamos votar na próxima terça-feira.
O SR. ARNALDO FARIA DE 'SÁ - Sr.
Presidente, agradeço o acolhimento da questão de
ordem e cumprimento-o por estar atento e alerta às
peculiaridades regimentais.
O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente,·
peço a palavra para uma questão <;le ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
sei que já se iniciou a Ordem do Dia, mas minha
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questão de ordem é com relação a um trabalho de
Comissão em que estamos necessitando de
orientação da Presidência.
O art. 79 do Regimento Interno, § Sº, estabelece
a questão do horário.
Não se verificando o quorum de
presença, O Presl'dente aguardará, dúrante
meia hora, que ele se complete, sendo o
retardamento dedUZI'd o do t empo destl'nado
ao Expediente. Se persistir a falta de
número, o Presidente declarará que não
pode haver sessão, determinando atribuição
de falta aos ausentes para efeitos legais.
Sr. Presidente, nas Comissões abre-se a
reunião marcada para as 14h às 14hSOmin. Não há
quorum. Espera-se até 15h, 16h, 17h. Não há um
prazo.
Esta é a questão de ordem que formulamos,
porque senão podemos ter problemas. No nosso
entendimento, seria necessário aplicar-se também
uma regra para as Comissões. Como o Regimento
não define prazo para se aguardar quorum, a fim de
serem abertos os trabalhos da Comissão, por analogia, entendemos que vale o estabelecido para as
sessões da Casa.
Então, gostaríamos de saber se nosso
entendimento é correto. Se for, é meia hora. Se não,
que se estabeleça uma regra para que não fiquemos
presos o dia todo aguardando quorum para iniciar os
trabalhos de uma Comissão.
É a questão de ordem que formulo a V. Exa. Se
se aplica essa interpretação, ou se se vai criar uma
regra, porque não há no Regimento prazo para
abertura de dos trabalhos de Comissão, como há
para as sessões da Casa. Entendemos que, no caso
das Comissões, há necessidade também de o quorum
ser atingido dentro de determinado período de tempo.
Não pode ser indeterminado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
É muito oportuna a questão de ordem de V. Exa. Vou
recolhê-Ia e mandar examiná-Ia regimentalmente.
Brevemente darei uma resposta a V. Exa.
O SR. GILMAR MACHADO - Muito obrigado.
O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a.
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
comunicar à Casa e a V. Exa. que alguns
companheiros da nossa bancada estão ausentes
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nesta sessão em função da abertura hoje à noite, em
Belo Horizonte, do 11 Congresso do Partido dos
Trabalhadores.
Encaminho a V. Exa. ofício comunicando que
amanhã haverá um Vice-Líder de plantão, mas a
bancada do PT estará integralmente na sessão do 11
Congresso Nacional, em Belo Horizonte.
Quero ainda expressar a V. Exa. o nosso apoiodà
decisão de implementar a votação da reforma o
Judiciário na próxima semana e, principalmente, à
decisão, como Presidente da Câmara dos
Deputados, de fazer a Casa deliberar sobre a reforma
tributária e fiscal.
V. Exa. teve o apoio de todos os Líderes para
instalar a Comissão. Criou uma expectativa na
sociedade, que foi correspondida. V. Exa. está correto
por ter vontade política de votarmos neste ano pelo
menos o primeiro turno da reforma tributária e fiscal.
Estamos numa fase difícil de negociação e de
debate das emendas e dos destaques. Contudo, a
bancada do PT - que tem divergências em relação
ao relatório do Deputado Mussa Demes e quer
enfrentá-Ias com emendas e com destaques - está
aberta a negociar principalmente uma solução que
combata a guerra fiscal e preserve a autonomia dos
Estados e do nosso pacto federativo.
Temos consciência de que a votação da reforma
tributária não pode ser mais uma vez adiada. Tenho
conhecimento das declarações de V. Exa. como
Presidente da Câmara dos Deputados - declarações
essas que têm o nosso apoio.
Quero dizer publicamente que ontem V. Exa.
procurou nossa Liderança, chamando a atenção para
a importância da votação na Comissão Especial.
Estávamos debatendo as divergências e decidindo se
votaríamos contra ou a favor do relatório. A
intervenção de V. Exa. foi importante para que
votássemos o substitutivo do Deputado Mussa
Demes, ressalvados os destaques.
Quero
firmar
publicamente
o
nosso
compromisso de votarmos, de implementarmos a
reforma tributária e fiscal. Como Líder do PT,
considerando as negociações que fizemos na
Comissão Especial, considerando as nossas
divergências, digo que a relação que temos com o
Presi.dente, Deputado Germano Rigotto, e com o RelatoróDeputado Mussa Demes, pela atenção que
recebemos, é de profundo respeito. Por isso, em
nome' da Liderança, quero registrar que não
concordamos com as críticas que algumas
autoridades do Executivo têm dirigido ao Relator e ao
Presic;lente daquela Comissão.
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Queremos debater na Comissão e no plenário
as nossas divergências, as nossas propostas. No
entanto a bancada do PT tem o compromisso de
viabilizar a reforma tributária e fiscal na Câmara dos
Deputados. É uma responsabilidade que ultrapassa
interesse de partido, interesse da Oposição e da
Situação. O que está em jogo é o interesse do País. O
Governo, certamente, já fez a reforma no âmbito do
Governo Federal, mas os Estados e a sociedade
precisam de uma reforma tributária e fiscal.
Quero expressar a V. Exa. a nossa vontade
política de respaldar a Presidência da Câmara na
decisão de incluir na pauta o projeto de reforma
tributária e fiscal. Vamos combater a obstrução, o
boicote ou quem queira empurrar com a barriga mais
uma vez a reforma tributária e fiscal. Queremos
expressar aqui este nosso compromisso com esse
importante tema para o País.
.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O·SR. GEDDEL VIEIRA LIMA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação de liderança
do PMDB.
O SR. PRESIDENTÉ (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
ouvi com atenção as palavras do Deputado José
Genoíno, Líder do PT, e fiquei ainda mais estimulado
do que já me encontrava para fazer essa rápida
intervenção na sessão da Câmara dos Deputados,
nesta tarde.
Quero, inicialmente, congratular-me com a
Presidência da Câmara, neste momento mais do que
nunca bem representada pelo Deputado Michel
Temer, pela firme posição adotada ontem de fazer
com que a Câmara dos Deputados exercesse o seu
papel e se manifestasse em relação à reforma
tributária.
Venho, na condição de Líder da Bancada do
PMDB, dizer a V. Exa. que os Deputados que
integram essa bancada aplaudiram e apoiaram a
decisão de V. Exa. e cobram a possibilidade de
efetivamente nos manifestarmos a respeito da
reforma tributária.
Há um anseio das classes empresariais, um
desejo dos setores produtivos, uma manifestação
clara, inquestionável, inequívoca da sociedade como
um todo, da Nação brasileira, no sentido de que esta
Casa se manifeste de forma clara a respeito de
mudanças no sistema tributário.
Diz-se que quem deseja os fins oferece os
meios. A Câmara dos Deputados ofertou os meios ao
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aprovar o relatório do Deputado Mussa Demes, fruto
de viagens por este País, contatos, audiências
públicas, do trabalho de uma Comissão brilhantemente presidida pelo Deputado Germano Rigotto e
integrada por uma série de Parlamentares de todos
os partidos, que em nenhum instante colocou essa
questão como partidária, política, e sim como de
interesse desta Nação. Estão ofertados os meios.
Nós temos uma base para discutir.
Em nenhum momento, Deputado José
Genoíno, companheiro de Parlamento, o PMDB
manifestou a posição sectária de não admitir
discussões sobre o relatório do Deputado Mussa
Demes. Achamos que a reforma tributária deve
significar o mais amplo consenso, o mais amplo debate, a mais ampla posição, fruto das discussões.
Mas, de igual modo, sabemos que, numa Casa
democrática como a Câmara dos Deputados, se não
chegarmos a um entendimento, a um consenso, só há
uma forma de dirimir problemas e estabelecer as
maiorias: o voto.
Congratulo-me com o Deputado Germano
Rigotto, que, mais uma vez, mostrou seu brilhantismo
ao presidir essa Comissão; com todos os
Parlamentares que integraram a Comissão da
Reforma Tributária; e com o Deputado Mussa Demes.
Registro mais uma vez o apoio da bancada do
PMDB ao aprofundamento das discussões e,
sobretudo, ao Presidente da Câmara dos Deputados,
para que esta matéria chegue ao plenário e aqui nos
manifestemos, a fim de que se dê oportunidade de
manifestação a quem deseja aprofundar e discutir a
matéria em busca do consenso, a quem não deseja
uma reforma tributária, a quem deseja votar, enfim, a
quem deseja se manifestar.
Quero igualmente registrar que, não obstante
liderar um partido que dá sustentação ao Governo,
discordo da maneira com que o Ministro Pedro Malan
emitiu suas críticas ao trabalho elaborado pela
Comissão, apesar de entendê-Ias democráticas. Eu
também, com clareza e no local apropriado, como o
plenário da Câmara, reitero que tenho profundas
discordâncias com muitas coisas que a equipe
econômica faz e com muitas das decisões que toma,
algumas, acredito, equivocadas e responsáveis por
muitos dos graves problemas que o Brasil atravessa.
No entanto, tenho feito essas críticas no momento
apropriado e no foro oportuno. Acho que a equipe
econômica deixou de manifestar essas posições no
momento apropriado. Portanto, discordo muito mais
na forma do que até no conteúdo, sobre o qual
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estamos dispostos a discutir o posicionamento da
eq~ipe econômica do Governo Fernando Henrique.
Portanto, Sr. Presidente, concluindo, volto a
afirmar o nosso apreço pela decisão ontem adotada,
o nosso apoio a essa posição e sobretudo o desejo de
que V. Exa. permaneça firme no intuito de trazer a
reforma tributária a plenário para que nós possamos
nos manifestar. Reafirmo ainda a posição aberta do
PMDB para conversarmos nesse período que V. Exa.
sabiamente estabeleceu para encontrarmos posições
que possam significar, quem sabe, um consenso,
uma posição ainda mais aglutinadora em relação
àquele grande trabalho feito pela Comissão Especial.
Congratulo-me com V. Exa. e registro, nesta
tarde, a posição da Liderança do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Líderes e Srs. Parlamentares, eu quero, a propósito
dessa matéria, dizer duas palavras esclarecedoras. A
primeira é no sentido de cumprimentar o nosso
Plenário, a nossa Câmara dos Deputados, os nossos
Líderes, especialmente a nossa Comissão da
Reforma Tributária pela forma, digamos, civicamente
fraterna com que conseguiu levar adiante esses
trabalhos. E vejo, como salientaram os Líderes, que
todos os partidos estão interessados nessa matéria.
Ontem, como fruto de uma conversa com os
Líderes Inocêncio Oliveira, Geddel Vieira Lima,
Odelmo Leão, José Genoíno, Miro Teixeira, Aécio
Neves, enfim, com todos os Líderes, acordamos que
votaríamos o relatório, exatamente em função dessa
expectativa que o Poder Legislativo gerou no País de
produzir
uma
reformulação
tributária,
e
estabeleceríamos o prazo de uma semana para que
uma comissão tripartite chegasse a algumas
conclusões. Mas vejo, Srs. Parlamentares, que todos
estão tomando a aprovação do relatório como se já se
tivesse feito a reforma tributária no País. Inclusive,
nesse particular, as manifestações dos eminentes
membros do Poder Executivo induzem a sociedade a
uma equivocada convicção de que isso tenha
ocorrido.
Se me permitem dizer, embora tenhamos dado
um avançadíssimo passo, temos outros passos a dar
que fazem parte da democracia, tipificadora do nosso
processo legislativo.
Vamos ter esta semana para conversas entre o
Executivo Federal, o Legislativo e Secretários de
Fazenda. Depois teremos a votação dos destaques e
das emendas na Comissão Especial. Portanto, muito
ainda será debatido. Posteriormente teremos o debate
no plenário, com duas votações, em primeiro e segundo
turnos, e ainda a-votação no Senado Federal. Vamos
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esclarecer ao povo brasileiro que demos um
avançadíssimo passo, mas muito ainda há por fazer.
E esse passo só foi possível, quero dizer, em
primeiro lugar, pelo apoio que os Líderes partidários
deram à decisão da Presidência da Câmara dos
Deputados de levar avante a reforma tributária e a
reforma do Judiciário.
Em segundo lugar - poderia ser em primeiro -,
pela dedicação dos membros da Comissão e pelo
empenho do Deputado Germano Rigotto e do
Deputado Mussa Demes.
O nosso objetivo é fazer uma reformulação
tributária, mas vamos partir agora para o equilíbrio
entre as várias tendências. Vamos admitir objeções,
que são próprias da democracia, e analisá-Ias, o que
certamente a Comissão da Reforma Tributária fará,
como faremos neste plenário.
Vamos trabalhar juntos para o bem de nosso
País.
O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de dizer a V. Exa. que a Comissão está
procurando retribuir com trabalho à decisão de V. Exa.,
apoiada por todos os Líderes, de dar andamento à
reforma tributária.
Demos espaço a todos os segmentos que
desejavam manifestar-se e contribuir com a
Comissão na construção de uma proposta.
Sr. Presidente, em nome da Comissão, peço a V.
Exa. que seja registrado nos Anais extenso
documento, que faz análise técnica com relação às
críticas feitas ontem pelo Ministério da Fazenda. Trata-se
de resposta ao que foi dito ontem, após a aprovação da
proposta do Deputado Mussa Demes por 35 votos a um
na Comissão de Reforma Tributária.
Mais uma vez quero cumprimentar V. Exa., os
Srs.- Líderes e principalmente os membros ela
Comissão de Reforma Tributária, que tenho orgulho
de presidir, pelo trabalho realizado. Os membros
foram dedicados; nunca houve falta de quorum nas
mais de cem reuniões que realizamos; a Comissão
trabalhou no período do recesso parlamentar; e
viajou pelo Brasil inteiro, sem ônus para a Câmara
dos Deputados. Ela o fez, inclusive por decisão dos
seus membros, sem nada pedir a esta Casa.
Portanto, Sr. Presidente, a Comissão, que se
tem dedicado muito, sabe, bem o disse V. Exa., que
teremos etapas a vencer, dentre elas a votação de

Novembro de 1999

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

destaques e a discussão nos plenários desta Casa e
do Senado Federal, quando é natural que
aperfeiçoamentos aconteçam na proposta. Mas não
podemos ser radicais; é terra arrasada, foi jogada
uma pá de cal sobre a reforma tributária.
Não tenho dúvidas de que o chamamento de V. Exa.
toca fundo na posição de cada membro da Comissão
de Reforma Tributária, que vai continuar retribuindo a
confiança de V. Exa., dos Srs. Líderes e dos membros
da Casa com trabalho, buscando construir novo
modelo tributário para o Brasil.
Sr. Presidente, peço, portanto, a V. Exa. a
transcrição nos Anais da Casa de nota que elaborei
em resposta às manifestações do Ministro da
Fazenda e do Secretário da Receita Federal,
veiculadas na imprensa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
Líder Germano Rigotto, farei constar nos Anais da
Câmara o documento apresentado por V. Exª

NOTA A QUE SE REFERE O ORADOR:
COMISSÃO ESPECIAL
DA REFORMA TRIBUTÁRIA

NOTA À IMPRENSA
Comentários acerca da Nota do Ministério da
Fazenda
A Comissão Especial que analisa a PEC
175-A/95 vem a público repudiar a nota à imprensa
divulgada no dia de ontem pelo Ministério da
Fazenda, bem como os comentários da Receita
Federal.
A Comissão reinstalada nesta legislatura para
apreciar as diversas propostas de emenda
constitucional que alteram o Sistema Tributário
Nacional vem desde o início de seus trabalhos
pautando suas ações pela ampla discussão e debate
das variadas visões que existem sobre a matéria,
tanto nos diversos segmentos de nossa sociedade,
quanto no próprio Governo, aí considerando todos os
seus níveis.
Desde março, foram realizadas 78 audiências
públicas, mais de 135 reuniões nos diversos estados
na Federação, envolvendo todos os setores da
sociedade e do Governo. Além das mais de 200
emendas propostas por parlamentares, a Comissão
recebeu 48 propostas apresentadas pela sociedade
Civil organizada e quase mil sugestões desde a
apresentação da proposta preliminar do relator.
fato é que nas diversas oportunidades em que
o Ministério da Fazenda teve a possibilidade de se
manifestar sobre as diferentes versões de
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substitutivo, do Relator Deputado Mussa Demes. Não
o fez. Fatos que confirmam a completa e voluntária
ausência das autoridades fazendárias no processo
de discussão podem ser comprovados quando da
conclusão da proposta preliminar do relator, entregue
pessoalmente por este ao Sr. Secretário da Receita
uma semana antes de sua divulgação ao público,
pela Internet no início de agosto, e que não mereceu
qualquer comentário.
Por esses motivos não poderia deixar de causar
total surpresa aos membros da Comissão as duras
críticas feitas pelo Ministério da Fazenda após a
aprovação de substitutivo do Deputado Mussa
Demes.
A "Análise do Substitutivo do Relator da
Reforma Tributária", dado a público antem pelo
Ministério da Fazenda, denota uma leitura apressada
de um documento. Suas características essenciais
são a inconsistência das críticas, a prática do
terrorismo tecnocrático e o desconhecimento ou
desprezo por tudo o que se conhece no mundo sobre
o federalismo fiscal.
.
Ao mesmo tempo em que se prevê o caos no
financiamento público, afirma-se que o Substitutivo
aumentará a carga tributária, como se fosse possível
um texto constitucional, que apenas define a
estrutura da tributação, determinar o tamanho da
carga. Ao mesmo tempo em que o documento afirma
que alguns produtos ficarão mais caros e outros mais
baratos, e que isto é uma realidade de qualquer
reforma, o Secretário da Receita Federal vem a
público afirmar que a proposta do substitutivo é
inflacionária.
Terrorismo tecnocrático é a tônica do
documento. São criticadas: a complexidade do
sistema proposto, que é muito mais simples que o
atual; a multiplicidade de alíquotas, que são em
número incomparavelmente menor que as atuais e do
que as implícitas na proposta apresentada pelo
Ministério da Fazenda; o problema da acumulação de
créditos, inerente a qualquer IVA e resolvido por todas
as administrações tributárias competentes do mundo,
que o Sr. Secretário da Receita reiteradamente afirma
que não sabe resolver. São todos problemas técnicos
que preocupam, sobretudo, o setor produtivo. apoio
ao substitutivo de diversos segmentos da sociedade
atesta que também eles entendem que problemas
técnicos existem em qualquer sistema tributário e que
as soluções podem ser encontradas desde que a
administração tributária seja competente.
Um dos pontos principais da análise do
Ministério da Fazenda é a questão da federação.

a

a

56956 Quinta-feira 25

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Substitutivo da Comissão de Reforma estabelece o
federalismo responsável. A proposta assegura
autonomia para as unidades federadas ao mesmo
tempo em que, por fazer corresponder aos gastos de
cada unidade financiamento necessariamente
proveniente de tributação de seus próprios
residentes, exige a responsabilidade fiscal.
O Substitutivo da Comissão tem sido criticado
por alguns governos estaduais por assegurar a
uniformidade da legislação do imposto estadual em
todo o território nacional. Esta é uma exigência do
ambiente econômico que já enfrentamos e enfrentaremos no início do novo século. Aqui, não se trata
de responsabilidade fiscal, e sim econômica: um
compromisso com a competitividade da produção
nacional, sem a qual o desenvolvimento será
impossível.
Não se venha dizer, por exemplo que, "o modelo
do IVA dual é tecnicamente frágil e introduz no
sistema brasileiro dificuldades administrativas
incontornáveis", quando o modelo aprovado pela
Comissão é quase uma reprodução do proposto pela
PEC 175. Não custa destacar que esse projeto foi
encaminhado à Câmara dos Deputados, subscrito
pelo mesmo Sr. Ministro, que agora o critica. Não
podemos acreditar que essa autoridade tenha
encaminhado ao Parlamento uma proposta "tecnicamente frágil" e que viesse a introduzir em nosso
sistema tributário "dificuldades administrativas
incontornáveis".
A Comissão da Reforma buscou - e encontrou uma solução que concilia os objetivos de simplificar o
sistema tributário, melhorar seus efeitos econômicos
e preservar grau de autonomia fiscal dos estados
compatível com as condições impostas pelo 'ambiente econômico. Enquanto isso, o que faz a proposta
do Ministério da Fazenda? Sugere subtrair dos
estados o ICMS, centralizar a tributação e distribuir
recursos, qual mesadas, para os governos estaduais
e municipais.
As conseqüências dessa proposta centralizadora
seriam, tanto do ponto de vista político como do
econômico, extremamente graves. A proposta do
Ministério da Fazenda condena o País, eternamente,
ao desequilíbrio das contas estaduais, à submissão
política dos governadores em troca do socorro
financeiro da União, e à irresponsabilidade fiscal dos
estados.
Particular atenção merece a questão da guerra
fiscal do ICMS, que nunca foi enfrentada como agora.
Na Comissão Especial e, agora para toda a
sociedade, está claríssimo: esse é o maior mal do

Novembro de 1999

nosso sistema tributário. Porque é muito mais do que
um problema tributário. É um atentado: à economia
de mercado, pois dá um tratamento tributário desigual
para os iguais; à federação, porque nenhum membro
federado tem o direito de conceder incentivo às
custas do orçamento dos outros; à democracia, pois
compromissos são assumidos sem inclusão no
orçamento, sem prestação de contas, quando não
através de contratos não publicados.
Para um problema tão complicado e grave, uma
solução simples: cada membro da federação deve
arrecadar somente imposto incidente sobre o que foi
consumido em seu estado. Qualquer percentual da
arrecadação do IVA sobre as vendas para os outros
estados, que seja mantido com aquele em que se
originou a operação, permitirá a este estado
devolvê-lo aos seus contribuintes, o que deveria caber ao estado destinatário. A posição da Comissão
Especial é inequívoca: na origem, não pode ficar nem
cinqüenta por cento, nem trinta e cinco por cento,
nenhum por cento. Tolerância zero com a guerra fiscal.
Com veemência defendemos que o substitutivo
da Comissão atende plenamente aos princípios de
uma reforma tributária por todos esperada.
Com igual veemência rechaçamos qualquer
terrorismo tecnocrático. Após dezenas de audiências,
centenas de reuniões, em Brasília e por todo o País,
milhares de artigos e notícias publicadas pela mídia,
ninguém está autorizado a dizer que não foi ouvido.
Querendo confundir o direito de ser ouvido com a
obrigação de ser atendido. Ninguém tem o monopólio
do saber, ainda mais numa matéria tão complexa e
polêmica quanto a reforma tributária.
Todos têm direito a dar a sua opinião, de ter seu
próprio projeto de reforma tributária, de concordar ou
discordar deste ou daquele projeto. Mas ninguém que
não sejam os deputados e os senadores, que para
tanto foram eleitos diretamente pelo povo, tem o
direito e o dever de, por maioria qualificada, decidir
qual é a melhor reforma tributária para o País.
O Congresso é a Casa da democracia. Não é
marionete da tecnocracia. Um técnico tem a obrigação
de prestar subsídios, análises e informações. Ele não
tem mandato para legislar - salvo na ditadura.
Pela democracia. Contra o terrorismo
tecnocrático.
Pela responsabilidade fiscal. Contra a política
de pires na mão.
Pela descentralização tributária. Contra a
concentração da arrecadação e dos poderes no
Governo Federal.
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Pela autonomia federativa. Contra a
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9uerFf~Ji.-O~.rfk> 'fot~~~,f!l~r~i,§so, propQnho a V.

cal.
Pelo desenvolvimento e pelo emprego.
Por uma reforma tributária democrática e
responsável.
Brasília, 24 de novembro de 1999. - Deputado
Germano Rigotto, Presidente da Comissão Especial
da Reforma Tributária.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -1 -

PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUIÇÃO N2 407-B, DE 1996
(Do Sr. Luciano Castro e Outros)
Discussão, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nQ
407-A, de 1996, que altera a redação"do
artigo 100 da Constituição Federal' e
acrescenta artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais
Transitórias;
tendo
pàreceres: da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação pela admissibilidade
(Relator: Sr. Régis de Oliveira); e da
Comissão Especial para aprovação, com
substitutivo, das PEC 407-A e 436-A, de
1996, apensada e, peja admissibilidade e,
no mérito, pela aprovação das emendas de
nQs 4 e 5 apresentadas na Comissão, e pela
rejeição das de nl!s 1, 2 e 3 nos termos do
parecer do Relator, que apresentou
complementação de voto. Votaram contra
os Senhores Deputados: Professor Luizinho
e José Antonio (Relator: Sr. André Benassi).
Tendo apensada a PEC nº 436-A/96.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há
oradores inscritos.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
longa negociação realizada nas tardes de ontem e
hoje, que contou com a participação de todos os Srs.
Líderes e dos membros da Comissão Especial,
preparamos alterações ao relatório do nobre
Deputado André Benassi, a serem realizadas por
meio de emenda aglutinativa.

.e.~ ~~~u~i"tdd9"s os Deputados inscritos se,
aindç(:'6~se'jàm d.iscutir a matéria. Se houver

concordância, poderemos abrir mão da discussão e
passar para o encaminhamento. Assim, até
caminharíamos de forma mais rápida, já que há
emenda aglutinativa acordada e protocolizada, com
assinatura de todos os Srs. Líderes dos partidos.
O SR. RICARDO IZAR - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. RICARDO IZAR (PMDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
estou inscrito para falar a favor, mas desisto de minha
inscriçâ.? "'9lt~rei, .à ·tr.i.l;nma apenas para encaminhar
a votaçao;j;;·
,
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) • O
Deputado Ricardo Izar desiste da palavra. '
J
Consulto os Srs. Deputados que estão inscritos
para falar contra.
O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou
inscrito e gostaria de discutir a questão, porque acho
que não há unanimidade com relação a ela.
'
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
Deputado Enio Bacci não desiste da palavra.
Professor Luizinho, V. Ex!! desiste da palavra?
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Desisto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Enio Bacci para
encaminhar contra.
O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
entendo que na matéria dos precatórios não há
unanimidade. Inclusive, o meu partido, PDT, ainda se
encontra reunido na sala da Liderança discutindo a
emenda que está sendo apresentada.
Vejo ainda nessa questão um ponto mais
complexo. Sou autor de proposta que tramita na Casa
e tem o apoiamento de quase duzentos
Parlamentares, que também altera o art. 100 da
Constituição no que diz respeito aos precatórios.
Lamentavelmente, essa PEC não foi apensada à
proposta que está sendo votada hoje, o que não
entendo. Ela é específica, apenas limita os valores
que ficariam fora dos precatórios, em especial os
créditos de natureza alimentícia.
Hoje o § 52 do art. 100, que inclusive é mantido
na proposta que vai a voto daqui a pouco, prevê que
os créditos de natureza alimentícia serão liquidados
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em noventa dias, até o limite fixado em lei. Logo
adiante ele diz que esse limite está estabelecido no
art. 128 da Lei nº 8.213, ou seja, é de 4 mil e 988 reais,
que corrigidos pela lei de 1995 chegam a 6 mil e 361
reais.
Na prática, o que isso representa Srs.
Deputados? Vamos supor que alguém tenha um
crédito alimentício - aqui não se está falando de
outros créditos - e durante longos anos disputou
judicialmente o direito a se aposentar por invalidez.
Passados três ou quatro anos de tramitação do
processo, ele vence a ação e tem direito a receber os
atrasados, que podem chegar a 10, 20, 30 mil reais,
não importa. Mas ele só terá direito a receber até 6 mil
e 361 reais; o restante irá a precatório e levará mais
dois ou três anos até que seja efetivamente pago.
Muitos vão acabar falecendo antes do recebimento
do crédito alimentício.
Vejam bem, Srs. Deputados. Não estamos
falando sobre outros créditos, mas sobre o de
natureza alimentícia. O objetivo da PEC de minha
autoria é ampliar tal limite. Quando o crédito tratar-se
de natureza alimentícia, propomos que o valor seja de
até duzentos salários mínimos, ou então que se fixe
outro número. Mas não se pode manter essa injustiça
institucionalizada na Constituição, com relação a
alguém que pleiteia crédito alimentício. O mesmo
ocorre com a aposentadoria por invalidez, que está
limitada ao valor de 6 mil e 361 reais, o que é quase o
salário de um Parlamentar. Isso é injusto. Precisamos,
portanto, modificar o art. 100 da Constituição.
É isso que venho pleitear neste momento,
posicionando-me contra a proposta em discussão, Sr.
Presidente. Sou a favor de que se dê maior
abrangência ao direito de receber créditos de
natureza alimentícia, a serem pagos não pelo
precatório, mas por meio de execução comum, da
própria apreensão de recursos depositados em
contas do INSS, e assim por diante.
Hoje há milhares de ações em todas as
Comarcas do País, nas quais os créditos alimentícios
superam o valor de 6 mil reais. E os juízes estão
fazendo a apreensão do valor junto às contas do
INSS apenas no montante de 6 mil e 361 reais. O restante fica para os precatórios, para ser pago após um,
dois ou três anos, quando Deus quiser, e muitas
vezes essas pessoas estão falecidas.
Então, faço este apelo: que a Casa modifique
com uma emenda o § 5º do art. 100 e não mantenha o
limite de créditos alimentícios em apenas 6 mil e 361
reais. Portanto, que se amplie esse limite para quem sabe? - o valor de duzentos salários mínimos,
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proposto por mim na PEC que tramita na Casa e
conta com apoiamento legal de quase duzentos
Parlamentares.
Esse apelo é feito às Lideranças do Governo e
da Oposição. Não posso aceitar que haja acordo e
unanimidade, quando se está condenando brasileiros
idosos e doentes, pessoas aposentadas por
invalidez, que têm direito a receber seus atrasados, a
receberem apenas 6 mil reais. E o restante ficará
apegado a precatórios que levam meses e até anos
para serem pagos.
Por ora, sou contra a proposta em discussão.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulto
o Deputado Fernando Coruja se quer desistir do uso
da palavra. (Pausa.)
Ausente S.Exf!
Com a palavra o Deputado Carlito Merss.
(Pausa.)
Desiste da palavra.
Com a palavra o Deputado Ayrton Xerêz.
(Pausa.)
Desiste da palavra.
Concedo a palavra ao Deputado José Antonio,
para discutir.
O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a observação que faço nesta tribuna com
referência à Emenda nº 407, de 1996, relativa aos
precatórios, circunscreve-se ao texto do seu art. 2º.
Pelas modificações feitas por acordo das
Lideranças, com a participação do Deputado Professor Luizinho, Vice-Líder do PT, a emenda foi
sensivelmente
melhorada,
possibilitando sua
aprovp.ção se suprimirmos a regra do art. 2º, que não
poderia ter sido incluída nem para admissão da
emenda, porque viola claramente uma cláusula
pétrea, prevista no art.5!!, inciso XXXVI, da
Constituição Federal, que é a coisa julgada. A
emenda enuncia de modo genérico que todos os
precatórios não pagos poderão ser recalculados na
forma da lei.
Ora, Sr. Presidente, isso não é possível. O Supremo Tribunal Federal tem decisão proferida na RTJ
nº 126.321 e o Superior Tribunal de Justiça já tem
consagrado decisões, permitindo, em casos
concretos, diante de determinadas circunstâncias, a
possibilidade de reavaliação de pagamento previsto
em precatório, o que já transitou em julgado, por não
estar de acordo com a realidade. Isso é possível.
, Mas não se pode, evidentemente, por emenda
constitucional, que se aplica em todo o País e
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integrará nossa Lei Maior, estabelecer uma norma
prevendo que, depois do trânsito em julgado, o
cálculo seja feito na forma que a lei dispuser. É o
mesmo que estabelecer que a lei pode prejudicar a
coisa julgada, o que é vedado pela Constituição. Essa
proibição não é só para o legislador ordinário. O
princípio estabelecido no art. 52, inciso XXXVI,
dirige-se ao legislador de modo geral, e não se aplica
somente à lei ordinária.
Recentemente, na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, quando se discutia a emenda
dos inativos, defendemos a prevalência desse
princípio, inclusive contra o Constituinte derivado, ou
seja, contra o Congresso Nacional quando exerce o
poder de reformar a Constituição. Nesse sentido, é a
melhor doutrina. Manifestações feitas durante a
Constituinte foram ressaltadas em discurso
pronunciado há pouco tempo pelo Deputado Ubiratan
Aguiar.
Portanto, Sr. Presidente, esta emenda deve
prevalecer, mas sem a regra do art. 22 , que pode
perfeitamente ser retirada do texto sem comprometer
seus parágrafos, porque são independentes do ponto
de vista do mérito. Se ela for realmente editada,
sujeita-se claramente a uma decisão d~
inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. E
preciso que este Parlamento não corra mais o risco
de ter suas deliberações tomadas aqui em plenário
sem o exame de sua constitucionalidade. Temos o
dever de exercer o chamado controle preventivo da
constitucionalidade. A lei não pode contrariar a
Constituição.
Por isso, a solução é votarmos esta emenda
com a retirada do art. 22 • Nesse sentido, estamos
apresentando destaque supressivo desse art. 22 , para
que a emenda possa ser votada sem essa
inconstitucionalidade. Se ela permanecer, certamente
será declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
-- . Sou pela aprovação parcial do texto com a
retirada desse art. 22 e pela aprovação do destaque
supressivo que apresentaremos nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulto
o Deputado Arnaldo Faria de Sá se ainda deseja fazer
uso da palavra. (Pausa.)
S.Exa. desiste do uso da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) Encerrada a discussão.
Passa-se à votação da matéria..
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) Deputado Professor Luizinho, V. Exa. vai encaminhar
contra a matéria?
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Não, Sr. Presidente. Ontem me
inscrevi para encaminhar contra porque não sabia se
haveria acordo. Agora, quero encaminhar a favor.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) Deputado, para encaminhar a favor há dois oradores
inscritos: os Deputados Ricardo Izar e Luciano Castro. V. Exa. precisa negociar com eles. Nesse sentido,
sugiro que encaminhe pela bancada. (Pausa.)
O Professor Luizinho está-me informando que
encaminhará na emenda aglutinativa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) Concedo a palavra ao Deputado Enio Bacci para
encaminhar contra.
O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, volto a insistir no
encaminhamento da questão do precatório num
ponto apresentado há pouco para a Liderança do
meu partido, o qual quero ratificar e deixar bem claro,
no sentido de que as Lideranças presentes, e aqui
estão as do Governo, auxiliem-nos para que se evite o
cometimento de uma injustiça, na prática. Ou seja, o
art. 100 da Constituição, em seu § 52, define que
apenas os créditos de natureza alimentícia serão
pagos nos limites fixados em lei. E, logo adiante, diz o
artigo que esse limite, contido na Lei n2 8.213, com a
nova redação da Lei n2 9.032, é de apenas 6.361
reais, ou seja, seria para alguém com crédito de
natureza alimentícia do INSS, por exemplo, que tenha
pleiteado aposentadoria por invalidez e tenha direitos
atrasados. E há dezenas de casos práticos, inclusive
na minha cidade, Município de Lajeado, no Rio
Grande do Sul, onde mais de cem casos de pessoas
ganharam judicialmente a aposentadoria por
invalidez, com direito a atrasados de quatro, cinco
anos, o que soma mais de 6 mil reais, o limite previsto
no § 52 do art. 100. E essas pessoas recebem
somente 6 mil reais, e o restante vai a precatório, que
leva um, dois, três anos e, muitas vezes, quando o
precatório é efetivado e pago, essas pessoas já
faleceram.
Então, estamos aqui alertando as Lideranças da
Oposição e as do Governo no sentido de que se altere
esse limite, que se faça uma emenda ao § 512 do art.
100 da Constituição, dizendo que os créditos de
natureza alimentícia serão liquidados até um limite
superior a esses 6 mil reais. Quem sabe o teto dó
funcionalismo, o maior salário no funcionalismo
público, que seria de 12 mil reais? Quem sabe cem ou
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duzentos salt1riôs mínimos? Não importa, mas que se
dê um valor superior aos 6.361 reais, que é muito
pouco. Não se está falando de créditos, de dívidas,
mas se está falando essencialmente de créditos de
natureza alimentícia, em que está em jogo a
sobrevivência de milhares de brasileiros aposentados
por invalidez, que estão doentes, que têm problemas
sérios de saúde e que precisam de recursos para um
tratamento de saúde adequado, para uma
alimentação adequada, para uma vida digna.
Por isso, Sr. Presidente, negar a essas pessoas
o direito de receber integralmente seus créditos de
natureza alimentícia é, na prática, condená-los a
morrer mais cedo, pois já se aposentaram por
invalidez exatamente ~Qrlflu~ tinham e têm sério
problema de saúde,· t?ntô qoe Ihe~)oi,cqncedida
aposentadoria por invalidez. ~ão dar a esses homens
e mulheres o direito de receber o crédito alimentício
natural, disputado, pleiteado e ganho judicialmente é
condená-los a morrer mais cedo.
Por isso, encaminho contra a proposta. Faço um
apelo às Lideranças para que me dêem ouvidos,PQis
o estarão fazendo não apenas a um Deputado, mas a
milhares de brasileiros aposentados por invalidez,Que
esperam que esta Casa lhes garanta o direito de
receber créditos alimentícios e que estes não fiquem
limitados a apenas 6 mil 361 reais.
Basta uma emenda ao § 5º do art. 100, no qual
se fixa o valor dos créditos de natureza alimentícia
extraprecatórios. Basta aprovar uma emenda fixando
o valor superior a 6 mil. Quem sabe num teto, quem
sabe em salários mínimos, não importa. Mudando-se
isso, estaremos dando ao cidadão brasileiro
aposentado por invalidez o direito de viver
dignamente os últimos dias de sua vida.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
falar a favor da matéria, concedo a palavra ao
Deputado Ricardo Izar.
O SR. RICARDO IZAR (PMDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em primeiro lugar, gostaria de
cumprimentar o Presidente Michel Temer porque a
matéria tramita há três anos na Câmara dos
Deputados, e S.Exa. instaurou a Comissão Especial
para dar satisfação ao País. Há algum tempo,
deveríamos comentar, discutir e votar o problema do
precatório no Brasil, que, na minha opinião, é um dos
mais graves do País.
O Deputado que me antecedeu falou muito dos
precatórios de natureza alimentícia. Lembro que esse
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precatório tem preferência e será fixado em lei
complementar. Não há dúvida alguma.
Gostaria de analisar alguns aspectos sobre os
precatórios e desapropriações, principalmente os
ambientais. Para os Srs. Deputados terem uma idéia,
só no Estado de São Paulo, existem 1.200 precatórios
ambientais no valor de 50 bilhões de reais. Se
fizéssemos hoje uma reavaliação, esse número cairia
para 5 bilhões de reais. É um absurdo.
Nessa PEC, o Relator e o autor da matéria
expõem claramente que haverá possibilidade de uma
reavaliação dos precatórios. Posteriormente, lei
complementar regulamentará a forma.
Existe um projeto em andamento nesta Casa de
minha autoria estabelecendo que, da última sentença
do precatório, o juiz ou Ministro terá sessenta dias
para fazer uma reavaliação.
A Folha de S.Paulo e o jornal O Estado de
S.Paulo publicaram os absurdos dos precatórios.
Para os senhores terem uma idéia, cito um exemplo.
Um sítio no Município de Jacareí, no Estado de São
Paulo, foi avaliado em 200 mil reais, e o proprietário
está recebendo 5 milhões de reais. Recentemente, o
Superior Tribunal de Justiça, pela primeira vez,
embargou o pagamento de uma desapropriação
ambiental em São Paulo, no valor de 1 bilhão e 200
milhões de reais. O imóvel vale, no máximo, 10
milhões de reais.
Sr. Presidente, cumprimento todos os que
participaram, a partir de V. Exª; a Comissão Especial;
o autor, o Deputado Luciano Castro; o Deputado
André Benassi; enfim, todos os partidos, que
chegaram à conclusão de que esta Câmara precisa
dar uma satisfação ao País e aprovar esta PECo
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Para
encaminhar contra, concedo a palavra ao Sr.
Deputado Fernando Coruja.
O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, trata-se de projeto que tem por finalidade
regulamentar os precatórios. Ele altera o art. 100 da
Constituição, permitindo àqueles que detêm a
possibilidade de receber recursos da União, dos
Estados e dos Municípios a faculdade de, por vontade
própria, parcelar esse recebimento em até dez anos,
de forma que o ente da Federação, seja ele do
Estado, da União ou do Município, emita títulos da
dívida, que serviriam para pagamento. No projeto
original, eles poderiam ser utilizados tanto para
pagamento de tributos quanto como moeda peJa a
privatização.
:~.
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Essa alteração também permite que quem tem
precatórios para receber, no projeto original, vá
negociar no mercado. Há ampla negociação no
sentido de que os títulos possam servir apenas para
pagamento de tributos do próprio detentor ou de
terceiros, isto é, ele pode ceder.
Qual a preocupação do PDT? A Constituição de
1988 no art. 33 das Disposições Constitucionais
Tran~itórjas, permitiu que os Estados e Municípios
emitissem títulos para pagamento de precatórios
vencidos até 1988. Entretanto, vários Estados e
Municípios fraudaram precatórios, o que, inclusive, foi
objeto de uma CPI, que culminou, no Estado de Santa
Catarina, com o pedido de impeachment do
Governador.
Estamos novamente aqui regulamentando o art.
100. Hoje, reconhecemos as dificuldades da União,
dos Estados e Municípios para pagarem os precatórios. E reconhecemos também que os Estados e os
Municípios têm outras prioridades que não seja o seu
pagamento. Há de se reconhecer, entretanto, as
dívidas e os direitos a créditos que têm. aqueles que
obtiveram sentença judicial a seu favor.
Qual é a preocupação fundamental que temos?
Primeiro, que se crie um mercado paralelo de títulos,
criando mais uma agiotagem no País. Temos ainda a
preocupação sempre inerente ao processo de
fraudes, por mais clara que seja a lei. E não há maior
clareza do que a do art. 33 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, o qual preceitua que os
títulos emitidos serviriam apenas para precatórios até
1988. Mesmo assim, Estados e Municípios criaram
alternativas de maneira a fraudar isso.
Por isso, apesar do acordo que se faz, vamos
votar contra o texto original, deixando a questão em
aberto para a bancada, para aqueles que assim o
desejarem votarem nos termos do acordo proposto.
Mas alertamos exatamente para a grande
preocupação que temos com a altera?ão no ar~. 100.
Por mais clara que fique a letra da lei, por mais que
impeçamos que haja frau?es: le~bro que. o. ~rt. 3~
das Disposições ConstitucIonais Transltorlas e
absolutamente claro. Maior clareza do que a do art. 33
não é possível: só poderiam ser emitidos títulos para
o pagamento de precatórios vencidos até 1~88. Com
a criatividade dos nossos governant~s, crraram-se
precatórios da mais diversa ordem. E claro que o
referido texto também permite revisão, mas
entendemos que o que está colocado na letra da lei
não é sempre o que acontece. Por isso o PDT v~ta
contra o projeto original e deixa em aberto a questao,
para que seus Deputados votem o substitutivo de
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acordo com sua consclencia, desejando que, se
aprovado o substitutivo, não se crie um mercado
paralelo de títulos de precatórios que permita maiores
escândalos neste País.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
encaminhar a favor, concedo a palavra ao Sr.
Deputado Luciano Castro.
O SR. LUCIANO CASTRO (PFL - RR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, esta PEC está há quatro anos nesta
Casa, no vai-e-vem das negociações. Desde a
Legislatura passada, busca-se uma forma consensual para resolver essa questão tão crucial para
Municípios, Estados, União e muito mais para os
credores.
Conseguimos na Comissão Especial, por meio
do Relator, Deputado André Benassi, construir um
texto que atende, sem dúvida alguma, ao anseio de
todas as correntes políticas que representam a
sociedade nesta Casa e que permite a criação de
títulos para liquidação de precatórios, cujo ente
emitente não puder fazer sua liquidação à vista. Com
os títulos, o credor terá um instrumento de crédito na
mão para negociar e ter Iiquidez, podendo resolver o
seu problema.
Imaginem V. Exas. uma pessoa que só tem um
imóvel e que este tenha sido desapropriado pelo
Governo Estadual ou Municipal e que está há anos
sem receber o valor dessa desapropriação. A partir
daqui, construímos uma solução para esse problema.
Além do mais, permite-se também no texto que se
faça a compensação do crédito, através dess~s
títulos nos tributos municipais, estaduais ou federaiS.
Isto é uma inovação. Mais do que isso: os precatórios
de natureza alimentícia sempre terão preferência
sobre qualquer outro tipo de precatório.
Por essa razão, Sr. Presidente, entendemos que
construímos um texto moderno, bom para a Nação.
Como disse o Deputado Ricardo Izar, esta Casa
precisava dar uma resposta, há muito tempo, a essa
questão tão problemática: os precatórios.
Somente no Estado de São Paulo existem
dezenas de Prefeituras com pedidos de intervenção.
O Governador Mário Covas não pode tomar uma
providência porque não há uma ~ol~ção _- pelo
menos não havia - para fazer as hqUldaçoes dos
precatórios.
Construímos essa tese e a apresentamos por
intermédio do nosso Relator. Esse substitutivo que
inova e moderniza essa questão, sem dúvida alguma,
vai trazer um grande alento a todos os credores deste
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País que vivem há anos esperando uma solução para
seus precatórios.
Por isso, Sr. Presidente, encaminhamos o voto
favorável ao substitutivo do Relator, Deputado
André Benassi.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) Há sobre
a mesa os seguintes Requerimentos de Destaque.
DESTAQUE SIMPLES
Suprima-se o § 52 do art. 22 do Substitutivo à
PEC 407-B/96.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado Enio Bacci, Vice-Líder do PDT.
REQUERIMENTO N2, DE 1999
Requer destaque para votação em
separado do § 62 do art. 100, constante
do art. 12 do Substitutivo do Relator à
Proposta de Emenda Constitucional n2
407-B, de 1996, a fim de suprimi-lo.
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, § 22 , do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
destaque para votação em separado do § 62 do art.
100, constante do art. 12 do Substitutivo do Relator à
Proposta de Emenda Constitucional nº 407-B, de
1996, que dispõe sobre os precatórios judiciais, com
o objetivo de suprimi-lo.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado Fernando Coruja, Vice-Líder do PDT.
REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO DA BANCADA DO PDT
Requer destaque para votação em
separado do § 42 do art. 100, constante
do art. 1º da Emenda Aglutinativa à PEC
n2 407-B/96, a fim de suprimi-lo.
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, § 22 , do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
destaque para votação em separado do § 4º do art.
100, constante do art. 12 da Emenda Aglutinativa à
PEC 407-B/96, que dispõe sobre os precatórios
judiciais, com o objetivo de suprimi-lo.
Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999. Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO Nº407-B, DE 1996
REQUERIMENTO DE DESTAQUE
DA BANCADA DO PCdoB/PSB
Requeremos, nos termos do § 22 do art. 161
do Regimento Interno, destaque para votação em
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separado do art. ,22 da PEC nº 407-8196, isto é, o caput
do art. 22 , que deve ser suprimido, cOm
renumeração do dispositivo (emenda aglutinativa).
Sala das Sessões, 24 de dezembro de 1999. Deputado José Antonio, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB - Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A
Comissão Especial, ao apreciar o projeto, ofereceu
ao mesmo e vou submeter a votos o seguinte:
SUBSTITUTIVO,
RESSALVADOS OS DESTAQUES
O Congresso Nacional decreta:
Altera a redação do art. 100 da
Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
ao texto constitucional:
Art. 12 O art. 100 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 100
.
§ 12 É obrigatória a inclusão, no
orçamento das entidades de direito público,
de verba necessária ao pagamento de seus
débitos oriundos de sentenças transitadas
em julgado, constantes de precatórios
judiciários, apresentados até 12 de julho,
fazendo-se o pagamento até o final do
exercício seguinte, quando terão seus
valores atualizados monetariamente. (NR)

§ 42 A requerimento

do credor,
ressalvados os créditos definidos como de
pequeno valor e os de natureza alimentícia,
os precatórios de que trata este artigo
poderão ser liquidados em títulos ou
certificados da dívida pública, com
vencimentos anuais e sucessivos, no prazo
máximo de dez anos, que poderão, a critério
da entidade emitente, ser utilizados na
compensação de tributos e dívidas de
qualquer natureza, bem como nos
processos de licitação, concessão de
serviços públicos e privatização de estatais.
§ 52 Os créditos de natureza alimentícia serão liquidados em noventa dias,
contados da intimação judicial, até o limite
fixado em lei, e o valor excedente, segundo
ordem cronológica específica dos respec-
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tivos precatórios, que terão preferência
sobre os demais.
§ 62 A lei poderá fixar valores distintos
para os fins previstos nos §§ 32 e S2 deste
artigo, segundo as diferentes capacidades
das entidades de direito público.
§ 79 O Presidente do Tribunal
competente que, por ato comissivo ou
omissivo, retardar ou tentar frustrar a
liquidação regular de precatório incorrerá
em crime de responsabilidade.
Art. 29 O valor dos precatórios judiciais
pendentes de pagamento, apresentados até 19 de
julho do ano da promulgação desta emenda, poderá
ser reavaliado, na forma da lei, consoante os
princípios da moralidade e do justo valor.

§ 12 Ressalvados os créditos definidos
como de pequeno valor e os de natureza
alimentícia, o valor dos precatórios judiciais
pendentes de pagamento, incluído o
remanescente de juros e correção
monetária, poderá ser pago, segundo
decisão editada pelo Poder Executivo, em
prestações anuais, iguais, sucessivas e
atualizadas, no prazo máximo de dez anos,
vencendo-se a primeira no exercício
seguinte à promulgação desta emenda.
§ 29 A requerimento do credor e
respeitada a ordem de pedidos, os
precatórios judiciários de que trata o
parágrafo anterior poderão ser liquidados
em títulos ou certificados da dívida pública,
que poderão, a critério da entidade emitente, ser utilizados na compensação de
tributos e dívidas de qualquer natureza, bem
corno nos processos de licitação, concessão
de serviços públicos e privatização de estatais.
§ 32 O prazo referido no § 19 fica
reduzido para dois anos, nos casos de
precatórios
judiciais
originários
de
desapropriação de imóvel residencial do
credor, desde que comprovadamente único
à época da imissão na posse.
§ 49 O Presidente do Tribunal
competente deverá, vencido '0 prazo ou em
caso de omissão no orçamento, ou preterição ao direito de precedência, a requerimento do credor, requisitar ou determinar o
seqüestro de recursos financeiros da entidade executada, suficientes à satisfação da
prestação.
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§ S9 Enquanto não editada a lei de que
trata o § 59 do art. 100, o limite de
pagamento será o fixado no art. 128 da Lei
n2 8.213, de 24 de julho de 1991, com a
redação que lhe foi conferida pela Lei n9
9..032, de 28 de abril de 1995.
Art. 39 Esta emenda entra em vigor na data de
sua publicação. 11
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?
Como vota o PV?
Como vota o PTN?
Como vota o Partido Humanista?
Como vota o Bloco Parlamentar PUPST/PSL?
(Pausa.)
Vota "sim".
Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?
O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB encaminha favoravelmente
a matéria. Há um destaque já apresentado pelo
Deputado José Antonio.
Sr. Presidente, quero apenas destacar nesta
matéria uma questão que deve ser ressalvada: a
parcela de responsabilidade do Poder Judiciário
nesse escândalo dos precatórios. Não é por acaso
que, como ressaltou aqui o Deputado Ricardo Izar,
uma indenização de 200 mil reais transforma-se em
200 milhões de reais.
Se o Judiciário não for também mais cuidadoso
nas decisões judiciais a respeito dessa matéria, não
faremos a justiça que deve ser feita com a aprovação
da emenda constitucional na tarde de hoje.
Encaminhamos favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB vota "sim".
O PPS como vota?
O SR. AVRTON XEREZ (PPS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, nós examinamos a
matéria. Até havia me inscrito para falar
contrariamente, mas diante da necessidade da
economia de tempo e de processo resolvi me calar.
No entanto, peço vênia a V. Exa. para discordar, em
nome do meu partido, Partido Popular Socialista, da
forma como esta matéria está sendo trabalhada.
Estamos vivendo um momento em que buscamos
zelar pela estabilidade da moeda, pela valorização da
moeda, pela valorização do Orçamento e pela
responsabilidade fiscal.
Todo aquele que tem alguma ingerência sobre
os destinos da coisa pública tem de ser responsável
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pelos seus atos, seja ele do Legislativo, seja do
Executivo, seja do Judiciário.
A melhor maneira de se ter inflação é começar a
agitar a máquina de fabricar moeda. E 6'sse projeto,
da forma como se apresenta, produz moeda.
Estamos dando possibilidade de ter moedas, e'
moedas podres, a um mercado secundário de títulos.
Aliás, esses títulos vão ser negociados num novo
mercado que haverá de se estabelecer, com ágio,
com deságio, com interesses cada vez maiores nas
decisões reiteradas do Judiciário.
Chamo a atenção dos meus pares. Esse projeto
não merece ir avante, não merece o acolhimento
desta Casa. Vamos emitir moeda. E o próprio Banco
Central, que é o guardião da moeda, ou pelo menos
deveria ser, precisa se insurgir. Espero que o Líder
Arnaldo Madeira venha dizer isso neste plenário.
Não é possível que cada um de nós, cada uma
das autoridades deste País, se outorgue no direito de
fabricar moeda, como nesse projeto, através da
instituição de títulos públicos que poderão vir a ser
negociados em até dez anos.
Essa proposta não se coaduna com os
interesses maiores da democracia e do povo
brasileiro.
O PPS vota contra.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT?
'
O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT, nessa
questão específica, em função de divergências sobre
a matéria, vai deixar em aberto a questão, embora
queiramos deixar duas advertências. A primeira, é
exatamente sobre a criação de um mercado paralelo
de títulos, ou seja, emitir dinheiro. Há um mercado'
possibilitando a agiotagem. A segunda, é que
estamos criando na lei uma letra que nos parece
clara. No Brasil, tem-se o costume de pegar a letra da
lei que está clara e transformá-Ia. O art. 33 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias é muito
claro ao dizer que só se podia emitir precatórios
vencidos até 1988. Houve a criatividade de vários
agentes do Governo e criaram outros títulos aí.
Imaginem agora com essa liberdade criada por esse
projeto.
Queremos deixar essa advertência e essa
preocupação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PDT
deixa a questão em aberto para a sua bancada.
O PTB como vota?
O SR. CELSO GIGLIO (PTB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "sim".
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PV?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB?
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - O PPB encaminha o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim".
Como vota o PT?
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de dar
alguns esclarecimentos. O PT se posicionou
radicalmente contra o fato de termos uma moeda
nova, de valor ilimitado, para transacionar no
mercado. Fiz uma guerra na Comissão, junto com o
companheiro de bancada, Deputado Carlito Merss, e
tiramos da Comissão.
Se todos atentarem para o parecer, ao qual demos voto contrário, verão que não só havia a
condição de ter títulos que a Constituição Federal, no
art. 33, já permite, como também se permitia a
concessão do próprio precatório. Além disso, permitia
que esses títulos tivessem um poder infinito, porque
poderiam transacionar com títulos, com dívidas de
qualquer natureza, com privatizações, com concessão,
com licitação.
Era essa a realidade do parecer original.
Iniciamos o debate na Comissão com três
grandes preocupações. Primeira, que o precatório é
devido e tem que ser pago. Segunda, que este
precatório, para ser pago, tem que ser recalculado,
porque os seus valores são imorais e indecentes em
vários casos.
Não estou dizendo que isso ocorre em todos os
casos, mas há situações, em particular imobiliárias,
em que não havia um valor qualquer de mercado e foi
agregado o valor econômico. Por exemplo, o valor de
mercado é 3 milhões de reais e o precatório é de 100
milhões de reais. Não podemos admitir isso. A
Câmara dos Deputados não pode submeter-se a
pagar algo nessas condições!
Por fim, a terceira condição que impúnhamos:
para pagar os precatórios, não podemos pôr em risco
as condições de manutenção e prestação do serviço
público no Município. Não podemos atingir a saúde, a
educação, a infra-estrutura. Não podemos permitir
que, para pagar o precatório, as questões sociais
sejam abandonadas no Município. Não trabalhamos
com a visão da resolução fiscal em detrimento do social.

Novembro de 1999

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Por isso, Sr. Presidente, é que nos permitimos
chegar a um acordo. Estamos sendo submetidos a
uma realidade: a Constituição Federal impõe o título.
O limite que nos foi dado pela Maioria era a condição
do título, mas também nos foi dado um acordo pela
Maioria, que foi permitir que o título só transacionasse
com o tributo. Portanto, é passível de ser aceito por
nós, porque aí significa um ajuste, um encontro de
contas.
Devido a essas condições é que o PT está
dando o seu voto favorável: foi acatada a nossa
reivindicação de recalcular e foi acatada a nossa
condição de, no limite mínimo, só deixarmos para o
tributo.
Não acataram a nossa condição de aumentar o
prazo. Achamos que dez anos, mesmo com essas
condições, é um prazo ainda pequeno para alguns
Municípios. Mas, mesmo assim, se avançou no que
nos foi permitido.
Nesse sentido, Sr. Presidente, o PT está
encaminhando o voto favorável a essa emenda.

O SR. MILTON MONTI (PMDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, queremos fazer
aqui uma observação, porque este assunto foi
debatido amplamente com quase todas as bancadas,
aquelas que estavam presentes ontem no plenário,
quando quase foi votada esta matéria.
Hoje temos uma realidade fática: de um lado,
temos pessoas com o seu direito líquido e certo de
receber, por exemplo, uma indenização, uma
desapropriação de qualquer ente federativo; de outro,
temos também a realidade de muitas Prefeituras e
Governos Estaduais, que não dispõem de recursos
para fazer frente a esses pagamentos.
no meu entendimento,
Essa medida,
extremamente salutar, vem dar uma solução ao impasse criado. Se, de um lado, vamos postergar por
mais dez anos o prazo para que as pessoas possam
receber seus haveres justos, corretos; de outro, Sr.
com
a
Presidente,
estamos
garantindo,
compensação e com o tributo apenas, tirando
privatizações e concessões, que efetivamente se
cumpra a lei, a Constituição e se pague.
Não queremos aqui favorecer o caloteiro e o
mau pagador. Essa medida tem o condão de fazer
com que a coisa realmente aconteça. Na Constituição
já se prevê oito anos, e, infelizmente, as coisas não
aconteceram da forma prevista.
: .Quero registrar ainda que não há emissão pura
e sirnples de títulos, como aconteceu no passado. Vai
ser completamente diferente.
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Por isso, Sr. Presidente, o PMDB encaminha o
voto "sim".
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, primeiro, quero saudar esta Casa pela
capacidade que, mais uma vez, demonstra. Isso
tem-se transformado em algo quase que sistemático
entre nós.
Através de um trabalho iniciado pelo Deputado
Luciano Castro e depois combinado com o grande
esforço do Deputado André Benassi, além do de
vários outros componentes da Comissão, chegou-se
ao entendimento, talvez não ao consenso, porque o
consenso presumiria a aprovação unânime por parte
de todos.
Algumas pequenas divergências ainda existem,
Sr. Presidente, mas o texto proposto pelo Relator,
Deputado André Benassi, sem dúvida nenhuma, traz
avanços absolutamente incontestáveis em relação ao
sistema atual ou até à ausência de uma regulação
hoje.
Quero ressaltar algumas questões, para não ser
repetitivo. A primeira é a que atende aos pequenos.
Os créditos alimentícios, os valores de pouca monta,
terão preferência quando dos pagamentos. Isso é
absolutamente fundamental e até nos tranqüiliza
quando estamos tratando de questões que, muitas
vezes, atendem a grandes interesses econômicos e
financeiros.
Quanto aos créditos alimentícios e aos valores
de pouca monta, até mesmo os que se refiram a um
determinado imóvel para moradia do cidadão, estes
terão preferência para o desembolso.
Na verdade, o que me parece absolutamente
fundamental é que esses valores astronômicos,
muitos deles certamente indevidos, poderão ser
recalculados após a aprovação deste projeto e
deverão sê-lo em defesa do Erário e do próprio País.
Sr. Presidente, o que me parece fundamental é
que estamos com essas regras a serem aprovadas, o
que possibilitará aos Estados e Municípios fazerem
face, cumprirem com seus compromissos. Os prazos
de dez anos, com prestações sucessivas anuais,
parecem razoáveis entre as outras propostas que
surgiram. Este relatório, de seu lado, consiste no
equilíbrio entre as diversas posições. No seu
conteúdo final, na sua forma final, certamente, ele
traz grandes e inequívocos avanços para esta
questão que há muito tempo vinha sendo discutida
nesta Casa.
Reitero meus cumprimentos ao Deputado
Luciano Castro, pela importante contribuição em
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matéria extremamente polêmica nesta Casa, e
particularmente ao meu companheiro de bancada,
Deputado André Benassi, que relatou esta matéria e,
ouvindo todas as forças envolvidas, realizou
excepcional trabalho.
Portanto, Sr. Presidente, o PSDB encaminha o
voto "sim".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi atentamente
os encaminhamentos sobre esta matéria, que é da
mais alta importância.
Em primeiro lugar, ressalto o acordo feito com
todos os partidos em relação a matéria tão fundamentaI. Assim o digo porque esta matéria faz com que
a União, os Estados e os Municípios, num prazo de 10
anos, sem perderem o valor real desses precatórios é bom que se diga - e com as cláusulas de juros
estabelecidas, possam resgatar esses precatórios.
Sr. Presidente, ninguém duvida que esses
precatórios inviabilizavam sobretudo os Municípios
em nosso País, porque não dispunham das
condições de resgatá-los no prazo determinado.
Essa solução foi fruto de um amplo
entendimento. Quero louvar os Relatores, o Deputado
Milton Monti, o Deputado Luciano Castro e tantos
outros que contribuíram tão decisivamente para que
pudéssemos chegar a esse entendimento.
Quero ressaltar também algumas coisas. Em
primeiro lugar, retiramos a expressão "tributos de
qualquer natureza". Gostaria que ficasse claro que,
quando se diz tributos, corresponde a impostos,
taxas, contribuições. É preciso que fique bem
estabelecido que esses títulos possam pagar, não
com valor de face, mas com valor de mercado,
qualquer contribuição que os donos desses papéis
possam resgatar, como pagamentos previdenciários,
pagamentos de imposto de renda e assim por diante.
Em segundo lugar, não concordo com alguém
que disse que estamos criando uma nova moeda
podre. Não é verdade, porque estamos fazendo uma
coisa correta. Estamos mantendo o valor real, com
cláusulas de juros determinadas, com valor de
mercado. Moeda podre seria se pudéssemos
estabelecer um mercado paralelo em que se compra
por trinta e se paga com cem. Não, Sr. Presidente.
Este é um modelo em que se tem o valor de mercado.
Sr. Presidente, inclusive a Comissão estudou o
assunto. Queria propor, se fosse possível na forma da
lei, que se acrescentasse na emissão do título qual
precatório ele representa - por exemplo, esse título
representa o precatório tal e tal. Assim, acabaríamos
com qualquer possibilidade de fraude, de burla.
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Por isso, Sr. Presidente, acredito que tenha sido
um avanço. Torna-se cada vez mais evidente a
contribuição do Poder Legislativo para a governabilidade dos três níveis de Poder: União, Estados e
Municípios. E mais do que isso: as pensões alimentícias e aquelas de menor valor serão resgatadas
imediatamente. Portanto, tivemos a responsabilidade
devida para atender aqueles casos específicos e
vamos fazer justiça aos Municípios, mas sem que
aqueles que tenham a receber possam perder com
uma diminuição do valor real.
Sr. Presidente, ao louvar os trabalhos da
Comissão, aqueles Relatores que contribuíram
decisivamente para que essa PEC se tornasse
realidade, o Congresso Nacional dá, mais uma vez,
uma contribuição para a solução dos graves
problemas que afligem o nosso País.
O PFL recomenda o voto "sim".
O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - O Governo encaminha o voto
"sim", e acha importante essa proposta de emenda à
Constituição ser votada com urgência.
O SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS.
Sem revisão do orador.) _. Sr. Presidente, o Partido
Humanista vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A
Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que
tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.
Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.
O SR. GERSON GABRIELLI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra.
O SR. GERSON GABRIELLI (PFL - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de externar a nossa preocupação com uma
medida tomada unilateralmente pelo CONFAZ no
sentido de se instalar no País o que eles chamam
máquina de cupom fiscal. Cerca de 4,5 milhões de
pequenos e médios empresários foram surpreendidos
com essa medida, a qual não está amparada em
termos de quantidade de máquinas fabricadas por
empresas nacionais ou multinacionais.
Essas máquinas colocam o setor produtivo
nacional em xeque. Costumamos denominar esse
sistema de cadeira elétrica, porque ao longo de dez
anos o setor produtivo se desorganizou; as empresas
estão baleadas, com dificuldades, os seus balanços
em situação precária. Essa máquina de cupom fiscal
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impõe que as empresas se organizem em um país
desorganizado economicamente. Estamos vivendo
um período de recessão que se vem intensificando.
Não temos ainda um padrão tributário nacional, já
que não conseguimos ainda aprovar as reformas
tributária e fiscal.
Sr. Presidente, queremos externar a nossa
preocupação, já que os prazos determinados pelo
CONFAZ, pelas Secretarias de Governo em muitos
casos já expiraram, e boa parte do setor produtivo
está sujeita a multas, à fiscalização.
Essa máquina é uma excrescência; não faz falta
ao varejo. Ao contrário. Ela vem atrapalhar, confundir,
apenar, é cara. Queremos que o CONFAZ reveja sua
posição, e que a determinação do uso dessa máquina
seja suspensa. Depois que tivermos a reforma
tributária e fiscal, um novo padrão tributário e fiscal,
poderemos pensar nessa máquina de cupom fiscal
que, repito, é repudiada por 4,5 milhões de pequenos
empresários do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. AUGUSTO FARIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.
O SR. AUGUSTO FARIAS (PPB - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, dei entrada a requerimento
na CPI do Narcotráfico, porque faz 54 dias que o
bandido Jorge Meres fez nesta Casa denúncias que
não sei de onde se originaram, envolvendo meu
nome. Por isso encaminhei requerimento à CPI, abri
mão de meus sigilos bancário, fiscal e telefônico,
depus sob juramento e afirmei perante a Comissão
que nunca estive em Campinas, nunca estive no
Maranhão e nunca estive no Acre.
Sr. Presidente, caros colegas, foram 54 dias de
execração por parte da imprensa.
Sou Parlamentar há três mandatos. Fui
investigado indiretamente por esta Casa nos dois
primeiros mandatos, na CPI Collor-PC e na CPI do
Orçamento, e nunca se conseguiu provar nada contra
minha pessoa. Nunca recebi nesta Casa uma
advertência, Sr. Presidente, caros colegas. Aqui só fiz
amigos. E hoje, por preconceito de alguns membros
da imprensa, pelo fato de ser irmão de Paulo César
Farias, estou sendo execrado publicamente.
Contribui e continuo contribuindo com a CPI do
Narcotráfico, mas faço um apelo à Mesa Diretora da
Casa, à qual tenho orgulho de pertencer: se a CPI
tem algo contra a minha pessoa, que encaminhe à
Mesa Diretora e à Corregedoria desta Casa; se não
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tem, que não me execre. O jornal O Estado de S.
Paulo ontem noticiou que o Presidente da CPI,
Magno Malta, por quem tenho grande respeito, disse
que eu tinha que ser cassado mesmo sem provas
contra mim. Não posso ser submetido a um
julgamento sumário. Estou pedindo a esta Casa
justiça. É só o que peço a esta Casa, Sr. Presidente.
Por fim, sobre o caso polêmico da morte do meu
irmão, poucos nesta Casa e no Brasil sabem - e a
imprensa não divulga - que quem contratou o perito
Dr. Badan Palhares não foi minha família, caros
colegas; foi o Ministério da Justiça, quando era
Ministro Nelson Jobim.
Fizeram um armação contra minha pessoa, Sr.
Presidente. Dois delegados, a comando do Secretário
de Segurança, chegaram ao meu Estado com a idéia
preconcebida de que iriam desvendar o crime do meu
irmão. Foi isso que induziu esses delegados. Fiz
várias denúncias contra eles. Denunciei que faziam
parte de grupos de extermínio; denunciei que
cometeram torturas; denunciei que praticam extorsão.
O Ministério Público Estadual já os denunciou pelo
crime de tortura e está apurando o restante.
Sr. Presidente, esta é uma oportunidade ímpar
para olhar, olho no olho, os colegas desta Casa.
Atribuir a mim o crime de mandar matar o ente mais
querido na minha vida, a quem amei, por quem lutei?!
Quem participou, nesta Casa, da Comissão
Collor-PC, sabe da minha luta pelo meu irmão. Não é
possível, Sr. Presidente!
Tenho seis irmãos e vinte e três sobrinhos. Oito
pessoas foram indiciadas sem que ninguém
soubesse sequer dizer quem é o autor intelectual e os
autores materiais do crime, e o Secretário diz: "Eu os
indiciei para que falassem".
Sr. Presidente, eu poderia matar em defesa do
meu irmão; nunca matar o meu irmão. Não é possível
que essa execração vá adiante.
Quero dizer de público, para finalizar, que pela
primeira vez haverá uma investigação isenta. Faço
um apelo aos colegas desta Casa e aos membros da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, da
qual faço parte, com muito orgulho: se o Supremo Tribunal Federal assim entender e pedir licença a esta
Casa para que eu seja investigado, a imunidade não
será minha, mas da Casa. Faço uma apelo a V. Exª,
Sr. Presidente: libere-me, para que eu tenha
condições de andar de cabeça erguida por este Brasil
afora. (Palmas.)
Quero agradecer aos colegas a solidariedade.
Eu só tenho amigos. Paulo .César Farias foi
investigado pela Polícia Federal devido a seu possível
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envolvimento com o narcotráfico em 1991. Há um
r~latório assinado pela Polícia Federal segundo o
qual meu irmão está isento de qualquer envolvimento. E atribuíram toda a denúncia à revista
ISTOÉ, que pagou a um argentino para denunciar.
Essa revista procura fazer imprensa marrom.
Hoje eu sou vítima da imprensa; amanhã,
poderá ser um dos colegas. Indiretamente, esta Casa
tem uma parcela de culpa. Precisamos de uma Lei de
Imprensa mais rígida, Sr. Presidente.
Quero dizer a todos os colegas que só quero
justiça. Não posso ser execrado. Há 54 dias a
imprensa associa o narcotráfico e o Estado de
Alagoas à minha imagem. Será que convivo com os
colegas nesta Casa há nove anos e do dia para a
noite me transformo num assassino, num traficante,
comandando contrabandos? Do dia para a noite
passo a ser ~ pior pessoa deste País, Sr. Presidente?
Quero justiça!
Agradeço ao meu partido, o PPB, o apoio. Muito
obrigado. (Palmas.)

DISCURSO ESCRITO
MESA

ENCAMINHADO À

O SR. AUGUSTO FARIAS (PPB - AL.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, há longo tempo estou
sendo massacrado pela mídia, exposto à mais vil e
torpe execração pública de que se tem notícia.
Fatos inexistentes são relatados como se fossem
reais, enquanto os verdadeiros são relatados de
forma dúbia, com meias verdades, quando não
parcial e intencionalmente distorcidos.
A mídia tem procurado sobrepor-se à verdade
dos acontecimentos, criando um clima inteiramente
desfavorável à minha pessoa, querendo formar a
opinião do público segundo suas conveniências e não
conforme a realidade.
Nesse processo persistente, cumulativo e cruel,
percebo vestígios, resquícios de animosidade por
parte de pessoas que ainda guardam profundas
mágoas (não saberia dizer se também rancores e
ódios) de meu falecido irmão Paulo César. Um dos
veículos de que a mídia se tem valido fartamente são
os trabalhos dessa Comissão Parlamentar de
Inquérito do Narcotráfico. Públicos por sua natureza,
nem sempre o relato do que neles ocorre
corresponde ao ocorrido.
A tudo tenho assistido, até o momento, com
paciência e angústia. Paciência para suportar o
posicionamento desses inimigos, sem escorregar
para o bate-boca inútil que a nada conduz e somente
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acirra ânimos, impedindo que terceiros, isentos,
possam avaliar os episódios em sua devida
dimensão. Angústia por sentir que fatos importantes
estão sendo tratados de forma aligeirada, sugerindo
pensamentos de eventuál leviandade.
Mas este meu posicionamento ganhou, nesta
última semana, motivos de alegria e de confiança. A
mesma mídia que me vem crucificando impiedosamente alardeou, com o maior estrondo possível e
com insistentes chamadas e repetições, dois fatos
que, do seu ângulo de visão, simplesmente liquidariam com minha honra pessoal e familiar, minha
vida privada e sobretudo minha carreira política, e a
uma análise mais apressada confluíam para a
cassação do meu mandato parlamentar.
O que para a imprensa seria a pá de cal para
mim representa o sinal da esperança, a certeza da
comprovação de minha inocência, o resgate de minha
conduta correta.
O primeiro fato diz respeito às conclusões do
inquérito policial em que foram investigadas as
circunstâncias em que ocorreu a morte de meu irmão.
Desde a indicação dos atuais Delegados, que
conduziram o novo inquérito, venho repetindo que se
trata de declarados e ostensivos inimigos pessoais
meus, sem a indispensável, esperada e legal isenção
para presidir aquele feito. A conclusão do inquérito,
pois, não poderia ser diferente daquela que foi
anunciada: fui indicado como co-autor de duplo
assassinato. De agora em diante estarei tranqüilo,
mais tranqüilo ainda, para inquietação de todos os
meus inimigos, adversários e desafetos. Confio na
Justiça do meu País. Somente a apuração judicial, por
ser isenta, me fará a tão desejada justiça. Que fique
muito claro: não me irei escudar atrás da imunidade
parlamentar! Desejo, mais do que ninguém, que os
fatos sejam apurados. E que o sejam imparcialmente.
E, estou certo, com esse método de atuação, estarei
absolvido!
Sempre afirmei e continuarei a afirmar que
jamais participei de qualquer trama, ação, conluio ou
conspiração que conduzisse ao assassinato de meu
irmão muito querido. Os que me conhecem mais de
perto bem sabem que a verdade é exatamente o
contrário: eu daria, de muito bom grado, a minha
própria vida, se necessário e possível fosse, para ter
Paulo César vivo! Relacionar-me com a morte dele
e, pior ainda, por ligações com o narcotráfico é
infâmia que repilo da forma mais veemente e
vigorosa possível. Fico triste por verificar que
mentes doentias possam servir-se de expedientes
tão repulsivos.
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o segundo ponto, que diz respeito mais
diretamente com as atividades desse órgão-sindicato, é
o que nos deu conta de que a CPI pretende, no início
do próximo mês de dezembro, deslocar-se até o
meu Estado de Alagoas para colher provas e ouvir
depoimentos.
Exatamente por nada dever, em nada temo
esse deslocamento da CPI; ao contrário,
aguardava-o ansiosamente.
Em mais de uma oportunidade, acusações
levianas contra a minha conduta têm sido
divulgadas. Em nove anos de mandato, nunca sofri
qualquer punição regimental, nem o STF remeteu
expediente solicitando licença para prosseguimento
de ação penal contra mim intentada. Em
depoimento que prestei perante essa Comissão, no
qual voluntariamente prestei juramento (a tanto não
estava obrigado mas fiz questão de que as minhas
afirmações
fossem
proferidas
sob
esse
compromisso), afirmei, em alto e bom som, que não
participei nem participo de qualquer esquema ou
rede envolvendo o narcotráfico ou prótegendo
narcotraficantes. Reafirmo, nesta oportunidade, que
jamais estive no Estado do Maranhão, em tempo
algum, muito menos na época e nas circunstâncias
descritas pelos meus acusadores. E, de igual modo,
jamais estive presente ou participei de qualquer
encontro ou reunião com as pessoas que fariam
parte do "esquema Campinas". Também reafirmo
jamais ter estado naquela cidade do interior paulista
em toda a minha vida. Faço essas afirmações com a
mais absoluta tranqüilidade e, caso venha a ser
formalmente desmentido, com provas idôneas,
asseguro a V. Exas. que renunciarei ao meu
mandato!
Seja-me permitido, ainda, abordar a questão
dos meus sigilos bancário, fiscal e telefônico.
Quando depus nessa CPI, abri meu sigilo. E,
confesso, estou até agora bastante decepcionado.
Tanto quanto eu saiba (e neste ponto
acompanhai-me a mídia) não foram ainda
requisitados os indispensáveis extratos de conta
corrente e de aplicações financeiras, as contas
telefônicas e as declarações do imposto de renda.
Ou se o foram de modo sigiloso, a conclusão dos
exames a que estariam sendo submetidos não são
do conhecimento público.
Faço, nesta oportunidade, um forte apelo: se
ainda não foram solicitados, que o sejam logo, o
mais rapidamente possível. Se for necessária
qualquer outra manifestação de minha parte, que a
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indiquem para que eu, imediatamente, ofereça à
CPI os instrumentos pertinentes e adequados. Se já
houve a solicitação e os documentos ainda não
chegaram, peço ser informado para que possa,
dentro do possível, auxiliar na urgência de sua
remessa. Finalmente, se já tiver chegado a
documentação e estiver sendo "examinada, rogo que
se dê ciência de tal circunstância à mídia, para que
todos fiquem sabendo.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, confio nas
instituições democráticas do meu País. A atuação
dessa CPI é de todo louvável, pelo grandioso
esforço que vem empreendendo para que o
narcotráfico seja desbaratado. É preciso que, cada
vez mais, seus trabalhos sejam realizados de modo
sério, equilibrado e eficiente, sem preconceitos,
prejulgamentos ou dubiedades.
Aguardo o desenrolar dos acontecimentos com
a serenidade de quem, tendo a consciência
totalmente tranqüila, sabe que sua inocência será,
ao final, reconhecida e proclamada.
O SR. GUSTAVO FRUET - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. GUSTAVO FRUET (PMDB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, considerando a
importância do tema que está sendo discutido e a
complexidade de conciliar o interesse do cidadão
como credor do Estado com a viabilidade da
administração pública, condenando e reprimindo os
abusos cometidos na utilização dos precatórios nos
últimos anos no Brasil, o que resultou, inclusive,
numa CPI, peço a V. Exa. que receba
oportunamente minha declaração de voto em
separado.

Considero que se enxugou consideravelmente
o tratamento do tema em nível constitucional, mas
particularmente destaco que, se essa emenda for
aprovada, configurará norma constitucional de
eficácia contida, cabendo ao ente competente
regulamentá-Ia mediante lei. Nesse sentido, o
disposto no art. 146 da Constituição, bem como o
disposto no art. 170 do Código Tributário Nacional,
dando aos ausentes competência" para tratar de
temas como limitador, transparência na negociação,
possibilidade de compensação, evitando, tanto
quanto possível, a institucionalização de um
comércio paralelo em detrimento do cidadão...
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
recebe o pronunciamento de V. Exª
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O SR. ENIO BACCI - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

Portanto, presto aqui minha homenagem e a
da bancada do PPB ao Sr. José Roberto Borghetti,
o mais novo Delegado Regional de Agricultura do
Paraná.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex'! a palavra.

O SR. MARCOS ROLIM - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria apenas de
requerer a V. Exª, já que apresentei a esta Casa a
PEC nS! 41, de 1999, que trata da fixação de limites
para o pagamento extraprecatórios de valores
relacionados a créditos alimentícios, modificando o
art. 100, que fosse instalada a Comissão Especial
que analisará essa PEC, com a indicação dos
respectivos Deputados, para que seja preenchida a
lacuna existente no § 5º do art. 100 da proposta que
está sendo votada, que estabelece que o limite de
créditos de natureza alimentícia, a serem pagos em
90 dias, será fixado em lei.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

Por ora, enquanto não fixado em lei, fica
prevalecendo o que está na Lei nº 8.213, que limita
os créditos em R$ 6.361,00. Quero declarar que
votei contra a presente. proposta por entender que
esse limite é extremamente baixo e traz prejuízo a
pessoas que têm direito a crédito alimentício, até
porque sabemos que hoje muitos precatórios
envolvem milhões de reais, verdadeiras fortunas.
Aqui, quando se fala em créditos alimentícios,
está-se falando de valores pequenos, mas
extremamente significantes para aqueles credores.
Sr. Presidente, nesse sentido, apresentei à
Mesa requerimento de destaque simples para
supressão do § 5º do art. 22 , que fixa o valor de
créditos alimentícios em R$ 6.361,00. Retirado esse
parágrafo, não teríamos limites para créditos de
natureza alimentícia, até que esta Casa, por lei,
definisse o valor máximo para esses créditos.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário. Vou encerrar a
votação logo mais.
O SR. OLIVEIRA FILHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.
O SR. OLIVEIRA FILHO (PPB - PRo Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria apenas de parabenizar o Sr. José Roberto
Borghetti, que hoje assumiu a Delegacia Regional
de Agricultura, no Paraná. Que ele tenha êxito à
frente dessa delegacia.

O SR. MARCOS ROLlM (PT - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
aproveitando este espaço, dolorosamente, gostaria
de registrar o falecimento do Padre Chico, da Pastoral Carcerária de São Paulo, cidadão que honrou a
luta pelos direitos humanos no Brasil e que
infelizmente nos deixou, vitimado por um enfarte,
anteontem.
Padre Chico foi, durante mais de vinte anos,
um dos militantes mais dedicados à causa da
reforma do sistema penitenciário no Brasil. Seu
passamento abre uma larga lacuna em nosso País.
Queremos deixar registrado nosso voto de pesar,
estendendo-o a seus familiares e a todos os que,
como nós, acompanharam sua dedicação e sua
militância ao longo dos anos.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
registrar, como V. Exa., para que conste em ata,
meu voto de pesar pelo falecimento do Padre Chico,
que conheci e cujo trabalho sempre admirei.
A SRA. IARA BERNARDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
A SRA. IARA BERNARDI (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
gostaria de comunicar que hoje e amanhã
estaremos executando várias atividades na Câmara
Federal, junto com outras entidades, como o
Conselho Nacional dos Direitos. da Mulher, para
tornar público o Dia Internacional da Não Violênc.ia
contra as Mulheres.
Realizamos hoje diversas atividades, como
uma audiência pública na Comissão de Direitos
Humanos, atividades na TV Câmara e ações
conjuntas com o Conselho Nacional dos Direitos da
Mulher em comemoração a esse dia, para trazer a
público essa problemática que acontece em todo o
mundo e em todo o Brasil, principalmente a
violência intrafamiliar.
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A SRA. ANGELA GUADAGNIN
Presidente, peço a palavra pela ordem.

Sr.

e de bairro, instituições
não-governamentais.
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governamentais

e

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

Enfim, o assunto mobiliza e assusta toda a
sociedade.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, gostaríamos que esta Casa refletisse
sobre esse mesmo assunto, a questão da violência
contra a mulher. No Orçamento de 1999, aprovado
pela Câmara no ano passado, constavam para o
Ministério da Justiça 8 milhões de reais para
construir casas-abrigos para mulheres vítimas de
violência; todavia, a sociedade como um todo foi
surpreendida com um contingenciamento de
recursos que reduziu esses 8 milhões para 800 mil
reais, impedindo a construção de um número muito
grande de abrigos que seriam feitos em vários
Municípios para atender justamente a essas
mulheres submetidas a situações de violência,
cumprindo registrar que, em grande parte dos
casos, essa violência ocorre no próprio lar.

Hoje, . novamente esta Casa vem tratar da
violência, desta vez em audiência pública na
Comissão de Direitos Humanos, com foco
específico para o desrespeito às mulheres, em face
do Dia Internacional da Não-Violência contra as
Mulheres.

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex! a palavra.
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, os tempos
recentes têm-nos feito pensar e repensar as formas
de combate à violência. Simultaneamente,
obrigam-nos a adotar o medo e a desconfiança
como precauções para enfrentarmos o cotidiano.

Se é verdade que sofremos pela perda de
alguns valores essenciais para o convívio social, é
correto dizer também que atravessamos uma crise
sem precedentes nas nossas instituições de
segurança pública e no sistema educacional, o que
dificulta a adoção de respostas rápidas às novas
situações da relação humana. Há que se considerar
ainda o crescimento da miséria e o alto índice de
concentração de renda, fatores que em muito têm
contribuído para o acirramento dos ânimos.
Recentemente,
esta
Casa discutiu
a
segurança pública, reunindo representantes da
sociedade civil. Ontem mesmo estivemos reunidos
neste plenário para debater um projeto de lei, o PL
n'll 88/99, sobre a Polícia Militar. E novos debates
virão, assim como têm sido constantes as
discussões nas escolas, igrejas, entidades de classe

E com relação às mulheres, Srs. Deputados, o
assustador cenário da violência ganha um item
surpreendente: uma em cada quatro mulheres
vítimas de violência sofre o ataque na sua própria
residência, agredida principalmente por pessoa
afetivamente muito próxima. Se considerarmos que
nossa trajetória de luta em favor da segurança
pública costumeiramente esteve voltada para as
ruas, esse dado confirma a necessidade de
dispensarmos atenção especial também ao núcleo
familiar, garantindo retaguarda efetiva a essas
mulheres.
No Congresso Nacional somos 35 Parlamentares, 30 nesta Câmara e 5 no Senado. Todas,
com certeza, já foram abordadas por uma dessas
vítimas à procura de serviços de atendimento
médico e psicológico, assistência jurídica, sobretudo
em busca de uma esperança para confiarem na
Justiça.
Apesar dos importantes espaços conquistados
na política e no mercado de trabalho - e
principalmente por isso -, nós mulheres não
podemos interromper nunca nossa busca pelo
direito a uma vida digna, com saúde, liberdade de
expressão e respeito.
Hoje é uma data para meditar e refletir sobre o
assunto, e nada melhor do que o Plenário desta
Câmara, em que a maioria dos companheiros
Deputados é formada por homens, para que
possamos discutir essa questão.

É verdade que a violência não é apenas contra
a mulher, é também contra o homem, é o
desemprego, é a ausência de políticas sociais; no
entanto, na medida em que tivermos nesta Casa
não só a palavra das representantes femininas,' mas
contarmos
com
a cumplicidade,
com
o
companheirismo e com a solidariedade dos homens
deste Plenário e de todo o nosso País, estaremos
fazendo o nosso papel.

56972 Quinta-feira 25

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sr. Presidente, encerro chamando a atenção
dos Srs. Deputados para o fato de que aqui mesmo,
nest~ Casa, com a morte de nossa companheira,
Prefeita de Mundo Novo, Dorcelina Folador, e também
da nossa querida Deputada Ceci Cunha, precocemente
~esaparecida por meios absolutamente perversos,
tivemos exemplos do tamanho da violência que
precisamos combater no Brasil.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar, Srs. Deputados. Venham ao plenário para
votar. Logo mais vou encerrar a votação. Trata-se
de emenda constitucional, portanto, com votação
nominal. Venham ao plenário!
O SR. EDUARDO JORGE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex>! a palavra.
O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
importante
comunicação
aos
quero
fazer
Parlamentares e a todas as pessoas que nos
acompanham pela lV Câmara, referente à proposta
de emenda à Constituição que recentemente
aprovamos nesta Casa, praticamente por unanimidade,
e que p~evê a vinculação de recursos para o
Sistema Unico de Saúde.

Houve negociação entre a Oposição e o
Governo. A negociação com o Executivo Federal foi
muito demorada e trabalhosa, mas a Câmara dos
Deputados, com a ajuda de todos os partidos,
conseguiu concluir a votação. Essa foi uma luta de
muitos anos dos movimentos populares da área de
saúde, dos Secretários Municipais e Estaduais de
Saúde, dos profissionais de saúde que trabalham
nas Santas Casas de Misericórdia e nos hospitais
conveniados com o Sistema Único de Saúde. A
votação na Câmara dos Deputados teve grande e
positiva repercussão em todo o Brasil.
Sras. e Srs. Deputados, tanto nós da
Oposição quanto os integrantes da base governista
achávamos que o projeto tramitaria rapidamente no
Senado Federal, que naquela Casa também
houvesse consenso para que a emenda
constitucional fizesse efeitos orçamentários já no ano
2000, no âmbito muni- cipal, estadual e federal.
Entretanto, com argumentos regimentais, mas na
verdade com o intuito de bloquear o mérito da
matéria aprovada na Câmara dos Deputados,
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praticamente por unanimidad;há grande risco de a
emenda não ser apreciada neste ano.
Isso é muito grave, porque vai prejudicar o
Orçamento federal, e, provavelmente, também os
Orçamentos municipais e estaduais, que seriam
muito importantes, visto que funcionariam dando
fôlego ao Sistema Único de Saúde.
Como
o
assunto
ainda
não
está
definitivamente decidido no Senado Federal, apelo
para os Deputados da Oposição e da base
governista no sentido de que conversem com os
Senadores dos seus partidos e tentem uma solução
favorável ao que foi decidido nesta Casa.
Peço particularmente às entidades de
profissionais de saúde, dos hospitais, das Santas
Casas de Misericórdias, aos Secretários municipais
e estaduais de saúde e aos conselheiros municipais
de saúde do Brasil inteiro que atentem para isso.
Havia praticamente certeza nacional de que a
proposta de emenda seria aprovada neste ano no
Senado Federal, mas está havendo problemas.
Apelo para as entidades da área da saúde que me
ouvem ou vêem pela lV Câmara em todo o Brasil
no sentido de que entrem em contat~
imediatamente com todos os Senadores, do Amapá
ao Rio Grande do Sul, para que dêem uma solução
positiva e o Sistema Único de Saúde possa ter os
recursos que a Câmara aprovou.
A Nação esperava que o Congresso Nacional,
com a atuação do Senado Federal, completasse a
votação. Hoje corremos o risco de ver frustrada em
todo o Brasil essa expectativa.
Sr. Presidente, mais vez peço a ajuda dos Srs.
Deputados de todos os partidos para que
conversem
com
seus
Senadores.
Peço,
particularmente, a ajuda das entidades da
sociedade civil ligadas à saúde no Brasil inteiro
para que entrem em contato com seus Senadores ~
cobrem deles, conversem com eles, saibam deles
qual é a posição de cada um quanto à votação da
emenda que vincula recursos à área da saúde e que
neste momento está no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação.

Sr.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExD
a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, sobre o processo
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de votação, faço um apelo aos Srs. Parlamentares
para que permaneçam em plenário, pois após a
votação da PEC haverá a votação de emenda
aglutinativa para a qual também serão necessários
308 votos. Em seguida, havendo acordo de todos os
Partidos, vamos votar o Fundo de Aposentadoria
Complementar, lei complementar que também requer
quorum qualificado.
Esses dois projetos são importantes para a
Casa e para o País. Portanto, nesta quarta~feira,
aproveitaremos
para
votar
duas
matérias
fundamentais para o nosso País. Por isso, faço o
apelo aos nobres pares, a fim de que possamos
concluir o mais rapidamente possível essa votação da
proposta de emenda à Constituição e a da lei
complementar sobre o Fundo de Aposentadoria,
matérias importantes para a solução dos problemas
que afligem a Previdência Social em nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Atendam
ao apelo do Líder Inocêncio Oliveira. Realmente,
teremos duas ou três votações nominais durante a
apreciação desta proposta de emenda e uma votação
nominal de lei complementar. Vamos permanecer em
plenário.
O SR. NELSON PELLEGRINO Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
comunico a V. Exa. que dei entrada hoje a um
requerimento de informações ao Ministro Rodolpho
Tourinho. A PETROBRAS tem em Salvador, capital
da Bahia, um conjunto de prédios localizado no
Bairro da Calçada, conhecido como Jequitaia, onde
se encontra o antigo prédio da administração de
produção e exploração da empresa. Esse prédio
está fechado. Há notícias de que esse prédio teria
sido cedido ao Governo do Estado, para fazer uma
escola. Portanto, protocolamos requerimento,
solicitando informações acerca do prédio, do seu
estado de conservação, do seu valor.

A Petrobras é empresa de economia mista;
portanto, tem que defender não só os interesses do
Governo, que é acionista majoritário, mas também o
dos acionistas minoritários, e se há alguma proposta
por parte do Governo do Estado, queremos saber
qual é o valor dessa proposta, porque temos
conhecimento de que outras propostas também
foram feitas às empresas.
Nós, que defendemos a Petrobras, temos que
defender também seu patrimônio. Portanto, espero
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que o Ministro Rodolpho Tourinho preste a esta Casa
as informações que requeremos.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação. Todos votaram?
A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Só um
momentinho. V. Exas. sabem que autorizo
manifestações durante a votação, embora não sejam
permitidas. Só um momento.
Vou encerrar a votação. Todos votaram?
(Pausa.)
O Deputado Jorge Wilson vai votar. Em seguida,
vou encerrar a votação.
A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Só um
momentinho, Deputada.
A SRA. TELMA DE SOUZA - Eu dou todo o
tempo de que V. Exa. precisa, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) Agradeço a V. Exa. Darei o tempo que for
necessário a V. Ex!;!, em seguida.

Todos votaram? (Pausa.)
Vou encerrar a votação.
O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!' a palavra.
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a título de
justificação de ausência, informo a V. Exª que o
Deputado José Dirceu, Presidente do PT, não está
participando desta votação porque está presidindo a
abertura do 22 Congresso do Partido dos
Trabalhadores, em Belo Horizonte, juntamente com
o Secretário-Geral do partido, o Deputado Arlindo
Chinaglia.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois

não.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

Anuncio ~ resultado: votaram "sim" 399 Srs.
Parlamentares;
votaram
"não"
16
Srs.
Parlamentares. Total de votantes: 415.
O substitutivo foi aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exªs
que desejam a palavra poderão fazê-Io durante a
votação. Só um momentinho.
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Proposição: PEC N° 407196 - SUBSTITUTIVO
Início Votação: 2411111999 18:41
Fim Votação: 2411111999 19:08

Presidiram a Votação: Michel Temer -17:26

Resultado da Votado
Sim
399
Não
16
Abstenção
O

Orientação
PFL-Sim
PSDB-Sim
PMDB-Sim
PT-Sim
PPB-Sim
PTB-Sim
PDT - Liberado
PSBIPCDOB - Sim
PUPSTIPSL - Sim
PPS-Não
PV-Sim
GOV.-Sim

Total da Votação 415

Art. 17
Total Quorum

1
416

Obstrução

O

Partido
RORAIMA
Airton Cascavel
Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues
Luciano Castro

Bloco

PPS
PFL
PFL
PFL

Voto
Não
Sim
Sim
Sim

Total Roraima: 4
AMAPÁ
Evandro Milhomen
Sérgio Barcellos

PSB
PFL

' 'PSB/PCDOB

Sim
Sim

Total Amapá: 2
PARÁ
Anivaldo Vale
Deusdeth Pantoja
Elcione Barbalho

PSDB
PFL
PMDB

Sim
Sim
Sim
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PARÁ
Gerson Peres
Giovanni Queiroz
Jorge Costa
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho

Bloco
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Voto

PFL
PSOB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PSOB
PFL
PFL
PPB
PFL
PTB
PCdoB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PPB

por
PMOB
PSOB
PSOB

pr

PTB

pr

Total Pará: 13
AMAZONAS
Arthur Virgílio
Átila Lins
Francisco Garcia
Luiz Fernando
Pauderney Avelino
.Silas Câmara
Vanessa Grazziotin

PSB/PCOOB

Total Amazonas: 7
RONOONIA
Agnaldo Muniz
Confúcio Moura
Eurípedes Miranda
Expedito Júnior
Marinha Raupp
Nilton Capixaba
Oscar Andrade
Sérgio Carvalho

PFL
PSOB
PTB
PFL
PSOB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PFL
PPB
PFL
PSOB
PFL

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PTB
PFL
PMOB
PMOB
PFL
PMOB
PPB
PSOB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PMOB

Sim

POT
PMOB

por

Total Rondonia : 8
ACRE
IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Sérgio Barros
Zila Bezerra
Total Acre: 5
TOCANTINS
Antônio Jorge
Darci Coelho
Freire Júnior
Igor Avelino
João Ribeiro
Osvaldo Reis
Pastor Amarildo
Paulo Mourão
Total Tocantins: 8
MARANHÃO
Albérico Filho
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MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo
Eliseu Moura
Gastão Vieira
José Antonio
Neiva Moreira
Nice Lobão
Pedro Fernandes
Pedro Novais
Remi Trinta
Roberto Rocha
Sebastião Madeira

Bloco

PPB
PPB;;
PMDB
PSB
PDT
PFL
PFL
PMDB
PST
PSDB
PSDB

PSB/PCDOB

PUPST/PSL
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Voto
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Maranhão: 12
CEARÁ
Adolfo Marinho
Antonio Cambraia
Arnon Bezerra
Chiquinho Feitosa
Eunício Oliveira
Inácio Arruda
José Linhares
José Pimentel
Léo Alcântara
Manoel Salviano
Moroni Torgan
Nelson Otoch
Rommel Feijó
Sérgio Novais
Ubiratan Aguiar
Vicente Arruda

PSDB
PSDB
PSDB
'P'SDB
PMDB
PCdoB
PPB
PT
PSDB
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PSB
PSDB
PSDB

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Ceará: 16
PIAuí
Atila Lira
B.Sá
Ciro Nogueira
Gessivaldo Isaias
Heráclito Fortes
João Henrique
Paes Landim
Themístocles Sampaio
Wellington Dias

PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PFL
PMDB
PFL
PMDB
.PT

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PMDB

Sim
Sim
Sim
Sim
S,im
Sim·
Sim

Total Piaui : 9
RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina
Betinho Rosado
Iberê Ferreira
Laire Rosado
Lavoisier Maia
MúcioSá
Ney Lopes
Total Rio Grande do Norte: 7

PFl
PPB
PMDB

PFl
PMDB

PFL
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PARAiBA
Adauto Pereira
Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Efraim Morais
Inaldo Leitão
Marcondes Gadelha
Ricardo Rique

Bloco
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Voto

PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PSDB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PFL
PMDB
PSDB
PPS
PSB
PSB
PT
PSB
PFL
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PST
PFL
PPB
PPS
PSDB
PPB

Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim

Total Paraíba: 10
PERNAMBUCO
Antônio Geraldo
Armando Monteiro
Carlos Batata
Clementino Coelho
Djalma Paes
Eduardo Campos
Fernando Ferro
Gonzaga Patriota
Inocêncio Oliveira
João Colaço
Joaquim Francisco
Joel De Hollanda
José Chaves
José Mendonça Bezerra
José Múcio Monteiro
Luiz Piauhylino
N1arcos de Jesus
Osvaldo Coelho
Pedro Corrêa
Pedro Eugênio
Sérgio Guerra
Severino Cavalcanti

PSB/PCDOB
PSB/PCDOB
PSB/PCDOB

PUPST/PSL

Total Pernambuco: 22
ALAGOAS
Albérico Cordeiro
Augusto Farias
Givaldo Carimbão
Helenildo Ribeiro
João Caldas
Luiz Dantas
Olavo Calheiros
Regis Cavalcante

PTB
PPB
PSB
PSDB
PL
PST
PMDB
PPS

PSB/PCDOB
PUPST/PSL
PUPST/PSL

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não

Total Alagoas: 8
SERGIPE
Adelson Ribeiro
Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
José Teles

PSC
PSDB
PPB
PSDB

Sim
Sim
Sim
Sim
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SERGIPE
Marcelo Déda
Pedro Valadares
Sérgio Reis

.. Bloco

Pl
PSB

PSB/PCOOB

PSOB
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VotCl
Sim
Sim
Sim

Total Sergipe: 7
BAHIA
Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mendonça
Francistõnio Pinto
Geddel Vieira Lima
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jairo Azi
Jairo Carneiro
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Reginaldo Germano
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves

PFl
PFl
PMOB
Pl
PTB
PMOB
PMOB
PT
PFl
PCdoB
PFl
PFl
PFl
PSOB
PSOB
PPB
PFl
PFl
PFl
PFl
PFl
PSOB
PFl
PFl
PFl
PSOB
Pl
PSOB
PFl
PFl
PMOB
PFl
PFl
PSOB
PFl
PT
PT
PPB

PUPST/PSl

PSBlPCOOB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Bahia: 38
MINAS GERAIS
Ademir Lucas
Aécio Neves
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi

PSOB
PSOB
PMOB
PFl
PSOB

PSOB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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MINAS GERAIS
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Gilmar Machado
Glycon Terra Pinto
Hélio Costa
Herculano Anghinetti
Jaime Martins
João Fassarella
João Magalhães
João Magno
José Mílitão
Júlio Delgado
Lael Varella
Lincoln Portela
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Lima
Mário de Oliveira
Narcio Rodrigues
Odelmo Leão
Philemon Rodrigues
Rafael Guerra
Roberto Brant
Romel Anizio
Romeu Queiroz
Ronaldo Vasconcellos
Saraiva Felipe
Sérgio Miranda
SUas Brasileiro
Virgílio Guimarães
Vittorio Medioli
Zaire Rezende

PFL
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PT
PMDB
PMDB
PPB
PFl
PT
PMDB
PT
PSDB
PMPB
PFL
PST
PPB
PMDB
PMDB
PSDB
PPB
PMDB
PSDB
PFl
PPB
PSDB
PFl
PMDB
PCdoB
PMDB
PT
PSDB
PMDB

Bloco
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Voto
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
.Sim

PUPSTIPSL

PSBIPCDOB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Minas Gerais: 40
EspíRITO SANTO
Aloizio Santos
Feu Rosa
João Coser
José Carlos Elias
Magno Malta
Max Mauro
Nilton Baiano

PSDB
PSDB
PT
PTB
PTB
PTB
PPB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PPB
PFL
PSDB
PFL
PFL
PPS

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Nêo

Total Espírito santo: 7
RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde
Aldir Cabral
Alexandre Santos
Almerinda de Carvalho
Arolde de Oliveira
Ayrton Xerêz
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RIO DE J'~IRO
Bispo Rodrigues
Celso Jacob
Oino Fernandes
Or. Heleno
Eber Silva
Eduardo Paes
Fernando Gabeira
Fernando Gonçalves
Francisco Silva
lédio Rosa
Jair Bolsonaro
Jandira Feghali
João Mendes
Jorge Wilson
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Luís Eduardo
Luiz Salomão
Luiz Sérgio
Miriam Reid
Miro Teixeira
Pastor Valdeci Paiva
Paulo Baltazar
Paulo Feijó
Ricardo Maranhão
Roberto Jefferson
Rodrigo Maia
Ronaldo Cezar Coelho
Rubem Medina
Simão Sessim
Wanderley Martins
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Bloco

PL
POT
PSOB
PSOB
POT
PTB
PV
PTB
PPB
PMOB
PPB
PCdoB
PMOB
PMOB
PFL
PFL
POT
POT
PT
POT
POT
PST
PSB
PSOB
PSB
PTB
PTB
PSOB
PFL
PPB
POT

PUPST/PSL

PSB/PCOOB

PUPST/PSL
PSB/PCOOB
PSB/PCOOB
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Voto
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Rio de Janeiro: 37
SÃO PAULO
Alberto Goldman
Alberto Mourão
Aldo Rebelo
Aloizio Mercadante
André Benassi
Angela Guadagnin
Arnaldo Faria de Sá
Arnaldo Madeira
AryKara
Bispo Wanderval
Celso Giglio
Celso Russomanno
Clovis Volpi
Corauci Sobrinho
De Velasco
Delfim Netto
Or: "Evilásio
Or. Hélio
Ouilio Pisaneschi

PSOB
PMOB
PCdoB
PT
PSOB
PT
PPB
PSOB
PPB
PL
PTB
PPB
PSOB
PFL
PST
PPB
PSB
POT
PTB

PSB/PCOOB

PUPST/PSL

PUPST/PSL
PSB/PCOOB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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SÃO PAULO
Edinho Araújo
Eduardo Jorge
Emerson Kapaz
Fernando Zuppo
Gilberto Kassab
Iara Bernardi
Jair Meneguelli
João Herrmann Neto
Jorge Tadeu Mudalen
José de Abreu
José Genoino
José Indio
José Machado
José Roberto Batochio
Julio Semeghini
Lamartine P'&lsella
Luiz Anteni~ Fleury
Luiza Erundina
Marcelo Barbieri
Medeiros
Michel Temer
Milton Monti
Nelo Rodolfo
Nelson Marquezelli
Neuton Lima
Paulo Kobayashi
Paulo Lima
Professor Luizinho
Ricardo Izar
Robson Tuma
Rubens Furlan
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória
Silvio Torres
Teima de Souza
Vadão Gomes
Wagner Salustiano
Xico Graziano

PPS
PT
PPS
PDT
PFL
PT
PT
PPS
PMDB
PTN
PT
PMDB
PT
PDT
PSDB
PMDB
PTB
PSB
PMDI
PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PTB
PFL
PSDB
PMDB
PT
PMDB
PFL
PPS
PSDB
PSDB
PSDB
PT
PPB
PPB
PSOB

II10co

PSB/PCDOB
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Voto
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Art. 17
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Nêo
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total São Paulo: 57
MATO GROSSO
Celclta Pinheiro
Lino Rossi
Murllo Oomlngos
Pedro Henry
Rlcarte de Freitas
Teté Bezerra
Wellnton Fagundes
Wilson Santos

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PFL
PSOB
PTB
PSOB
PSOB
PMOB·
PSDB
PMDB

Total Mato Grosso: 8
DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz

pedoB

PSB/PCDOB

Sim
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Partido
DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga
Jorge Pinheiro
Maria Abadia
Paulo Octávio
Ricardo Noronha

Bloco
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Voto

PMDB
PMDB
PSDB
PFL
PMDB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMOB
PMOB
PSDB
PMDB
PPB
PFL

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PT
PMDB
PSDB
PFI..

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PSOB
PPB
PT
PSDB
PMOB
PMDB
PTB
PFL
PMDB
PTB
PPB
PFL
PSDB
PT
PMOB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Distrito Federal: 6
GOIÁS
Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Total Goiás:

14

MATO GROSSO DO
João Grandão
Marçal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedrossian

SUL

PTB

Total Mato Grosso do Sul : 5
PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Alex Canziani
Basílio Viflani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
(ris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luciáno Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Moacir Micheletto
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PARANÁ
Nelson Meurer
Odílio Balbinotti
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Werner Wanderer

Bloco

Quinta-feira 25 56983
Voto

PPB
PSDB
PPB
PMDB
PT
PPB
PPS
PFL

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim

PFL
PT
PMDB
PMDB
PDT
PPB
PMDB
PFL
PT
PFL
PFL
PMDB
PDT
PSDB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Paraná: 28
SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
Edinho Bez
Edison Andrino
Fernando Coruja
Hugo Biehl
João Matos
José Carlos Vieira
Luci Choinacki
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Serafim Venzon
Vicente Caropreso
Total Santa Catarina: 14
RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto
Airton Dipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
Darcísio Perondi
Enio Bacci
Esther Grossi
Fetter Júnior
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Luís Carlos Heinze
Luiz Mainardi
Marcos Rolim
Nelson Marchezan
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Waldir Schmidt
Veda Crusius

Total Rio Grande do Sul: 24

PT
PDT
PDT
PPB
PTB
PMDB
PDT
PT
PPB
PT
PPB
PPB
PT
PT
PSDB
PMDB
PL
PT
PDT
PHDBS
PMDB
PPB
PMDB
PSDB

PL/PST/PSL

Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a Mesa a seguinte:
DECLARAÇÃO DE VOTO
(Do Sr. Gustavo Fruet)
Proposta de Emenda à Constituição r1!
407, de 1996, altera a redação do artigo 100
da Constituição Federal e acrescenta artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.

Senhor Presidente,
Nos
termos
regimentais,
apresenta-se
Declaração de Voto à PEC n9 407, de 1996:
1. Duas questões preliminares:
1.1. A primeira refere-se ao debate de tema que
vem gerando discussões no País, em razão de
distorções na aplicação do instituto, o que chegou a
ocasionar uma Comissão Parlamentar de Inquérito
no Congresso Nacional.
Em razão da necessidade de aperfeiçoamento,
discute-se a matéria na Câmara, devendo-se
aprimorar a utilização de precatórios, apesar da
dificuldade de prever todas vertentes na legislação.
O objetivo a assegurar é o interesse público, sob
a ótica do cidadão - credor do Estado, conciliando
com a viabilidade da Administração Pública e a
à
deformação
na
sua
devida
repressão
aplicabilidade.
Uma das razões das distorções não se refere
somente à flexibilidade na utilização de precatórios,
mas à não-punição enquanto distorção. A lei, por
melhor que seja sua elaboração, não consegue
prevenir todas manhas e artimanhas.
Porém, o ordenamento dispõe de estrutura para
coibir e punir as infrações.
Bem ensinam os italianos, "fatta la legge, tovatto
I'ingano".
1.2. Em conseqüência deste debate, a presente
proposta de emenda constitucional, procurando
aperfeiçoar este instituto.
Verifica-se tendência em regulamentar vários
dispositivos a nível constitucional, o que gera uma
instabilidade no ordenamento e freqüentes
modificações constitucionais e infraconstitucionais,
muitas casuísticas, em especial, considerando o
poder derivado do Poder Legislativo.
Procura-se modificar a Constituição, antes de
aperfeiçoá-Ia,
em
especial,
na
legislação
complementar e na sua interpretação.
Esta tendência gera uma perversa fórmula:
hipertrofia legal, má elaboração, desconhecimento e
inaplicabilidade.
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2. Substitutivo apresentado com o Relatório
Final
2.1. Quanto à proposta apresentada no relatório
final da comissão especial, passa-se a algumas
observações, mesma considerando oportunas
exclusões e modificações apresentadas em plenário
para votação final na Câmara dos Deputados.
2.2. Trata-se de emenda constitucional, a qual
tramitou regimentalmente em comissão especial,
sendo elaborado um substitutivo, que foi objeto de
discussão e votação.
2.3. Na oportunidade manifestei-me quanta à
matéria, apresentando indagações, contradições na
proposta e sugestões, requerendo ao final que a
manifestação fosse tomada a termo e anexada ao
relatório.
t
2.4. Também ressaltei a preocupação quanto ao
texto do relatório que menciona sugestões de
parlamentares, em especial, quanto à amplil'lção
autorizadora na utilização dos precatórios, a qual não
foi objeto de meu pronunciamento.
A referência diz respeito não à ampliação na
utilização de precatórios, mas na preservação da
competência e autonomia dos entes, evitando-se
obrigar sua aceitação.
2.5. Como decorrência, o voto no âmbito da
Comissão deu-se com ressalvas, alertando a
necessidade de aperfeiçoamento do texto.
3. Texto aprovado na Comissão Especial
Passa-se à análise relativa ao texto publicado
para votação em plenário no primeiro turno, em especial, quanto a itens que foram objeto de exclusão do
texto final, destacando:
3.1. O texto reproduz dispositivo da Constituição
do Estado de São Paulo, já objeto de manifestação do
Supremo Tribunal Federal.
3.2. Estabelecem-se dispositivos diversos para
os precatórias judiciais pendentes e os novos, o que
demonstra contradição quanto ao tema, em relação
aos critérios.
3;3. Equipara-se precatórios a títulos, o que
pode gerar dubiedade, em especial, na aplicação de
correção - atualização, a qual deve ser homolcgada
pelo juízo competente.
3.4. Quanto à utilização de precatórios na
compensação de tributos e dívidas, licitação,
concessão e privatização, duas ressalvas:
a) a primeira refere-se à amplitude na sua
utilização. Por oportuna restringiu-se a ampliação·
proposta no relatório final, sob pena de expandir-se
em demasia a utilização de uma nova "moeda",
incentivando um comércio paralelo;
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b) a segunda, mesmo com a restrição, refere-se
à possibilidade do precatório ser utilizado com
diferença de valor, pois pode ser utilizado com valor
de face, à vista, de imediato, para compensação quando
o crédito poderia ser recebido em dez anos. Assim, há
que se estabelecer alguma forma de deságio, desconto
ou até outra forma de compensação, assunto que pode
ser objeto de legislação infraconstitucional.
3.5. Como observação da tendência em
ressaltar nas propostas de reforma dispositivos já
constantes no ordenamento, gerando excesso na
elaboração legislativa e dúvidas quanto a dispositivos
já existentes, dois pontos destacam-se no relatório final, os quais foram objeto de exclusão:
a) o primeiro refere-se ao disposto no § 72 do art.
12 - mantido no texto final, o qual trata de crime de
responsabilidade de Presidente de Tribunal de
Justiça, demonstrando desconfiança quanto a
dispositivos existentes;
b) o segundo refere-se ao disposto no art. 22 excluído do texto final, ao tratar do princípio da
moralidade, como se tal disposto não constasse da
Constituição e, mais relevante, como se tal princípio
não estivesse intrínseco entre os valores próprios da
atividade humana, em especial do administrador.
Neste ritmo, em breve, implantar-se-á na
Constituição dispositivos transpostos a princípios,
como o "princípio da honestidade", "integridade",
"inteligência",...
4. Do texto final
Quanto ao texto aprovado em plenário, objeto
da presente declaração de voto, ressalta-se as
oportunas modificações apresentadas com sua
devida redução, destacando:
4.1. Especificamente, quanto à utilização de
precatórios na compensação de tributos ou dívidas
de qualquer natureza, registre-se que a Constituição
Federal em seu artigo 146, 111, "a", remete à Lei
Complementar o tratamento do tema. Trata-se do
Código Tributário Nacional, que dispõe em seu artigo
170 que a compensação como forma de extinção da
obrigação somente poderá ocorrer através da lei.
Em conseqüência, aprovada a emenda, trata-se
de norma constitucional de eficácia contida,
cabendo ao ente competente regulamentá-Ia
mediante lei (federal, estadual, distrital ou municipal).
Mesmo com a restrição na compensação dos
precatórios para débitos tributários, poderá
transformar-se em incentivo para o contribuinte deixar
seu débito ser inscrito na dívida ativa para compensar

,
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com eventuais créditos de precatórios a que tenha
direito.
4.2. Há necessidade de observância à ordem
e, conseqüentemente, para a compensação, para
resguardar direitos de outros credores que possam
ter interesse na compensação.
Assim, pode-se consignar na legislação
infraconstitucional que trata-se de créditos e débitos
originários, a exemplo de dispositivo contido na
proposta de reforma tributária. Por crédito originário
ou próprio entende-se aquele do qual é titular o
próprio devedor do Estado que pleiteia a
compensação, evitando-se a comercialização dos
créditos.
4.3. Sugere-se que se oportunizem inscrições
de interessados na compensação, estipulando
previamente um valor limite para que tal ocorra em
determinado período. Na seqüência, faz-se uma
seleção dentre os inscritos para graduá-los conforme
a ordem cronológica de pagamento. A compensação
só será efetivada quando o precatório estiver em
primeiro lugar na' ordem de pagamento.
Desta forma, evita-se um deságio exagerado e a
corrida para a venda dos precatórios e preserva-se o
direito de receber em dinheiro daqueles que não têm
débito para com o Estado.
4.4. Não se restringindo a créditos e débitos
originários, poderá ocorrer comercialização dos
mesmos. Assim, há que garantir-se transparência
na negociação destes precatórios, como, por
exemplo, vincular sua comercialização em bolsa,
dando-se a necessária publicidade.
4.5. Outro tópico que pode ser objeto de lei
infraconstitucional é a estipulação de um limite de
compensação (anual, semestral, mensal), conforme
cada ente. Esse limitador estipularia um valor máximo
para admitir a compensação, evitando o decréscimo
exagerado de receitas.
O limitador também serviria para evitar
prejuízos aos municípios, em vista do repasse que
ocorrer pelo FPM. A compensação não elimina a
parcela devida aos municípios pela arrecadação do
ICMS. Ocorrendo a compensação extingue-se o
crédito por modalidade diversa do pagamento (que
representa ingresso de dinheiros nos cofres
públicos), mas permanece o dever do Estado em
repassar o percentual devido aos municípios.
5. Há que consignar que a proposta tem
.disposições que procuram assegurar direitos sob a
'ótica do cidadão - credor do Estado e com
preocupação social, a exemplo de créditos de
pequeno valor, de natureza alimentar e originários de
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desapropriação de imóvel residencial do credor,
desde que comprovadamente único à época da
imissão na posse.
No mesmo sentido, a possibilidade de
ampliação de prazo para os entes liquidarem os
precatórios.
6. Quanto à possibilidade de emissão de
títulos para pagamento de precatórios, o parágrafo
único do artigo 33 dos Atos das Disposições
Constitucionais Transitórias estabeleceu limite de
prazo para sua utilização, permitindo a "emissão de
títulos de dívida pública no exato montante do
dispêndio, em cada ano". Apesar do disposto, houve
sérias irregularidades, com a emissão de títulos, o
que, reitere-se, originou uma CPI.
O texto aprovado condiciona a emissão a
requerimento do credor, para fins exclusivos de
compensação de tributos com a entidade emitente,
reduzindo a possibilidade contida no parágrafo único
do artigo 33 dos Atos das Disposições
Constitucionais Transitórias.
O texto não contém disposição que permita
. prorrogação deste prazo, comprovando que mesmo
com dispositivos legais verifica-se infrações,
distorções.
São os excessos pendulares.
7. Uma das emendas objeto de "DVS"
estabelece uma contradição e perigoso precedente,
ao suprimir o "caput" do artigo 22 do substitutivo
apresentado em plenário, o qual permitia recálculo no
valor dos precatórios judiciais pendentes de
pagamento até 12 de julho.
Não se analisa o mérito da exclusão nesta fase
objeto de item posterior.
Porém, conforme a redação final, o antigo § 12
do artigo 22 do substitutivo (ver pág. 11 do relatório final) passou a ser o artigo 22 da emenda
constitucional, alterada conforme acordo de
lideranças em plenário.
Trata-se de contradição/agressão à técnica
legislativa. Suprimido o "capuf' de um artigo,
pressupõe-se a supressão dos parágrafos, em especial em processo de votação.
8. Quanto à possibilidade de recálculo, o
conceito contém o mérito de destacar irregularidades
em excessivos valores, sem especificá-los, o que
poderia gerar interpretação de inconstitucionalidade,
em razão da aprovação de norma geral, portanto,
indistinta, impessoal, retroativa, ao permitir
reavaliação em todas sentenças já transitadas em
julgado. Apesar da possibilidade de reavaliação
através de rescisória, por exemplo, comprova-se
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novamente que, mesmo com a mais "perfeita"
legislação, há pessoas que podem fraudá-Ia.
Há que se aperfeiçoar a legislação, talvez
flexibilizando prazos, mas também os instrumentos
de fiscalização e punição.
9. Portanto, o texto em plenário excluiu
distorções, dúvidas, contradições, possibilitando o
voto favorável, com as devidas ressalvas já
manifestadas no âmbito da comissão, sempre na
busca de aperfeiçoamento, sob a ótica do interesse
público.
Alguns itens podem ser modificados no Senado,
e posteriormente definidos de forma objetiva, na
legislação infraconstitucional.
Concordar ou discordar, simplesmente, é fácil; o
difícil é fazê-lo com argumentos, em especial, ao
tratar de tema que apresentou na história recente do
País irregularidades.
Sala das Sessões, Deputado Gustavo Fruet.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a mesa as seguintes emendas aglutinativas.
EMENDA AGLUTINATIVA À PEC N9 407-8/96

na

Fusão da Emenda
05-CE199 do
Deputado Milton Monti com o Substitutivo
do Relator.

Dê-se ao § 49 do art. 100 da Constituição Federal, incluído pelo art. 19 , e ao art. 29 "caput", e § 29 do
Substitutivo, a seguinte redação:
"Art. 100
..
§ 49 A requerimento do credor,
ressalvados os créditos definidos como de
pequeno valor e os de natureza alimentícia,
os precatórios de que trata este artigo
poderão ser liquidados em títulos ou
certificados da dívida pública, com cláusulas
de juros e preservação do valor real, com
vencimentos anuais iguais e sucessivos, no
prazo máximo de dez anos, permitida a
cessão dos títulos e sua utilização na
compensação de tributos com a entidade
emitente.
Art. 29 O valor dos precatórios judiciais
pendentes de pagamento, apresentados até
19 de julho do ano da promulgação desta
Emenda, poderá ser recalculado, na forma
da lei, consoante o princípio da justa
indenização.

§ 29 A requerimento do credor e
respeitada a ordem de pedidos, os
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precatórios de que trata o parágrafo anterior
poderão ser liquidados em títulos ou
certificados da dívida pública, com cláusulas
de juros e preservação do valor real, com
vencimentos anuais iguais e sucessivos, no
prazo máximo de dez anos, permitida a
cessão dos títulos e utilização na
compensação de tributos com a entidade
emitente.

"
Sala das Sessões, de novembro de 1999. Inocêncio Oliveira, Lfder do PFL - Deputado
Odelmo Leio, Lfder do PPB - Deputado Geddel
Vieira Lima, Lfder do PMDB - Aldo Rebelo, Lfder
do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Milton Monti,
PSDB - Professor Luizinho, Vice-Lfder do PT Silvio Torres, Vice-Lfder do PSDB.
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N2 407·8196
Altera a redaçio do art. 100 da
Constituição Federal e acrescenta artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
EMENDA AGLUTINATIVA N2 2
A partir do conteúdo das Emendas de nlls
2-CE/99, do Deputado Professor Luizinho, 4-CE/99,
do Deputado Ibrahim Abi-Ackel, 5-CE/99, do
Deputado Milton Monti, e do § 12 do art. 22 do
Substitutivo, adotado pela Comissão Especial,
dê-se art. 22 e aos §§ 12 , transformado em artigo, e 2º
do Substitutivo, transformado em § 12 , a seguinte
redação:
Art. 22 É acrescentado artigo ao Ato das
Disposições Constitucionais transitórias, com a
seguinte redação:
Art. Ressalvados os créditos definidos
como de pequeno valor e os de natureza
alimentar, o valor dos precatórios judiciários
pendentes de pagamento na data da
promulgação desta Emenda, incluído o
remanescente de juros e correção
monetária, poderão ser pagos em moeda
corrente, com atualização, em prestações
anuais, iguais e sucessivas, no prazo
máximo de dez anos, a partir de1º de julho
de 2000, por decisão .editada pelo Poder
Executivo até cento e oitenta dias da
promulgação da Emenda.
§ 12 A requerimento do credor, e
respeitada a ordem de pedidos, poderão ser
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liquidados por meio de títulos os certificados
da dívida pública, com cláusulas de juros e
preservação do valor real, equivalentes a
moeda, independentemente do limite global
para a respectiva dívida mobiliária, utilizáveis na compensação de tributos e no pagamento da dívida ativa da entidade inscrita
até 1º de setembro de 1999.
Justificação
A presente emenda aglutinativa busca oferecer
prazo às entidades executadas para o cumprimento
de pagamento dos precatórios (10 anos), bem como
limitar a utilização de créditos precatórios, na forma
de títulos da dívida mobiliária, para compensação de
dívidas tributárias e dívida ativa àquelas inscritas até
1º de setembro de 1999.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado José Antônio, PSB/MA.
.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar agora a Emenda Aglutinativa n2 1 à Proposta de
Emenda à Constituição n2 407-B, de 1996, que dá
nova redação ao § 42 do art. 100 da Constituição Federal, incluído pelo art. 12 , e ao art. 22 , caput e § 22 do
substitutivo.
Peço ao nobre 12 Secretário, Deputado Ubiratan
Aguiar, que proceda à leitura da emenda.
O SR. 12 SECRETÁRIO (Ubiratan Aguiar)Emenda aglutinativa à PEC 407-B, de 1996.
Fusão da Emenda n2 5/99, do
Deputado Milton Monti, no substitutivo do
Relator.
Dê-se ao § 4º do art. 100 da
Constituiçâo Federal, incluído pelo § 12 , e
ao art. 22.;' caput e § 22 do substitutivo, a
seguinte redação:
Art. 100
.
§ 42 A requerimento do credor,
ressalvados os créditos definidos como de
pequeno valor e de natureza alimentícia, os
precatórios de que trata este artigo poderão
ser liquidados' em títulos ou certificados da
dívida pública, com cláusula de juros e
preservação do valor real, com vencimentos
anuais iguais e sucessivos, no prazo
máximo de dez anos, permitida a cessão
dos títulos e sua utilização na compensação
de tributos com a entidade emitente.
Art. 2º O valor dos precatórios judiciais
pendentes de pagamento, apresentados até
12 de julho do ano da promulgação desta
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Emenda, poderá ser recalculado, na forma da
lei, consoante o princípio da justa indenização.
§ 2f! A requerimento do credor e
respeitada a ordem de pedidos, os precatórios
de que trata o parágrafo anterior poderão ser
liquidados em títulos ou certificados da dívida
pública, com cláusula de juros e preservação
do valor real, com vencimentos anuais iguais e
sucessivos, no prazo máximo de dez anos,
permitida a cessão dos títulos e a utilização na
compensação de tributos com a entidade
emitente.
Assinam: Deputado Milton Monti, Deputado
Inocêncio Oliveira, Bloco Parlamentar PSB/PCdoB,
Deputado Odelmo Leão, Deputado Geddel Vieira
Lima, Deputado Professor Luizinho e Deputado
Silvio Torres, pelo PSDB.
O SR. ANTONIO PALOCCI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExJ!
a palavra.
O SR. ANTONIO PALOCCI (PT - SP..Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-o .
rior, votei com a orientação do partido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o PTN? (Pausa.)
Como vota o Partido Humanista?
O SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Humanista vota "sim".
O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'!
a palavra.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o
Partido dos Trabalhadores na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
encaminhar o voto em favor da emenda, concedo a
palavra ao Sr. Deputado Professor Luizinho.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero deixar clara a
posição do Partido dos Trabalhadores em relação ao
encaminhamento. Para que não haja dúvida, vou ler o
que está no art. 33 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, que, depois de se referir
aos precatórios, reza em seu parágrafo único:
Art. 33
.
Parágrafo único. Poderão as entidades
devedoras, para o cumprimento do disposto
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neste artigo, emitir, em cada ano, no exato
montante do dispêndio, títulos de dívida
pública não computáveis para efeito do
limite global de endividamento.
Ora, então, já se pode hoje emitir título. Qual o
nosso grave problema? Não temos novidade nesse
sentido. O parecer original dava a esse título poderes
infinitos e ilimitados para transacionar no mercado em
condições nunca vistas no papel, numa perfeita
condição de moeda podre.
Reafirmamos: tínhamos críticas a essas
condições no passado e temos também no presente.
Não há dúvida quanto a isso. Queremos resgatar,
mas deixamos claro: não podemos, para garantir o
resgate e a recuperação do déficit financeiro,
submeter toda a condição social. Portanto, não
podemos permitir que o Município veja destruída a
sua prestação de serviço público para pagar um
precatório. Não podem ser atingidas, atacadas e
destruídas as condições de prestação dos serviços
de educação e saúde, de desenvolvimento de
políticas de habitação, saneamento, infra-estrutura e
de todo o serviço público. E travamos essa briga no
conceito geral.
Este Governo só quer tratar da questão do
déficit financeiro; do déficit social, nunca.
Entendemos que, para o pagamento do precatório,
não devemos aprofundar o déficit social. E esse é um
ponto central. Para tanto, as condições financeiras do
Município que não podem ser atacadas.
Propúnhamos prazo superior a dez anos. O limite
encontrado aqui foi de dez anos. Achamos que esse
prazo é pouco. Não é possível, não iríamos admitir
nunca que se pudesse, ao se fazer o título, utilizá-lo
para pagar dívida de qualquer natureza e participação
em privatização, concessão e licitação. Também não
entendemos essa como cláusula pétrea, nem achamos
que o valor do precatório fixado em decisão transitada
em julgado não possa ser recalculado. Se admitirmos
essa máxima, vamos dar razão e vazão a essa
bandalheira da indústria do precatório. E consideramos
o risco de não se poder recalcular após a aprovação
desse destaque consensual.
Não podemos admitir isso. Não podemos
admitir que se possa pagar 100 milhões por um
precatório de 4 milhões, ou que por um precatório de
10 milhões se possa receber 200 milhões. Esses
precatórios devem ser recalculados. E o próprio
Presidente do Senado, quando de sua contenda com
o Presidente do Supremo Tribunal Federal, disse que
não dá para pagar precatórios imorais, e assim por
diante. A' forma é recalcular, é compor, é rever a
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situação dos precatórios. O Presidente do Supremo,
porém, respondeu que, se a Constituição assim
determinar, haverá o recálculo, mas sem
determinação constitucional isso não é possível.
Então, não é muito clara, não é muito certa a
constitucionalidade de não garantir o recálculo.
Firmados nesses parâmetros, entendemos que
se chegou ao possível, ao suportável e ao aceitável.
Nessas condições, o PT dará seu voto favorável. O
companheiro Carlito Merss, que muito trabalhou na
Comissão e acompanhou a questão dos precatórios
no seu Estado, Santa Catarina, deu exemplos da
máfia dos precatórios. Fechamos o cerco na seguinte
condição: o título só poderá fazer o encontro de
contas de dívida tributária.
Ora, nessas condições, tornou-se possível o
recálculo. Damos o nosso voto favorável porque se
criam assim melhores condições de pagamento para
os Municípios. E, se não tivermos essa emenda,
teremos intervenção nos Municípios. E se obrigarmos
o Município a pagar em dinheiro vivo, teremos a
falência desses Municípios.
Se o prazo não for de vinte e cinco anos, tendo
de pagar em dez anos, e em dinheiro vivo, com esses
precatórios que aí estão, ou não se abrem mais
escolas ou se fecham as existentes. Não podemos
aceitar essa situação. Para nós, não cabe destruir o
social para garantir a resolução do déficit financeiro.
Não é assim que se resolve o problema.
Por isso o nosso voto favorável.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito
bem. O PT vota "sim".
Como vota o PPS?
O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPS, o único partido
que votou contra a aprovação dessa proposta de
emenda à Constituição, reitera sua posição contrária
ao texto e chama a atenção do Plenário para o art. 22 ,
que traz coloração inconstitucional ai alterar uma
cláusula pétrea.
A lei não pode buscar alterar o ato jurídico
perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. E mais:
temos a preocupação de estarmos criando uma nova
moeda, um mercado paralelo, aumentando a dívida
pública, em flagrante desrespeito não a milhares de
detentores de créditos de precatórios, mas à grande
maioria da sociedade brasileira.
Peço a V. Ex'" portanto, que mande registrar o
voto "não" do PPS no painel.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) .... O PPS
vota "não".
Como o vota o Bloco Parlamentar PUPST/PSL?
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O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós do
Bloco Parlamentar PUPST/PSL vamos encaminhar o
voto "não", porque entendemos que o art. 22 dá
condições de que aquela pessoa que está pleiteando
o justo pagamento de seu precatório possa recebê-lo.
Quando se insere nesta lei a possibilidade de
recálculo, entendemos que se cria mais um casuísmo
para se postergar o direito adquirido de pessoas que
entraram com ações na Justiça, ganharam o direito
de receber e, em nome de um princípio de recalcular,
podem levar mais alguns anos esperando o
pagamento.
Sabemos que muitas pessoas estão buscando,
pela via judicial, a determinação de que se pague, e
esta condição de recalcular faz com que tudo seja
postergado e o direito da pessoa, adquirido na
Justiça, seja jogado mais adiante. Por isso, votamos' .
"não" a essa emenda aglutinativa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
PUPSB vota "não".
Como vota o Bloco PSB/PCdoB?
O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSB/PCdoB encaminha o voto "sim" à emenda
aglutinativa, com a ressalva do requerimento de
destaque do art. 2], que apresentou, em tempo hábil,
para suprimir o caput desse artigo, que não
prejudicará os parágrafos, 0$ quais poderão ser
.
transformados em caput.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
Vota "sim".
.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExlI
a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero avisar ao
Plenário que é importante votar essa emenda
aglutinativa, mas o fulcro da discussão, que é o art. 22 ,
vai ser retirado, via DVS, por emenda supressiva,
desde que se constatou que ele é inconstitucional.
Então, vamos retirá-lo posteriormente; agora, é
necessário votar a emenda aglutinativa para que
posteriormente; na votação da emenda supressiva,
possamos retirar o art. 22 • Ele vai ser retirado
tranqüilamente por inconstitucionalidade, porque a
Casa que faz as leis tem que fazer boas leis, para que
não sejam contestadas pelo nosso Poder Judiciário.
Portanto, era o esclarecimento que queria fazer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
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SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
acho que está faltando comunicação da parte do
Governo, porque ele não disse que há acoro para se
fazer emenda visando à retirada do art. 22 , ao qual
nós do PL somos contrários. Se o Líd.er do Governo
se tivesse preocupado em vir explicar à Liderança dos
outros partidos que há a possibilidade de fazermos
acordo, não teríamos encaminhado o voto "não".
Esta é uma Casa de diálogos, mas está faltando
diálogo por parte da Maioria. Nós da Minoria
queremos ser pelo menos informados do rolo compressor.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Ex.!!
retifica o voto? Vota "sim"?
O SR. BISPO RODRIGUES - Se houver acordo
para retirada do art. 22 , mudaremos nossa posição.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PL
vota "sim".
Como vota o PTB?
O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós vamos votar
a favor da emenda aglutinativa, ressalvado o
destaque para o caput do art. 2.2.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PTB
.
vota "sim".
Como vota o PDT?
O SR. FERNANDO CORUJA (PDT ...,SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, reconhecemos que formalmente houve
uma melhora importante com a emenda aglutinativa,
mas permanece nossa preocupação quanto à
questão material. Já dissemos que o art. 33 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição
Federal
formalmente
previa a
impossibilidade de se emitirem precatórios depois de
1988. Entretanto, a lei por si só não foi suficiente para
materialmente obtermos esse resultado. Em função .
disso, o PDT deixa livre sua bancada. para votar a
emenda aglutinativa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PDT
deixa a questão em aberto.
Como vota o PL, afinal? Vota "sim" ou vota "não"?
Como votam os progressistas?
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem
revisão do orador.) - Os progressistas votam "sim",
Sr. Presidente, embora saibam que não é uma
emenda completa. Está-se dando uma chance muito

Novembro dê 1999

grande aos Municípios, com prazo de dez anos, para
resgatar suas dificuldades. É um prazo longo; em
todo caso, vale a pena, porque o País vive em crise.
Damos essa oportunidade aos nossos Municípios.
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL vota
"sim", até para ser coerente, porque ao projeto originai votamos "sim". O "não" devia-se ao art. 2.2, que
será suprimido. Então, mantemos nossa coerência
votando "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT: Vota "sim". O Professor Luizinho já
anunciou.
Como vota o PMDB?
O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB, por
entender que a cessão de título na utilização de
compensação de tributos com a entidade emitente é
extremamente justa, recomenda o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PMDB
vota "sim".
Como vota o PSDB?
O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL?
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - "sim", Sr. Presidente, O Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL
vota "sim".
Como vota o Governo?
O SR. DUlllIO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - O Governo encaminha o voto
"sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A
Presidência solicita a todos os Srs. Deputados qW3
tomem seus lugares, a fim de ter início a votação pelo
sistema eletrônico.
Está iniciada a votação.
O SR. PINHEIRO LANDIM - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
a palavra.
O SR. PINHEIRO lANDIM (PMDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior meu voto foi de acordo com a orientação do
partido.
O SR. ANíBAL GOMES (PMDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei de acordo com o partido.
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o SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
a palavra.
O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr,. Presidente, quero salientar
que nossa bancada liberou o voto, mas a Liderança
do PDT vai votar "sim".
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex.ll
a palavra.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB
- CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei de acordo com o partido.
O SR. MARCUS VICENTE (PSDB - ES. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, para efeitos administrativos, votei de acordo com
a Liderança do PSDB.,
O SR. ROBERTO ARGENTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.
O SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
estamos num processo de avaliação da reforma
tributária. E hoje uma das premissas da reforma
tributária seria a desoneração da folha de pagamento.
Até o presente momento, não temos nada de concreto
em relação a isso. De nossa parte, achamos isso
extremamente importante, pois o maior problema do
Brasil atualmente diz respeito à geração de empregos.
O alto custo dos encargos incidentes na folha de
pagamento inibe a contratação e aumenta a
informalidade. Nesse sentido, é, sobremaneira
importante que nos empenhemos para encontrar
solução que desonere a folha de pagamento e, com
isso, aumente os salários e amplie a possibilidade de
empregos. É somente dessa forma que o País terá
condições de chegar ao bem-estar social: agregando
o valor às suas matérias-primas.
Nenhum lugar do mundo fidou rico exportando
matérias-primas. Exemplo são os países árabes. O
bem-estar social será realidade para nós à medida
que agregarmos valores aos nossos produtos. Para
isso, é muito importante que ocorra a desoneração da
folha de pagamento - e toda a Nação brasileira
espera por isso, tanto os trabalhadores como os
empresários.
O SR. CORONEL GARCIA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
a palavra.
O SR. CORONEL GARCIA (PSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, o Deputado Coronel Garcia votou de acordo com
a orientação da sua bancada, o PSDB.
O SR. GIOVANNf QUEIROZ (PDT - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, o Deputado Giovanni Queiroz votou "sim".
O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, o Deputado Gervásio Silva votou com o PFL.
O SR. MAGNO MALTA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
a palavra.
O SR. MAGNO MALTA (PTB - ES. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
fazer uso da palavra para agradecer a V. Ex!!
Presidente desta Casa, o apoio que tem dispensado
à CPI do Narcotráfico para que continue efetuando as
suas atribuições no País, com condições de se
estabelecer e prestar um trabalho da mais alta
dignidade e relevância. Certamente, a CPI não teria
chegado a lugar algum se não houvesse o apoio
desta Casa e o aval de V. Ex!!.
No começo dessa CPI, a Casa trabalhou com
seus próprios recursos, deslocando uma Comissão
de t~nicos' e Dep!J~~dos, e V. Exã erp nenQum
momento se furtou' a cumprir o seu papel de
Presidente, no entendimento do cumprimento do
dever perante a Nação, num momento em que o País
não fala em outra coisa senão na debelação da
violência.
Gostaria ainda, Sr. Presidente, de dizer ao
Deputado Augusto Farias que a CPI do Narcotráfico
desta Casa tem tratado com lisura e respeito todos
aqueles que têm sido denunciados lá. Entendendo
que vivemos num Estado Democrático de Direito; em
nenhum momento temos sido ofensivos e
desrespeitosos com as pessoas, e o Deputado bem
sabe a maneira como o tenho tratado, a maneira
como o tenho respeitado ao longo de todo esse
processo.
Dizia o Deputado que este Presidente disse que
S.Exa. deveria ser cassado sem que houvesse
provas. Eu jamais faria isso. Um repórter procurou-me
e disse: "Olhe, o Deputado acabou de ser indiciado
em Alagoas. O que o senhor diz?" Então eu disse:
"Não existe uma CPI na casa para o Deputado
Augusto Farias. É uma CPI do Narcotráfico. S.Exa.
não é problema nosso. S.Exa. é problema da Câmara
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dos Deputados, e se foi indiciado, como membro da
Casa, cabe à Casa perguntar o porquê, para que S.
ExA tenha a possibilidade de se explicar". Essa foi a
palavra deste Presidente.
Nós já rodamos este País de maneira digna e,
na medida da lisura, mais de 115 bandidos já foram
presos, porque na CPI do NarcotráficO nós
aprendemos a respeitar o Judiciário, o Ministério
Público e, acima de tudo, respeitar o direito das
pessoas. Se essa CPI, que começou em abril, não
estivesse cumprindo com lisura o seu papel, já teria
sido desmoralizada pela opinião pública e pela mídia.
-Por isso, Sr. Presidente, quero reiterar minha
palavra de que em nenhum momento disse uma
barbaridade dessa natureza, até porque entendo que a
lei dos homens diz que todo cidadão é honesto até que
se prove o contrário. E a palavra de Deus, a Bíblia, que é
a minha regra de fé e de prática, diz melhor: "Se a vossa
justiça não exceder a de escribas e fariseus, de nada
vale. E a minha justiça excede a de escribas e fariseus.
Quando o teu irmão te convidar a caminhar uma milha,
vai com ele duas; se te pedir emprestado, dá; se p~dir a
tua túnica, dá também a capa".
Portanto, quando o sujeito é julgado culpado, Sr.
Presidente, tenha ele mandato parlamentar, estola,
toga ou patente, se for bandido, tem que ir para a
cadeia. Mas se for honesto, que a própria opinião
pública e aqueles que fizeram toda a investigação se
encarreguem de dar um atestado de bons
antecedentes para aquele indivíduo que foi, por essa
CPI ou por qualquer outra Comissão, investigado.
Por isso, reitero a minha palavra de que não
existe CPI de Augusto Farias, mas sim uma CPI do
Narcotráfico no Brasil. O fato de S. Exli ter sido
denunciado em Alagoas pelo Ministério Público não é
problema nosso; é problema desta Casa. Os motivos
devem ser perguntados por esta Casa, e a resposta
deve ser dada por S.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reitero o
apoio desta Presidência e da Casa à CPI do
Narcotráfico, que tem realizado um excelente
trabalho. O trabalho da CPI tem dignificado esta Casa
e levado aos setores mais carentes da população, às
famílias que se vêem envolvidas pelo tráfico de
drogas, pela atuação criminosa dos chamados
traficantes, o alento de um trabalho fiscalizatório
extraordinário, cumprindo, portanto, uma das tarefas
desta Casa.
Cumprimento, portanto, mais uma vez, o
Presidente, o Relator e os membros da Comissão
Parlamentar de Inquérito que investiga o narcotráfico no
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Brasil. Reitero, mais uma vez, o apoio desta
Presidência, desta Mesa Diretora aos trabalhos da
CPI.
O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
a palavra.
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
associar-me a V. Exli em sua manifestação, como
Líder da bancada do Partido dos Trabalhadores.
Temos uma representação da bancada na CPI e
queremos expressar ao Presidente, ao Relator-Geral
e aos integrantes da CPI nosso apoio ao trabalho
importante, sério, bem feito, que está não apenas
revelando o combate ao crime de quinto e de terceiro
escalão, mas está descobrindo e desvendando o
esquema que favorece a lavagem de dinheiro e a
sustentação do crime do narcotráfico.
Queremos expressar, em nome da bancada,
nosso apoio à CPI, cujo trabalho é sério e consistente.
Essa CPI nasceu e desenvolveu-se com um grau de
coragem e de determinação que para o Parlamento é
motivo de orgulho, porque os companheiros estão
fazendo um trabalho importante.
A bancada do PT coloca-se à disposição da
CPI, além dos companheiros que estão lá.
Com a manifestação de V. Ex!! Sr. Presidente, e
de outras Lideranças partidárias, a Câmara dos
Deputados respalda politicamente os trabalhos da
CPI do Narcotráfico. Problemas podem ocorrer; toda
CPI os tem. Não vamos apegar-nos ao secundário. O
essencial é que a CPI está no caminho para
desvendar o mistério do crime organizado, do
narcotráfico e da lavagem de dinheiro.
Expresso o apoio político aos trabalhos da
Comissão Parlamentar de Inquérito levados a cabo
por seu Presidente, seu Relator-Geral e seus
integrantes, e a essa manifestação de V. ExA como
Presidente da Câmara.
O SR. OSMÂNIO PEREIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
a palavra.
O SR. OSMÂNIO PEREIRA (PMDB - MG. Sem
revisão do orador.) .-: Sr. Presidente, na votação anterior, votei conforme a orientação do partido.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.
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o SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
associo-me a V. ExA em suas manifestações, como.
sempre, firmes na defesa desta instituição e dos mais
sagrados interesses do País', assim como as dos
demais Líderes.
Sr. Presidente, nenhuma Comissão Parlamentar
de Inquérito engrandeceu tanto esta Casa quanto a
CPI do Narcotráfico, que se aprofundou na
investigação do crime organizado e do tráfico de
drogas, demonstrando ao País que a impunidade não
prevalecerá. Por isso, quero enaltecer todos os
integrantes da Comissão, sem qualquer conotação
partidária, enfatizando que o Partido da Frente Liberal
se sente honrosamente representado naquele órgão
técnico pelo ilustre Relator, Deputado Moroni Torgan,
sem sombra de dúvida unanimidade nacional, por sua
firmeza, caráter e pela maneira correta como se está
conduzindo, e pelos Deputados Robson Tuma, Laura
Carneiro, Reginaldo Germano e demais integrantes do
partido, que têm dado contribuição decisiva para que
possamos chegar aos criminosos que infelicítam não
s6 a nossa juventude, com o narcotráfico, mas também
a sociedade brasileira, com o crime organizado, com a
pistolagem e com outros crimes que praticam no
Brasil.
Sr. Presidente, este País foi criado por Deus.
Com muita propriedade, dizem que Deus é brasileiro
- e deve ser, porque enquanto a Itália fez a "Operação
Mãos Limpas", com o Judiciário interferindo
diretamente nos demais Poderes, e os Estados
Unidos implementaram o programa Tolerância Zero,
preconizado e cantado em prosa e verso pelos
americanos na cidade de Nova Iorque, pelo Prefeito
Rudolph Giuliani, o Brasil está fazendo uma operação
mãos limpas por meio de uma CPI do Poder
Legislativo, do Congresso Nacional.
Quero também, Sr. Presidente, por uma questão
de justiça, ressaltar o trabalho do Sr. Presidente da
CPI, Deputado Magno Malta. Sinto-me muito feliz por
ter aberto mão da Presidência, que era do PFL. No
momento em que S. ExA veio ao Líder do PFL mostrar
o seu sentimento, sendo uma pessoa que trabalhou a
vida toda com esse assunto, e o sentimento dos
demais membros para fazer esse trabalho em
profundidade, o Líder do PFL abriu mão da
prerrogativa de indicar o Presidente, num sentimento
que foi de todo o partido.
Hoje sentimo-nos orgulhosos e felizes por
termos tomado essa decisão. Realmente, Sr.
Presidente, toda a Comissão merece os mais
profundos elogios desta Casa, porque engrandece o
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nosso Poder Legislativo. Nunca a imagem do
Congresso Nacional esteve tão boa, não apenas pelo
trabalho de V. Exª pela sua firmeza, pelo trabalho da
nossa Casa, pelas Comissões técnicas, mas
sobretudo pela CPI do Narcotráfico. Essa, sim, Sr.
Presidente, é motivo de orgulho para esta Casa, é
motivo de orgulho para o País.
Por isso, com esse sentimento, esperamos que
ela continue. Todos somos responsáveis por ela e
todos temos o dever e a obrigação de dar-lhe uma
contribuição decisiva. Não vamos aceitar qualquer
sentimento, por menor que seja, que venha
desestabilizar essa CPI. Ela não pertence mais a este
Poder ou a seus membros; é uma instituição do povo
brasiieiro, que deseja que o crime organizado, a
pistolagem e o narcotráfico não prevaleçam neste
País e que a impunidade não grasse na sociedade.
Portanto, manifesto meus sentimentos mais
profundos e meu apoio irrestrito ao trabalho por ela
desenvolvido. Espero que continue com a firmeza de
sempre, para ao final podermos dizer: fizemos uma
verdadeira "Operação Mãos Limpas" em nosso País,
graças ao Poder Legislativo. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito bem!
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'!
a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sras. e Srs. Deputados, não
percebo exatamente por que de repente uma
Comiss~o Parlamentar de Inquérito - que vem até
surpreendendo positivamente aqueles que já
acompanharam o trabalho de outras Comissões passa a ser alvo de críticas e apreciações negativas.
Hoje, ao conversar com companheiros na
bancada do PDT, entre eles os que integram a
Comissão, para nosso orgulho - os Deputados
Wanderley Martins, Eber Silva e Pompeo de Mattos-,
chegamos à conclusão de que a Comissão começa a
apanhar pelos seus êxitos, e não fracassos.
É uma estranha realidade. Trata-se de uma
Comissão Parlamentar de inquérito que nos Estados
brasileiros
começa
a
descobrir
conexões
internacionais. Não mais, não desta vez, atingindo
aquela pontinha do distribuidor modesto da droga,
que tem de ser preso, sim, mas não é o dono do
tráfico. Esses e os donos da lavagem do dinheiro
estão sendo descobertos pela CPI do narcotráfico.
Não percebi incursão dos membros da Comissão nas
habituais localidades modestas, onde pessoas são às
vezes espancadas para confessar algo que não
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fizeram. Tenho percebido depoimentos tomados com
a presença dos fiscais do povo. A opinião pública tem
estado presente às audiências da Comissão
Parlamentar de Inquérito nas diversas cidades por
onde ela tem passado.
Em São Luís, do Maranhão, o povo cantou o
Hino Nacional às portas da Assembléia Legislativa.
Em Campinas, onde esteve até anteontem a
Comissão, também houve manifestações dessa
natureza. Em todos os Estados brasileiros, inclusive
no meu Rio de Janeiro, a população tem demonstrado
apoio e compreensão.
Disso fica a impressão de que ressurgiu a
esperança que havia desaparecido, porque os fatos
que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem
levantado estão há anos à disposição de muitas
autoridades constituídas - que tinham o dever jurídico
de atuar para coibir a ação dos criminosos, mas nada
fizeram. Essa é a verdade.
A presença da Comissão Parlamentar de
Inquérito tem feito surgir fatos que a todos
surpreendem. Percebe-se que o conjunto de
funcionários dos Três Poderes, antes inatingível,
intocável e impune, agora está na linha de frente do
cordão que se encaminha para as cadeias, que é
onde eles têm de estar. Devemos isso ao Parlamento
e à Comissão Parlamentar de Inquérito presidida pelo
Deputado Magno Malta, cujo Relator é o Deputado
Moroni Torgan e da qual todos os Srs. Deputados
participam de maneira tão produtiva.
Chamo a atenção dos companheiros da Casa para
a existência de uma síndrome em face da qual o Poder
Legislativo não pode ter funções tão relevantes, dentre
elas a de acuar os criminosos do colarinho branco. Pois
bem, no Brasil até hoje tais pessoas só têm sido acuadas
pela ação da Câmara dos Deputados, do Congresso
Nacional. É o que se repete mais uma vez.
Estimo que a Comissão Parlamentar de
Inquérito continue nesse ritmo. Tenho certeza
absoluta de que não se intimidará nem recuará. De
minha parte, digo-lhes que neste Plenário, na
condição de Líder, ou nas ruas, estarei lado a lado
caminhando com S. ExJls.
Não me imiscuo nos trabalhos da Comissão
porque penso que não há ninguém mais qualificado
para fazê-lo do que os Deputados que a compõem.
Na medida das minhas modestas possibilidades,
porém, sou um combatente integrado nesse grupo
que está falando pela Nação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoco
os Srs. Deputados para virem votar. A Secretaria
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deverá fazer soar as campainhas para chamar a
atenção de S. ExAs.
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE .(Michel Temer) - Tem V. ExI
a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, chamo a atenção dos nobres
companheiros para o que, de forma extremamente
objetiva e sem tomar demasiado tempo desta sessão,
pretendo dizer.
Hoje não há dúvidas, não apenas no Parlamento
mas no País, da importância do trabalho desempenhado
pela CPI do Narcotráfico. Ela há muito saiu dos limites do
Parlamento e alcançou as ruas. Além do mais, conta com
enorme solidariedade da sociedade, o que tem sido, a
meu ver, absolutamente fundamental para que avance
cada vez mais. Pela primeira vez seu foco fundamental
são os grandes responsáveis pela organização do
narcotráfico no País.
No início dos trabalhos da CPI, talvez poucos
acreditassem na dimensão que ela teria.
Portanto, minha primeira palavra não poderia
deixar de ser de reconhecimento ao esforço de cada
um dos membros daquela Comissão, particularmente
aos Deputados Magno Malta, que a preside, e Moroni
Torgan, Relator.
Logo no início desta Legislatura, Sr. Presidente,
o Deputado Moroni Torgan, ainda pertencente aos
quadros do PSDB, procurou-nos buscando as
assinaturas necessárias à apresentação do
requerimento de criação da CPI. Orgulho-me, Sr.
Presidente, de, na qualidade de Líder do PSDB, ter
encaminhado a V. ExIl tal requerimento. Orgulho
maior tive ao, também na condição de Líder, indicar o
Deputado Moroni Torgan para relatá-Ia. Também me
orgulho porque os Deputados Uno Rossi e Sebastião
Madeira aceitaram nossa convocação para participar
da Comissão, o que fazem de forma brilhante.
Poucos fatos sérios e de conseqüências tão
positivas estão acontecendo no País, corno aqueles
relacionados à CP\. Mas, a minha palavra é de cautela,
porque estamos realmente enfrentando interesses
astronômicos do ponto de vista financeiro, dentre outros.
Sr. Presidente, passo a informar à Comissão o
que recebi hoje, apenas para mostrar a
vulnerabilidade de cada um neste processo. Tenho
notícias das permanentes ameaças que sofrem os
Deputados Robson Tuma, Laura Carneiro, cada um dos
membros da Comissão todas as vezes que ousam e
querem avançar mais. Nenhum de nós está irnme a
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essas ameaças e acusações. Hoje mesmo recebi
informação do meu Estado, Minas Gerais, referente a um
depoimento cujo autor ainda não sei identificar. Uma
senhora cita, entre vários nomes que poderiam, de
alguma forma ter conexão com o narcotráfico, este Líder
partidário, autor do requerimento que indicou o Deputado
Moroni Torgan para Relator da CPI, corno sendo alguém
que teria sua campanha política, dentre outros, também
financiada pelo narcotráfico.
É tão absurda essa afirmação que certamente não
justificaria minha presença nesta tribuna. Mas, venho
neste instante trazer um alerta que, tenho certeza, já tem
sido e será cada vez mais entendido pela CPI. Daqui
para a frente, quando nos aproximamos de quem precisamos efetivamente atingir, todos estaremos vulneráveis. Acusações corno essa que citei, absolutamente
leviana e irresponsável e que certamente nem será
sustentada, podem atingir amanhã cada um dos pares
desta casa.
Portanto, no momento em que a responsabilidade
pela averiguação de tais fatos é da Câmara dos
Deputados, é muito importante que cada um de nós,
sobretudo os membros da CPI, compreendamos a
importância de saber discernir com absoluta clareza o
alvo que temos, o que queremos atingir e obviamente as
ações paralelas que visam no mínimo desviar o foco
central das atenções da CPI.
Deixo registrada minha palavra de estímulo a
cada um dos membros da Comissão. Meu caro
Deputado Moroni Torgan, assim como ocorreu com V.
ExA desde o início desse trabalho, todos contarão com
nossa solidariedade, nosso empenho. E, mais do que
isso, temos orgulho em participar de uma casa que tem
sabido, mais do que qualquer outra instituição brasileiramuitas vezes, cortando na própria carne -, atender ao
sentimento maior da sociedade brasileira.
Meus cumprimentos aos Deputados Moroni
Torgan, Magno Malta e aos companheiros de partido.
Tenho certeza de que todos juntos, Sr. Presidente
Michel Temer (que sempre apoiou os trabalhos dessa
Comissão), num futuro não muito longínquo, de mãos
dadas, olharemos para trás e diremos que valeu a
pena ter tido coragem de enfrentar desgastes e
incompreensões. A CPI do Narcotráfico marcou uma
página absolutamente definitiva na história do País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário, pois estamos em
processo de votação nominal.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExI
a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em nome da bancada do PPB, queremos
nos solidarizar, neste momento, com a CPI do
Narcotráfico, mesmo porque o PPB certamente foi um
dos primeiros partidos políticos que ali fez suas
indicações para que seus membros pudessem formar
a CPI.
Portanto, o PPB está solidário ao Presidente da
Comissão, Deputado Magno Malta, ao Relator Moroni
Torgan, assim como a toda bancada que ali está.
Aproveito o momento para cumprimentar nossos
Parlamentares Nilton Baiano, Celso Russomanno,
José Janene e tantos outros pela participação na
Comissão. O PPB quer deixar registrado que, se esses
fatos ocorrem neste momento, obviamente é porque
as autoridades responsáveis por esse levantamento
não cumpriram seu papel perante a sociedade
brasileira. Portanto, se assim não fizeram, o Congresso
Nacional, sendo a Casa de representação do povo,
faz seu papel em cumprimento da Justiça brasileira.
O Partido Progressista Brasileiro, em momento
algum, poderia deixar de vir a público e dizer do apoio
total e irrestrito à CPI do Narcotráfico. E esperamos
que os Srs. Parlamentares, como o Exrn-2 Sr.
Presidente, cujo pronunciamento ouvi nesta noite na
televisão, possam ali se conduzir com retidão, com
firmeza, para que tenhamos punidos os realmente
culpados por levar esta sociedade ao caminho do
narcotráfico e a outros caminhos.
Meus parabéns, em nome do PPB.
O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
a palavra.
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quando o Deputado Moroni Torgan me pediu apoio
para a CPI, lembro-me que mencionei o fato de que
uma CPI só teria sentido se atingisse a Polícia e o
aparato repressivo envolvido com ela. S.Exa. cumpriu
a promessa no primeiro momento.
Quando S. Exil pediu apoio para a segunda
assinatura de ampliação da CPI, apresentei outra
condição. Eu disse, e o Brasil inteiro sabe, que sou a favor da legalização de todas as drogas, mas jamais vou
negar apoio à maioria do País que pensa poder acabar
com o tráfico de drogas. O meu dever é buscar que a
maioria tenha o trabalho mais inteligente possível,
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porque, por causa dele, vou poder, daqui a alguns
anos, perguntar se o tráfico de drogas acabou.
Se não for possível acabar com o tráfico, vamos
sentar e discutir urna política de drogas para o Brasil, que
o Governo se recusa a discutir. Aprovamos aqui projeto de
consenso de todos, mas o Governo não deixou que ele
andasse no Senado; aprovamos projeto que tratava de
contas bancárias, que precisavam ser investigadas, e
aprovamos projeto que tratava da prevenção que
necessita ser feita. Aprovamos um projeto muito amplo. No
entanto, o Governo não o quis.
Agora, o Governo está com a CPI. Parabéns. Mas
sempre digo que as drogas não têm contra-indicação
nem efeito colateral quando se busca popularidade. A
melhor coisa do mundo é dizer que se vai acabar com
as drogas e que se está contra elas, mas, na verdade,
sabemos que os atos concretos foram levados por esta
Comissão e é importante que ela continue.
Em nome da minoria, que acha que as drogas
devem ser legalizadas - aqui é minoria -, se, vai haver
repressão, peço que seja inteligente, como a que está
sendo feita.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra.
O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém.
Meu apreço à CPI. Assisti a outras no passado
e não gostei, mas a CPI do Narcotráfico está indo
bem, talvez, por inspiração de Deus, pois a maioria
de seus membros são representantes de Deus,
pastores, homens que têm a fé no coração e na
prática da vida. Por que não dizer que essa CPI é
como uma cruzada contra os fariseus que querem
transformar nosso País na pátria do narcotráfico?
Mas sugiro cautela.Olhem o exemplo de outras
CPls! Muitas se perderam nos excessos. Quem não
gosta da mídia, da imprensa? Eu adoro. Jornalistas
nos fotografam, colocam-nos no jornal, na televisão,
no Jornal Nacional, e ficamos bem junto ao eleitor.
"É: o maior herói esse Deputado". Mas, cuidado com
eles. Do mesmo jeito que incensam,. destroem.
Tenho visto em alguns setores da imprensa
críticas
destrutivas
ao trabalho
da CPI.
Preocupou-me ler no jornal Folha de S.Paulo um
libelo acusatório, atribuído ao Presidente da CPI meu companheiro de partido, Deputado Magno
Malta -, contra o Deputado Augusto Farias; uma
condenação preliminar. Fiquei feliz ao ouvir Magno
Malta contrariar o que divulgou o jornal,
desmentindo o que foi publicado contra ele.
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O trabalho é bom, sério. Percorram o caminho
cristão da serenidade. Dêem aos acusados a chance
de defesa, respeitem-nos. Isso tem sido feito. Eu amo
a Laura. Nos momentos em que me dedico à CPI,
tenho visto o carinho com que ela trata as pessoas
que lá se apresentam para depor.
Sr. Presidente, vi nesta Casa alguns que surgiram
como grandes moralistas, paladinos da ética, da moral e
do melhor da sociedade brasileira, sucumbirem. em
suas próprias fraquezas e vícios. Tratem a CPI com
cautela. V. EXª ouviram discursos da direita e da
esquerda, o apoio de todas as bancadas, a nossa
torcida. Mas cuidado com a turma que incensa. Do
mesmo modo que eles elevam, destroem. A palavra de
V. EXª hoje é um canhão. Todo mundo quer elogiar a
CPI, porque uma palavra dela hoje é um canhão, a
destruir qualquer um de nós. Cuidado para não serem
veículos da ira que a mídia tem contra alguns.
Respeito o trabalho da CPI, cumprimento seus
membros e estou orgulhoso do seu Presidente, meu
companheiro de bancada. Fiquei feliz de vê-lo invocar
Deus e a Bíblia. Serenidade, bom senso, amor àquele
que errou. Quantos aqui já não o fizeram e vi algum
repertório biográfico de representante de Deus que errou
no passado, mas encontrou a palavra e se salvou.
A palavra mais importante é de salvação. Há
aqueles que querem destruir. Cuidado com eles, que
dizem: ''Vamos aparecer no jornal. Vamos gravar
agora para o jornal da televisão. Fala desse aqui, que
te pauto". Essas tentações, Deus não vai permitir que
cristãos como os senhores possam sofrer.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, como Líder da
bancada do PTB, cumprimento a CPI e o trabalho
exemplar que vem realizando. Rogo a Deus que inspire a todos, para que eles prossigam com bom
senso e serenidade na senda dessa investigação.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sras. e
Srs. Parlamentares, sei que muitos de V. ExA
pretendem manifestar-se. Vou encerrar esta votação
e iniciar a próxima. Em seguida, continuarão as
manifestações.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.
Anuncio o resultado:
VOTARAM
Sim
387
Não
015
Abstenções
00
Total
402
É: aprovada a Emenda Aglutinativa n2 01,
ressalvados os destaques.
Está prejudicada a Emenda Aglutinativa n.e 02.
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LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC N° 407/96 - EMENDA
AGLUTINATIVA
Início Votação: 24/11f199919:25
Fim Votação: 24/11/1999 19:59

Presidiram a Votação: Michel Temer -17:26

Resultado da Votação
Sim
387
Não
15
O
Abstenção

Orientação
PFL -Sim
PSDB-Sim
PMDB-Sim
PT-Sim
PPB-Sim
PrB-Sim
PDT - Liberado
PSBIPCDOB - Sim
PUPSTIPSL - Sim
PPS - Não
PHDSS-Sim
GOV.-Sim

Total da Votação 402

Art. 17
Total Quorum

1
403

Obstrução

O

Partido
RORAIMA
Airton Cascavel
Francisco Rodrigues
Luciano Castro

Bloco

PPS
PFL
PFL

Voto
Nilo
Sim
Sim

Total Roraima: 3
AMAPÁ
Evandro Milhomen
Sérgio Barcellos

PSB
PFL

PSB/PCDOB

Sim
Sim

Total Amapá: 2
PARÁ
Anivaldo Vale
Deusdeth Pantoja
Elcione Barbalho
Gerson Peres

PSDB
PFL
PMDB
PPB

Sim
Sim
Sim
Sim
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Partido

Bloco
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Voto

PARÁ

Giovanni Queiroz
Jorge Costa
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho

PDT
PMDB
PSDB
PSDB
PT
PTB
PT
PFL
PSDB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PSDB
PFL
PFL
PPB
PFL
PTB
PCdoB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Pará: 13
AMAZONAS
Arthur Virgllio
Átila Lins
Francisco Garcia
Luiz Fernando
Pauderney Avelino
Silas Câmara
Vanessa Grazziotin

PSB/PCDOB

Total Amazonas: 7
RONDONIA
Agnaldo Muniz
Confúcio Moura
-:'Jrípedes Miranda
Sxpedito Júnior
Marinha Raupp
Nilton Capixaba
Sérgio Carvalho

PDT
PMDB
POT
PFL
PSOB
PTB
PSOB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PFL
PPB
PFL
PSOB
PFL

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PTB
PFL
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PPB
PSDB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PMDB
PPB
PPB

Sim
Sim
Sim

Total Rondonia : 7
ACRE
IIdefonço Cordeiro
João Tota
José A1eksandro
Sérgio Barros
Zila Bezerra
Total Acre: 5
TOCANTINS
AntOnio Jorge
Darci Coelho
Freire Júnior
IgorAvelino
Jo!o Ribeiro
Osvaldo Reis
Pastor Amarildo
Paulo Mourão
Total Tocantins: 8
MARANHÃO
Albérico Filho
Antonio Joaquim Araújo
Eliseu Moura
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Partido
MARANHÃO
Gastão Vieira
José Antonio
Neiva Moreira
Nice Lobão
Pedro Fernandes
Pedro Novais
Remi Trinta
Roberto Rocha
Sebastião Madeira

PMDB
PSB
PDT
PFL
PFL
PMDB
PST
PSDB
PSDB

Bloco

PSB/PCDOB

PUPST/PSL
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Voto
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Maranhão: 12
CEARÁ
Adolfo Marinho
Aníbal Gomes
Antonio Cambraia
Arnon Bezerra
Chiquinho Feitosa
Eunício Oliveira
Inácio Arruda
José Linhares
José Pimentel
Léo Alcântara
Manoel Salviano
Marcelo Teixeira
Moroni Torgan
Nelson Otoch
Pinhpiro Landim
." Gomes de Matos
.:":C'-."'isf Feijó
:.;~: •.:tan Aguiar
Vicente Arruda

PSDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PCdoB
PPB
PT
PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB

PSB/PCDOB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Ceará: 19
PIAui
Atila Lira
B.Sá
Ciro Nogueira
Gessivaldo Isaias
HeréclIto Fortes
João Henrique
Mussa Demes
Paes Landim
Themlstocles Sampaio
Wellington Dias

PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PFL
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PT

Sim
Sim
$in

Sim

SIm
Sim
Sim
Sim
$in
Sim

Total Piaui : 10
RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina
Betinho Rosado
Iberê Ferreira
Lavoisier Maia
Múcio Sá
Total Rio Grande do Norte: 5

PMDB
PFL
PPB
PFL
PMDB

Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
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Partido
PARAíBA
Adauto Pereira
Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Inaldo Leitão
Marcondes Gadelha
Ricardo Rique
Wilson Braga

Bloco
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Voto

PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PFL
PSDB
PFL

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PFL
PMDB
PSDB
PPS
PSB
PSB
PSB
PFL
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PST
PFL
PPB
PPS
PSDB

Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim

Total Paraíba: 10
PERNAMBUCO
Antônio Geraldo
Armando Monteiro
Carlos Batata
Clementino Coelho
Djalma Paes
Eduardo Campos
Gonzaga Patriota
Inocêncio Oliveira
João Colaço
Joaquim Francisco
Joel De Hollanda
José Chaves
José Mendonça Bezerra
José Múcio Monteiro
Luiz Piauhylino
Marcos de Jesus
Osvaldo Coelho
Pedro Corrêa
Pedro Eugênio
Sérgio Guerra

PSB/PCDOB
PSB/PCDOB
PSB/PCDOB

PUPST/PSL

Total Pernambuco: 20
ALAGOAS
Albérico Cordeiro
Augusto Farias
Glvalclo Carimba0
Helenildo Ribeiro
João Caldas
Luiz Dantas
Olavo Calheiros
Regis Cavalcante

PTB
PPB
PSB
PSDB
PL
PST
PMDB
PPS

SIm

Siri
PSBlPCDOB

SIm

PUPST/PSL
PUPST/PSL

Sim
Sim
Sim

SIm
NAo

Total Alagoas: 8
SERGIPE
Adelson Ribeiro
Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
José Teles
Marcelo Déda
Pedro Valadares
Total Sergipe: 6

PSC
PSDB
PPB
PSDB
PT
PSB

PSB/PCDOB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Partido

BAHIA
Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
r.~lix Mendonça
":rar;<."stônio Pinto
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jairo Azi
Jairo Carneiro
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Junior
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
'3ulo Braga
r-aulo MagalMes
Pedro lrujo
Reginaldo Germano
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves

PFL '
PFL
PMOB
PL
PTB
PMOB
PT
PFL
pedoB
PFL
PFL
PSOB
PSOB
PPB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSOB
PFL
PFL
PSOB
PT
PSOB
PFL
PFL
PMOB
PFL
PFL
PSOB
PFL
PT
PT
PPB

Bloco

PUPST/PSL

PSB/PCOOB
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Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sin

ToCaI BIhia: 35
MINAS GERAIS
Ademir Lucas
AntOnio do Valle
AraceIy de Paula
Bonifácio de Andrada
Carlos Melles
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Oanilo de Castro
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Femando Oiniz
Gilmar Machado

PSOB
PMOB
PFL
PSOB
PFL
PSOB
PFL
PSOB
PSOB
PSOB
PFL
PMOB
PT

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
SIm
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Partido
MINAS GERAIS
Glycon Terra Pinto
Hélio Costa
Herculano Anghinetti
Jaime Martins
João Fassarella
João Magalhães
João Magno
José Militão
Júlio Delgado
Lael Varella
Lincoln Portela
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Lima
Mário de Oliveira
Narcio Rodrigues
Odelmo Leão
Osmânio Pereira
Philemon Rodrigues
Rafael Guerra
Roberto Brant
Romel Anizio
Romeu Queiroz
Ronaldo Vasconcellos
Saraiva Felipe
Sérgio Miranda
Silas Brasileiro
Virgilio Guimarães
Vittorio Medioli
Zaire Rezende

PMDB
PMDB
PPB
PFL
PT
PMDB
PT
PSDB
PMDB
PFL
PST
PPB
PMDB
PMDB
PSDB
PPB
PMDB
PMDB
PSDB
PFL
PPB
PSDB
PFL
PMDB
PCdoB
PMDB
PT
PSDB
PMDB

Bloco

PUPST/PSL

PSB/PCDOB
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Voto
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Minas Gerais: 42
ESP(RITO SANTO
A1oizio Santos
Feu Rosa
João Coser
José Carlos Elias
Marcus Vicente
Max Mauro
NIIton Baiano

PSDB
PSDB
PT
PTB
PSDB
PTB
PPB

Sim
Sim
Sim
Sim

PPB
PFL
PSDB
PFL
PFL
PPS
PL
PDT
PSDB
PSDB
PSDB

Sim
SIm
Sim
SIm
Sim

SIm
~
SIm

Total &pIrita Santo : 7
RIO DE JANEIRO
AIcione Athayc!e
A1dir Cabral
Alexandre Santos
A1merlnda de Carvalho
Arolde de Oliveira
Ayrton Xerêi
Bispo Rodrigues
CelsoJacob
Coronel GarCia
Dino Femandes
Dr. Heleno

NAo
PUPST/PSL

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Partido

RIO DE JANEIRO
EberSilva
Eduardo Paes
Fernando Gabeira
Fernando Gonçalves
Francisco Silva
lédio Rosa
Jair Bolsonaro
Jandira Feghali
Joêo Mendes
Jorge Wilson
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Luís Eduardo
Luiz Salomêo
Luiz Sérgio
Miriam Reid
Miro Teixeira
Pastor Valdeci Paiva
Paulo Baltazar
Paulo Feijó
Ricardo Maranhao
Roberto Jefferson
Rodrigo Maia
Ronaldo Cezar Coelho
Rubem Medina
Simão Sessim
Wanderley Martins

POT
PTB
PV
PTB
PPB
PMOB
PPB
PCdoB
PMOB
PMOB
PFL
PFL
POT
POT
PT
POT
POT
PST
PSB
PSOB
PSB
PTB
PTB
PSOB
PFL
PPB
POT

Bloco

PSB/PCOOB

PUPST/PSL
PSBlPCOOB
PSBIPCOOB
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Voto
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Ni!io
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Rio de Janeiro: 38
SAOPAULO
Alberto Goldman
Alberto Mourão
Aldo Rebelo
A1oizio Mercadante
André Benassi
Angela Guadagnin

AmaIdo Faria de Sé
Arnaldo Madeira
AryKara
Bispo Wanderval
Celso Russomanno
Clovis Volpi
Corauci Sobrinho
DeVe/asco
DelfIm Netto
Or. EvHésio
Or. Hélio
Ouilio Pisaneschi
Edinho A/'a(Jjo
Eduardo Jorge
Emerson Kapaz
Fernando Zuppo
Gilberto Kassab

PSOB
PMOB
PCdoB
PT
PSOB
PT
PPB
PSDB
PPB
PL
PPB
PSOB
PFL
PST
PPB
PSB
POT
PTB
PPS

PT
PPS'
POT
PFL'

PSBlPCOOB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

MIo"
$IrQ

srn
PUPSTIPSL

Sim
Sim

PL/PSTIPSL
PSBIPCDOB

Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sim

NIo
Sim
NIo
NIo
Sim
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Partido
SÃO PAULO
Iara Bernardi
Jair Meneguelli
Jorge Tadeu Mudalen
José de Abreu
José Genoíno
José índio
José Machado
José Roberto Batochio
Lamartine Posella
Luiz Antonio Fleury
I I':"'''' ':"rundina
~ri

.lílLon fvionti

Nelo Rodolfo
Paulo Kobayashi
Paulo Lima
Professor Luizinho
Ricardo Izar
Robson Tuma
Rubens Furlan
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória
Silvio Torres
Teima de Souza
Vadão Gomes
Wagner Salustíano
Xico Graziano

PT
PT
PMDB
PTN
PT
PMDB
PT
PDT
PMDB
PTB
PSB
PMDB
PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PT
PMDB
PFL
PPS
PSDB
PSDB
PSDB
PT
PPB
PPB
PSDB

Bloco

PSB/PCDOB

Novembro de 1999

Voto
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sím
Sim
Art. 17
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total São Paulo: 52
MATO GROSSO
Celcita Pinheiro
Lino Rossi
Murilo Domingos
Pedro Henry
Rlcarte de Freitas
Teté Bezerra
Wellnton Fagundes
Wilson Santos

Sim
Sim
Sim
Sim

PFL
PSDB
PTB
PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PMDB

SirI
Sim

8hI
Sim

Total Mato Grosso: 8
DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz
Alberto Fraga
Jorge Pinheiro
Maria Abadia
Ricardo Noronha

PCdoB
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB

PSBIPCDOB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Diltrito Federal: 5

GOlAs
Barbosa Neto
Euler Morais

PMDB
PMDB

Sim
Sim

Novembro de 1999

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

Bloco
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Voto

GOIÁS
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha

PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PSDB
PPB
PFL
PFL

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PT
PMDB
PSDB
PTB
PFL

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PFL
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PT
PMDB
PMDB
PTB
PFL
PMDB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL
João Grandão
Marçal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedrossian

Total Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Alex Canziani
Basílio Villani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
lris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly

PPB
PFL
PSDB

Márcio Matos

PT

Sin
SIm

Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odflio Balbinotii
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Rubens Bueno
Santos Filho
Werner Wanderer

PMDB
PPB
PSDB

Sim
Sim
Sim

PPB

Sin

PMDB
PT

Sim
Sim
Não
Sim
Sim

PTB

PPS
PFL
PFL

Sin

Total P....á : 26

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carlito Merss

PFL
PT

Sim
Sim
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Partido
SANTA CATARINA
Edinho Bez
Edison Andrino
Femando Coruja
Gervásio Silva
Hugo Biehl
João Matos
João Pizzolatti
José Carlos Vieira
Raimundo Colombo
Serafim Venzon
Vicente Caropreso

Bloco
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Voto
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PMOB
PMOB
POT
PFL
PPB
PMOB
PPB
PFL
PFL

por

PSOB

Total Santa Catarina: 13
RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto
Airton Oipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
Enio Bacci
Esther Grossi
. Fetter Júnior
Henrique Fontana
Luis Carlos Heinze
Luiz Mainardi
,1arcos Rolim
"~endes Ribeiro Filho
. lelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Waldir Schmidt
Veda Crusius
Total Rio Grande do Sul: 24

PT

por
POT
PPB
PTB

por

PT
PPB
PT
PPB
PT
PT
PMOB
PSOB
PMOB
PMOB
PL
PT

por

PHOBS
PMOB
PPB
PMOB
PSOB

PUPST/PSL

Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados:
Requeremos, nos termos regimentais, votação
em globo dos destaques simples apresentados.
Sala das Sessões, em de novembro de 1999.Arnaldo Madeira, Líder do Governo - Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL - Odelmo Leão, Lider do PPB
- Roberto Jefferson, Líder do PPB.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
Deputado Enio Bacci quer encaminhar contra o
requerimento. O Deputado Enio Bacci está presente?
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExI
a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero saber se
há algum destaque supressivo sobre o art. 22 •
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há
destaque supressivo do art. 22 •
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Não está
incluído nessa relação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É
requerimento de bancada. É para o caput do art. 22 o
requerimento de bancada.
Ausente o Deputado Enio Bacci.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
votação o seguinte. Vamos ouvir os Srs. Líderes.
Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o Partido Humanista? (Pausa.)
Como vota o PPS? (Pausa.)
Como vota o Bloco Parlamentar PUPST/PSL?
(Pausa.)
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?
A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT? (Pausa.)
Como vota o PPS?
O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT? (Pausa.)
Como vota o PTB?

Quinta-feira 25 57007

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Trabalhista Brasileiro vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB?
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, "sim",
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PMDB?
O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota
"sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSDB?'
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".
O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL?
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
estiver de acordo permaneça como se acha. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
submeter a votos os seguintes requerimentos de
destaque simples:
Destaque Simples
Suprima-se o § 52 do art. 22 do Substitutivo à
PEC 407-B/96.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado Enio Bacci, PDT.

REQUERIMENTO N2 ,DE 1999
Requer destaque para votação em
separado do § 6i do art. 100, constante
do art. 12 do Substitutivo do Relator à
Proposta de Emenda Constitucional n2
407-B, de 1996, a fim de suprimi-lo.
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, § 22 , do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
destaque para votação em separado do § 62 do art.
100, constante do art. 12 do Substitutivo do Relator à
Proposta de Emenda Constitucional nll 407-B, de
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1996, que dispõe sobre os precatórios judiciais, com
o objetivo de suprimi-lo.;"
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado Fernando Coruja, Vice-Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PPS? (Pausa.)
Como vota o Bloco Parlamentar PUPST/PSL?
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PST/PCdoB? (Pausa)
O SR. NELSON MARQUE%ELLI - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exi!
a palavra.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Sem revisão do orador.} - Sr. Presid~~)e, na votação
anterior votei "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?
O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, só para
esclarecer, votando "sim" aprovamos o destaque,
votando "não" somos contra o destaque?
~ SR. PRESlq,ENTE (Michel Temer) - Aprova o
requerimento.
.A~íf~
O SR. JOSÉ ANTONIO - O requerimento já não
foi aprovado?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estamos
votando em globo, agora, os requerimentos de
destaque simples.
O SR. JOSÉ ANTONIO - O Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT?
O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PTB?
O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Trabalhista Brasileiro vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB?
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL
reafirma o voto "não".
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PMDB?
O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota
"não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSDB?
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL?
. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles
que estiverem de acordo permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
Há um voto contrário.
Rejeitados.
O SR. NEUTON LIMA - Sr. Presidente, peço a
palávra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE' (Michel Temer) - Tem V. Exi!
a paiávra.
O SR. NEUTON LIMA (PFL - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim" na votação anterior.
A SRA. LUCI CHOINACKI (PT-SC. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, votei com a bancada na
votação anterior.
O SR. PRESiDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento: Destaque para
Votação em Separado, da bancada do PDT.
Requeremos, nos termos do art. 161, § 22 , do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
destaque para votação em separado, do § 42 do art.
100, constante do art. 12 da Emenda Aglutinativa à
PEC nQ 407-B/96, que dispõe sobre os precatórios
judiciais, com o objetivo dre suprimi-lo.
Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999. Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE -(Michel Temer) - Vamos
ouvir os Srs. Líderes. Como vota o PV?
O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exll
a palavra.
o'
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SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, vamos retirar o
destaque.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Trata-se
de DVS de bancada. Conforme me alerta a
Secretaria-Geral, temos de votar. A matéria foi
excluída da votação. Portanto, temos de votá-Ia.
Como vota o PDT?
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, talvez possamos
consultar os Srs. Deputados, porque obviamente vou
votar "sim" ao meu destaque. Temos praticamente
uma contradição com a votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É
preciso, de qualquer maneira, votação nominal. O que
podemos fazer é sentar e realizar a votação nominal.
Como vota o PFL?
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o dispositivo é
inconstitucional. A matéria já foi transitada em
julgado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) Deputado, não se trata do art. 2º, mas do § 4º.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
submeter a votos o § 4º destacado.
"Art.100
.

§ 4Q A requerimento do credor, ressalvados os
créditos definidos como de pequeno valor e os de
. flB:tureza alimentícia, os precatórios de que trata este
artigo poderão ser liquidados em títulos ou
certificados da dívida pública, com cláusulas de juros
e preservação do valor real, com vencimentos anuais
iguais e sucessivos, no prazo máximo de dez anos,
permitida a cessão dos títulos e sua utilização na
compensação de tributos com a entidade emitente.
Vamos ouvir rapidamente os Srs. Líderes e
votar.
Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PPS? (Pausa.)
Como vota o Bloco Parlamentar PUPST/PSL?
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vota "não";
somos contra.
Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?
(Pausa.)
Como vota o PDT? Vota "sim", nãoél?
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão
. do orador.) - Sr. Presidente, vamos votar'~sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) .-:" Çomo
vota o PTB?
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O SR. ROBERTO JEFFERSON (pTB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Estou confuso, Sr. Presidente. É
DVS?
O SR,. PRESIDENTE (Michel Temer) - É DVS de
bancada..
O SR. ROBERTO JEFFERSON - É do" art. 2Q , é
para suprimir?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não, é do
§ 4º. É outra coisa. Não é o art. 2º. .
O SR. ROBERTO JEFFERSON - Então, é
"não".
O SR. CARLOS MELLES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
"
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a 'palavra.
O SR. CARLOS MELLES (PFL - MG. Sem
revisão do orador.) - Naprimeira e segunda votações,
votei com a Liderança do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
quiser manter o texto já aprovado do art. 4Q vota "sim".
O SR. ROBERTO JEFFERSON Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.
O SR. ROBERTO JEFFERSOi"J (PTS - RJ.Sem
revisão do orador.) - Então é "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É "sim".
V. Exª vota "sim".
O SR. ROBERTO JEFFERSON - Errei, quero
retificar o voto. PTB, "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - PTB vota
"sim".
Como votaoPPB?
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem
revisão do orador.)-Vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?
O .SR. WAlTER PINHEIRO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.)L Sr. Presidente, o PL vota
·"'sim".
.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - PL.vota
"sim".
Como vota o PMDB?
O SR. EUNíCIO' OLIVEIRA (PMDB - CE. Sem
revisão do orador.y - O· p'MDS vota "sim", Sr.
Pre§idente. ..
.
.
SR.' PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSB/P.C.doB?
.

o.
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o SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem
revisão do orador.) - O Bloco Parlamentar
PSBIPCdoB vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB vota "sim".
Como vota o PSDB?
O SR. NELSON OTOCH (PSDB-CE. Sem
revisão do orador.) - O PSDB vota "sim", Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFl?
. O SR: INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Vota "sim", Sr. Presidente, para
manter o texto, fruto de um amplo acordo que permite
ao Presidente do Tribunal um prazo de dez anos. Se
ainda não cumpre o acordo, o Presidente poderá
determinar o seqOestro do orçamento. Se não estiver
consignado no orçamento é porque não cumpriu
aquele acordo feito. Além do mais, o Presidente do
Tribunal competente poderá fazer o seqOestro dos
recursos financeiros necessários ao pagamento
dessa parcela que foi negociada. Acredito que é
importante votar "sim" para manter o texto.
PFL "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço aos
Srs. Deputados que tomem seus lugares, a fim de ter
início a votação pelo sistema eletrônico.
Está iniciada a votação.
O SR. DUILlO PISANESCHI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.
O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - O Governo vota "sim", Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
Governo vota "sim".
Corno vota o PPS?
O SR. AYRTON XERêz (PPS - RJ. Sem revisão
do orador. ) - Sr. Presidente, tendo em conta a
natureza do crédito alimentício,. o PPS vê-se na
contingência de votar "sim", favoravelmente à
manutenção do parágrafo.
O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.
O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, sou
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membro da CPI do Narcotráfico e ouvi atentamente
as manifestações dos Srs. Líderes, tanto do meu
partido, Deputado Inocêncio Oliveira, como de todos
os outros.
Para nós, da CPI, tenho certeza de que isso
ajuda bastante, neste momento em que algumas
críticas são feitas em relação aos nossos trabalhos.
Os pronunciamentos dos Srs. Líderes cada vez mais
nos dão ânimo e nos fortalecem, fazendo com que
nos esqueçamos das críticas e até mesmo das
ameaças que estamos recebendo.
Com relação ao que o Deputado Roberto Jefferson falou com muita propriedade, bem como ao
que disse o Deputado Aécio Neves, no momento
em que S.Exa. foi citado, não poderia deixar de
esclarecer que a CPI tem avançado e se esforçado
para chegar à veracidade dos fatos. Ela pode
cometer erros, sim, mas jamais cometerá
injustiças.
Por isto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
sempre que chega à Comissão uma informação ou
denúncia, seja a respeito de quem for - um
Parlamentar ou um indivíduo qualquer desconhecido
-, temos a preocupação de ir atrás das denúncias,
checar quem nos está dando as informações, ir atrás
da veracidade dos fatos, tentar encontrar indícios
sobre aquelas denúncias. Se encontramos, aí sim,
vamos até o fim e tentamos de todas as maneiras
fazer com que os culpados fiquem em seus lugares,
que é atrás das grades. Mas se esses fatos não forem
reais, se esses indícios não forem checados, se as
denúncias não forem verdadeiras, não temos a
irresponsabilidade de trazer, para prestar qualquer
tipo de depoimento, aquele que foi imaculado
injustamente.
Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
agradeço-lhes, como membro da Comissão, a
confiança e as manifestações de apoio. Essa CPI
quer, sim, apurar a verdade, jamais cometer qualquer
tipo de injustiça.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Luciano Castro, 29 Suplente de
Secretário.
O SR. MARCELO TEIXEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luciano Castro) - Tem
V. Ex-ª a palavra.
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O SR. MARCELO TEIXEIRA (PMDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
primeira votação de hoje votei de acordo com a
Liderança do meu partido.
A SRA. TELMA DE SOUZA _ Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luciano Castro) - Tem
ll
V. Ex a palavra.
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
faço um convite a este Plenário, particularmente
coadjuvada pelo Deputado Aloízio Santos e pelo
Deputado Roberto Mourão, para a 6ª Audiência
Pública que versará sobre o impacto do modelo
econômico sobre as atividades empresariais e
mão-de-obra nos portos brasileiros. Teremos quatro
expositores. Na Comissão Especial discutiremos a
criaç~o da Agência Nacional de Transportes. Fica o
convite para todos, amanhã, às 10h da manhã, no
Q
Plenário n 11. Esse assunto envolve todos e é
importante para garantir o modelo de transição para
o transporte brasileiro.
O SR. NELSON PROENÇA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luciano Castro) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. NELSON PROENÇA (PMDB - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, em nome da Liderança do PMDB, quero
trazer o apoio irrestrito do PMDB à CPI do
Narcotráfico pelo trabalho que vem conduzindo. Nós
todos e o Brasil temos acompanhado o esforço dos
membros da CPI. Temos sabido e acompanhado
com angústia as ameaças que os Parlamentares
têm recebido. Temos acompanhado o trabalho que
eles têm feito, as viagens, o esforço, o cansaço.
Sabemos da angústia que se abate sobre as
famílias dos Parlamentares, constantemente
ameaçados por força do trabalho que fazem na CPI
do Narcotráfico.
Por essa razão o PMDB, desde o início, tem
sido irrestritamente solidário com o trabalho
conduzido pelos bravos Parlamentares da CPI do
Narcotráfico. Outro dia, Deputado Moroni Torgan, lá
no nosso Rio Grande do Sul, uma pessoa muito
simples abordou-me na rua e disse o seguinte:
"Deputado, que bom que o Congresso Nacional
resolveu fazer essa CPI e vem conduzindo esse
trabalho de investigação". Dizia-me essa pessoa,
uma senhora simples: "Deputado, V. Ex.!! sabe por
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que esta CPI vem encontrando tanto apoio da
sociedade brasileira? Porque a CPI está tentando
corrigir dois dos problemas que a sociedade
brasileira considera dos mais graves nos dias de
hoje: a droga e a impunidade."
Não há família brasileira hoje - pelo menos
não nos grandes centros urbanos - que não tenha
no seu seio ou próximo de si o drama da droga.
Disse-me, outro dia, com toda propriedade, um pai
aflito, que também me abordou na rua para
comentar o trabalho da CPI: "Um membro de uma
família com o problema da droga não adoece
sozinho; adoece a família inteira, adoecem os seus
vizinhos, adoecem seus colegas de trabalho,
adoecem os seus amigos. Todos vivem o drama da
droga. A droga que atinge o membro de uma família
desagrega a família inteira.
Quero também - perdoem-me os presentes _
fazer justiça, saudando um nome do PMDB que tem
apoiado a CPI, que tem apoiado o seu trabalho e
que, graças à contribuição que tem dado, tem
permitido que a CPI tenha se transformado hoje em
fonte de esperança do povo brasileiro. Falo do
peemedebista, ocasionalmente Presidente desta
Casa, Michel Temer.
Quero, portanto, agradecer a todos os membros
do partido, a todos os que estão envolvidoQuanto à
impunidade, tradicionalmente, esta tem afetado a
confiança dos brasileiros nas suas instituições. Não
há nada mais nocivo, nada capaz de minar mais a
autoconfiança da sociedade brasileira do que ver
grassar a impunidade, especialmente se ela atinge
pessoas que têm a responsabilidade de conduzir os
destinos do País e das instituições.
Por essa razão, Sr. Presidente, Deputado Michel
Temer, o PMDB, com muita alegria, saúda o trabalho
sério e responsável que vem sendo conduzido pelo
Presidente da CPf, o Deputado Magno Malta; saúda,
com muito entusiasmo o trabalho persistente e
perseverante do bravo Deputado Moroni Torgan, Relator da CPI, e saúda e cumprimenta também, de
forma muito entusiasmada, os membros do PMDB,
que fazem um trabalho atuante, responsável,
inteligente, na CPI do Narcotráfico. Sr. Presidente,
quero nominá-Ios. Quero nominar o Deputado
Waldemir Moka, a Deputada Elcione Barbalho, o
Deputado Ricardo Noronha, que está aqui ao meu
lado. S.Exa. é Sub-Relator da CPI, juntamente com o
Deputado Moroni Torgan.s nisso e mais uma vez
reiterar o integral e irrestrito apoio e solidariedade do
PMDB ao trabalho da CPI.
Muito obrigado.
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Os Sr. Luciano Castro, 2 2 Suplente de
Secretário deixa a caderia da presidência,
que e ocupada pelo Sr. Michel Temer,
Presidente.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE
Presidente, peço a palavra pela ordem.

-

Sr.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, gostaria de informar ao Plenário, como
Presidente da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, que no final da tarde o Presidente do
Banco Central, Arminio Fraga, nos telefonou
convidando para participarmos de uma negociação,
amanhã cedo, sobre o problema da reestruturação
da fiscalização do Banco Central, que foi objeto de
análise neste plenário, três semanas atrás, quando
se votou requerimento de urgência assinado por
todos os Líderes da Casa.
Na Comissão de Economia, já deliberamos
sobre esse assunto e também aprovamos, por
unanimidade, desautorização do processo de
reestruturação empreendido pela diretoria do Banco
Central.
Há quatro meses que estamos tentando
negociar. Fomos pelo menos duas vezes ao Banco
Central e a diretoria não negociou absolutamente
nada até o momento em que votamos a
desautorização do processo.
Quero alertar este Plenário para a importância
dessa negociação e para o desdobramento que
esse processo pode ter. Não estamos discutindo
apenas, Sr. Presidente, o fechamento de todas as
delegacias de fiscalização na Região Norte,
Nordeste.
No Paraná, Deputado Moroni Torgan, em Foz
do Iguaçu, as agências bancárias aceitam depósito
em dólar sem nenhum tipo de fiscalização, na
Amazônia, em Manaus, em boa parte desse País
onde há o contrabando ou o narcotráfico presente.
Quero chamar a atenção deste Plenário e
perguntar se algum Deputado está informado de
quantas instituições financeiras foram liquidadas ao
longo deste Governo. Sabe quantas, Sr.
Presidente? Cento e vinte e três. Sabe quantas
instituições financeiras sofreram intervenção?
Cento e oitenta e oito; Sabe quanto representam o
PROER e o PROES para os bancos estaduais?
Cinqüenta e um bilhões e seiscentos milhões de
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reais. Se somarmos o PROER, o PROES, o fundo
garantidor de empréstimo, o compulsório, o socorro
financeiro já supera 100 bilhões de reais.
Por isso, Sr. Presidente, na negociação,
amanhã cedo, não me venha o Banco Central
querer colocar uma azeitona nessa empada, porque
conosco não haverá negociação. E não falo apenas
pelo PT. Falo pelo sentimento da audiencia pública
com Arminio Fraga na Comissão de Economia e
pela deliberação unânime que tomamos.
Em 1988, os Constituintes estabeleceram que,
em seis meses apenas, o Executivo normatizaria o
sistema financeiro brasileiro; passaram-se onze
anos e não assumimos a responsabilidade de
normatizar o sistema financeiro. E não posso aceitar
que o Banco Central, que contratou uma empresa
de marketing por 15 milhões de reais para melhorar
a sua imagem, venha dizer que não tem recursos
para contratar fiscais e auditores com um rombo de
100 bilhões de reais que este País já perdeu
saneando o sistema financeiro.
Nós queremos discutir a fiscalização. Estamos
abertos a ouvir toda argumentação, desde que o
Banco Central apresente uma proposta que
fortaleça a fiscalização, evite novos Marka e
FonteCindam, a fim de que não se permita esse ralo
que existe hoje no País, o desvio de recursos que
estão fazendo falta na educação, na saúde, no
investimento. Não bastasse a especulação
financeira, nós temos de salvar, só de empresas e
instituições liquidadas, 123 liquidações promovidas
pelo Banco Central.
Por isso, peço às Lideranças que não recuem,
que o Congresso assuma suas responsabilidades e
exija do Banco Central o cumprimento de sua
função constitucional de fiscalizar, prever riscos e
impedir esse processo de destruição da poupança
pública que está em andamento no País.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.
Vou anunciar o resultado:

VOTARAM
Sim
354
Não
01
Abstenção
01
Total
356
É mantido o dispositivo.
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Listagem de votação

Proposição: PEC N° 407196 - OVS § 4° 00 ARTIGO
100 (ARTGO 1°)
Início Votação: 2411111999 20:07
Fim Votação: 2411111999 20:21

Presidiram a Votação: Michel Temer -17:26

Resultado da Votação
Sim
354
Não
1
Abstenção
1

Orientação
PFL -Sim
PSOB -Sim
PMOB-Sim
PT-Sim
PPB-Sim
PTB-Sim
POT-Sim
PSBIPCOOB - Sim
PUPSTIPSL - Sim
PPS -Sim
GOV.-Sim

Total da Votação 356

Art. 17
Total Quorum

1
357

Obstrução

O

Partido
RORAIMA
Francisco Rodrigues
Luciano Castro

Bloco

Voto
Sim
Sim

PFL
PFL

Total Roraima: 2
AMAPÁ
Evandro Milhomen
Sérgio Barcellos

PSB
PFL

PSB/PCOOB

Sim
SIm

Total Amapá: 2
PARÁ
Anivaido Vale
Deusdeth Pantoia
Gerson Peres
Giovanni Queiroz
Jorge Costa

PSDB
PFL
PPB
POT
PMOB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Partido
PARÁ
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Zenaldo Coutinho

Bloco.,
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Voto

PSDB
PSDB
PT
PTB
PT
PSDB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PSDB
PFL
PFL
PPB
PTB
PCdoB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Pará: 11
AMAZONAS
Arthur Virgilio
Átila Lins
Francisco Garcia
Luiz Fernando
Silas Câmara
Vanessa Grazziotin

PSB/PCDOB

Total Amazonas: 6
RONDONIA
Agnaldo Muniz
Confúcio Moura
Euripedes Miranda
Expedito Júnior
Marinha Raupp
Nilton Capixaba
Sérgio Carvalho

PDT
PMDB
PDT
PFL
PSDB
PTB
PSDB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PFL
PPB
PSDB
PFL

Sim
Sim
Sim
Sim

PTB
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PSDB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PMDB
PPB
PPB
PMDB
PSB
PDT
PFL
PFL
PMDB
PST

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Rondonia : 7
ACRE
IIdefonço Cordeiro
João Tota
Sérgio Barros
Zila Bezerra
Total Acre: 4
TOCANTINS
Antônio Jorge
Freire Júnior
Igor Avelino
João Ribeiro
Osvaldo Reis
Paulo Mourão
Total Tocantins: 6
MARANHÃO
Albérico Filho
Antonio Joaquim Araújo
Eliseu Moura
Gastão Vieira
José Antonio
Neiva Moreira
Nice Lobão
Pedro Fernandes
Pedro Novais
Remi Trinta

PSB/PCDOB

PUPST/PSL
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PERNAMBUCO
Djalma Paes
Fernando Ferro
Inocêncio Oliveira
João Colaço
Joaquim Francisco
Joel De Hollanda
José Chaves
José Múcio Monteiro
Luiz Piauhylino
Marcos de Jesus
Osvaldo Coelho
Pedro Corrêa
Pedro Eugênio
Sérgio Guerra
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Partido

Bloco

PSB
PT
PFL
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PSDB
PST
PFL
PPB
PPS
PSDB

PSB/PCDOB

PUPST/PSL
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Voto
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Pernambuco: 17
ALAGOAS
Augusto Farias
Givaldo Carimbão
Helenildo Ribeiro
João Caldas
Luiz Dantas
Olavo Calheiros
Regis Cavalcante

PPB
PSB
PSDB
PL
PST
PMDB
PPS

PSB/PCDOB
PLlPST/PSL
PLlPST/PSL

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Alagoas: 7
SERGIPE
Adelson Ribeiro
Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
José Teles
Marcelo Déda
Pedro Valadares

PSC
PSDB
PPB
PSDB
PT
PSB

PSB/PCDOB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Sergipe: 6
BAHIA
Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Geraldo Simões
Gerson Gabriefli
Haroldo Lima
Jairo Carneiro
JoSo Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Rocha
José Ronaldo

PFL
PFL
PMDB
PL
PMDB
PMDB
PT
PFL
PCdoB
PFL
PSDB·
PSDB
PPB
PFL
PFL
PFL
PFL

PLlPST/PSL

PSB/PCDOB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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BAHIA
Jutahy Junior
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Paulo BraÇJa
Paulo MaÇJalhães
Pedro Irujo
Reginaldo Germano
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves

Bloco
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Voto

PSDB
PFL
PFL
PSDB
PT
PSDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PFL
PT
PT
PI"B

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PSOB
PSDB
PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PPB
PT
PMDB
PT
PSDB
PMDB
PFL
PST
PPB
PMDB
PMDB
PSDB
PPB
PMDB
PMDB
PSDB
PFL
PSDB
PFL
PMDB
pedoB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Bahia: 33
MINAS GERAIS
Ademir Lucas
Aépio Neves ...
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Carlos Mosconi
Custódio Mattos
Danilo de Castro
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Fernando Diniz
Gilmar Machado
Glycon Terra Pinto
Hélio Costa
Herculano Anghinetti
João Fassarella
João MaÇJalhães
João MaÇJno
José Militão
Júlio Delgado
Lael Varella
Lincoln Portela
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Lima
Mário de Oliveira
Narcio Rodrigues
Odelmo Leão
Osmânio Pereira
Philemon RodriÇJues
Rafael Guerra
Roberto Brant
Romeu Queiroz
Ronaldo Vasconcellos
Saraiva Felipe
Sérgio Miranda

PUPST/PSL

PSB/PCDOB
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Partido
MINAS GERAIS
Silas Brasileiro
Virgílio GuimarAes
Vitlorio MedioU

Bloco
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Voto

PMoB
PT
PSoB

Sim

PSoB
PSDB
PT
PTB
PSDB
PTB
PPB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PPB
PFL
PFL
PFL
PPS
PL
PoT
PSOB
POT
PTB
PV
PTB
PMOB
PPB
PCdoB
PMOB
PFL
POT
POT
POT
PoT
PST
PSB
PSoB
PSB'
PTB
PSoB
PFL
PPB'

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim

Total Minas Oerais : 37
EspíRITO SANTO
Aloízio Santos
Feu Rosa
João Coser
José Carlos Elias
Marcus Vicente
Max Mauro
Nilton Baiano
Total Espirlto Santo: 7
RIO DE JANEIRO
A1cione Alhayde
Aldir Cabral
Almerinda de Carvalho
Arolde de Oliveira
Ayrton Xerêz
Bispo Rodrigues
Celso Jacob
or. Heleno
Eber Silva
Eduardo Paes
Fernando Gabeira
Fernando Gonçalves
lédio Rosa
Jair Bolsonaro
Jandira Feghali
João Mendes
José Carlos Coutinho
Luis Eduardo
Luiz Salomão
Mlriam Reid
Miro Teixeira
Pastor Valdeci Paiva
Paulo Baltazsr
Paulo Feijó
Ricardo MaranhAo ,
Roberto Jefferson
Ronaldo Cezar Coelho
Rubem Medina
Simão Sessim
Total Rio de JaneirÕ ;'.2t
SAOPAULO
Alberto Goldman
Alberto Mourão
Aldo Rebelo
Aloizio Mercadante
André Benassi

PUPST/PSL

PSB/PCoOB

PUPST/PSL
PSB/PCoOB
PSBIPCoOB

~im

Sim
Sim
Sim

'
PSDS
PMOa
PCdoB
PT
PSOB

PSBJPCoOB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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SÃO PAULO
Angela Guadagnin
Arnaldo Faria de Sá
AryKara
Bispo Wanderval
Celso Russomanno
Clovis Volpi
Corauci Sobrinho
De Velasco
Delfim Netto
Or. Evilásio
Dr. Hélio
.Duilio Pisaneschi
Edinho Araújo
Eduardo Jorge
Emerson Kapaz
Fernando Zuppo
Gilberto Kassab
Iara Bernardi
Jair Meneguelli
Jorge Tadeu Mudalen
José Genoino
José índio
José Machado
José'Roberto Batochio
Lamartine Posella
Luiz Antonio Fleury
Luiza Erundina
Medeiros
Michel Temer
Milton Monti
Nelo Rodolfo
Nelson Marquezelli
Neuton Lima
Paulo Kobayashi
Paulo Lima
Professor Luizinho
Ricardo Izar
Robson Tuma
Rubens Furlan
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória
Silvio Torres
Teima de Souza
VadaoGomes
Xico Graziano

PT
PPB
PPB
PL
PPB
PSDB
PFL
PST
PPB
PSB
PDT
PTB
PPS
PT
PPS
PDT
PFL
PT
PT
PMDB
PT
PMDB

Bloco

PUPST/PSL

PUPST/PSL
PSB/PCDOB

PT
POT
PMDB
pTB
PSB
PFL
PMDB
PMDS
PMDB
PTB
PFL
P$DB
PMDB
PT
pMDB
PFL
PPS
PSDB
PSDa
PSDB
PT
PPB
PSDB

PSB/PCDOB
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Voto
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Art. 17
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim.
Sim

sim

Total Sio Paulo: 50
MATO GROSSO
Celcita Pinheiro
Uno Rossi
Pedro Henry
Ricarte de Freitas
Wellnt()n Fagundes

PFL
PSDB
PSDB
F'SDB
~$OB

SimSim·

Sim
Sim
Sim
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Bloco
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Voto

Total Mato Grosso: 5
DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga
Jorge Pinheiro
Maria Abadia
Ricardo Noronha

PMDB
PMDB
PSDB
PMDB

Sim
Sim
Sim
Sim

PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PPB
PFL
PFL

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PT
PMDB
PSDB
PFL

Sim
Sim
Sim
Sim

PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PSOB
PPB
PT
PMDB
. PTB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Distrito Federal: 4
GOIÁS
Barbosa Neto
Euler Morais
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Total Goiás: 12
MATO GROSSO DO SUL
João Grandão
Marçal Filho
Marisa Serrano
Pedro Pedrossian
Total Mato Grosso do Sul: 4
PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Alex Canziani
Basílio Villani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Gustavo Fruet
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho

PFL
PMOB
PTB
PFL
PSOB
PT
PMOB
PPB
PPB
PMOB
PPB
PPS
PFL
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Partido
PARANÁ
Werner Wanderer

Bloco
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Voto

PFL

Sim

PFL
PT
PMOB
PMOB
POT
PFl
PPB
PMOB
PFL
PT
PFL
PMOB
POT
PSOB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PT
POT
POT
PPB
PTB
PMOB
POT
PT
PPB
PT
PPB
PT
PT
PSOB
PMOB
PMOB
PL
PT
PHOBS
P.MOB
PPB
PMDB
PSOB

Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Abstenção
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Paraná: 24
SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
Edinho Bez
Edison Andrino
Fernando Coruja
Gervásio Silva
Hugo Biehl
João Matos
José Carlos Vieira
Luci Choinacki
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Serafim Venzon
Vicente Caropreso
Total Santa Catarina: 14
RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto
Airton Oipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
Oarcísio Perondi
Enio Bacci
Esther Grossi
Felter Júnior
Henrique Fontana
Luis Carlos Heinze
Luiz Mainardi
Marcos Rolim
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Waldir Schmidt
Veda Crusius
Total Rio Grande do Sul: 23

PUPST/PSL
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esta
Presidência solicita aos Srs. Parlamentares que
permaneçam em plenário porque ainda teremos
votações nominais.
O SR. THEMfsTOCLES SAMPAIO - Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
a palavra.
O SR. THEMfsTOCLES SAMPAIO (PMDB - PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
consegui digitar na mesa, mas o voto foi "sim", em
obediência ao partido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte Requerimento de Destaque da
bancada do PCdoB/PSB.
Requeremos, nos termos do § 22 do art. 161 do
Regimento Interno, destaque para votação em
separado do (a) do artigo 22 da PEC n9 407-B/96, isto
é, o caput do art. 2 2 , que deve ser suprimido, com
remuneração do dispositivo (emenda aglutinativa).
Sala das Sessões, 24 de dezembro de 1999. Deputado José Antônio, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PSBIPCdoB - Inocêncio Oliveira, Líder
do PFL.
O SR. PASTOR AMARILDO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'!
a palavra.
O SR. PASTOR AMARILDO (PPB - TO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei com a bancada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -:- Anuncio
também a assinatura do Líder Inocêncio Oliveira,
assinando o destaque.
O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
a palavra.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei de
acordo com a bancada do Partido dos Trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
encaminhar, tem a palavra o Deputado José Antonio.
O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o requerimento no sentido do destaque
para a supressão desse art. 22 t!l' em respeito à
Constituição Federal, em respeito a uma cláusula
pétrea, um dispositivo que está no art. SQ, inciso
XXXVI da Constituição que diz:
XXXVI - A lei não prejudicará o direito adquirido,
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
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O precatório é expedido após trânsito em
julgado da decisão condenatória. É após esse trânsito
em julgado da decisão que se calcula o valor da
dívida. Ao se prever numa regra constitucional de que
todo precatório poderá ser recalculado na forma da
lei, estamos dando margem a que a coisa julgada
possa ser prejudicada.
É verdade que no Supremo Tribunal Federal e
no Superior Tribunal de Justiça há decisões dizendo
que, na execução, mandar-se reavaliar o valor não
ofende a coisa julgada. Mas num determinado caso
concreto, em que a realidade demonstra que aquele
valor não está correto, que há um erro material, que
há uma prova falsa, que há um laudo fictício, um laudo
falso, não se pode, numa regra genérica, numa regra
que vai passar a constar do texto da Constituição
Federal, prever que vamos ou podemos recalcular
todos os precatórios. Isso não é possível.
Essa cláusula pétrea atinge, inclusive, o próprio
constituinte derivado, que somos nós, que estamos
fazendo uma reforma da Constituição. Estamos
sujeitos àquela regra do art. 60, § 42 , inciso IV, que
proíbe a violação de direitos e garantias individuais. A
questão nada mais é do que o direito e garantia individuai à coisa julgada.
Sr. Presidente, em relação ao que se chama
risco de mercado, nessa decisão que estamos
tomando aqui, esse art. 22 , como está redigido,
consagra a insegurança jurídica e nada mais
desestabilizador para o mercado do que a
insegurança jurídica.
Então, Sr. Presidente, é necessário suprimir
esse art. 22 em homenagem à Constituição, porque
nela não podemos tergiversar; não podemos
prejudicar a coisa julgada que está protegida
constitucionalmente. Por isso, o destaque no sentido
da votação em separado desse dispositivo para
suprimi-lo, e fazer com que se vote agora "não", no
sentido da não-manutenção do texto, e "sim", no da
aprovação do destaque.
É esse o meu encaminhamento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
votação o dispositivo destacado.
Art. 22 O valor dos precatórios judiciais
pendentes de pagamento, apresentados até 12 de
julho do ano da promulgação desta Emenda, poderá
ser recalculado, na forma da lei, consoante o princípio
da'justa indenização.
,
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir os Srs. Líderes.
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O SR. AYRTON XERêz (PPS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, em votação anterior, o
PPS já havia expendido os mesmos argumentos que
o Deputado José Antonio trouxe agora, certamente
com maior brilho. O PPS vota "não", porque entende
que esse dispositivo fere cláusula pétrea. Nós, como
Constituintes derivados, não temos o direito de alterar
cláusula pétrea, constante do art. 60 da Constituição
Federal.
PPS vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exa
quer suprimir o texto ou quer...
O SR. AYRTON XERêz - Queremos suprimir
do texto o art. 22 .
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Suprimir,
vota "não".
O SR. AYRTON XERêz - O voto é "não".
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para que
seja suprimido o art. 22 , como acordado aqui, o Bloco
PUPST/PSL vota "não".
'
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É oca·
put. É apenas o caput.
A SRA. LUIZA ERUNDINA - Peço a palavra
pela ordem, Sr.. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.
A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSB/PCdoB vota "não".
O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - O PDT vota "não", Sr.
Presidente.
O SR.IRIS SIMÕES (PTB - PRo Sem revisão do
orador.) - O PTB vota "não", Sr. Presidente.
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, os progressistas
votam pela flagrante inconstitucionalidade do artigo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"não".
Como vota o PT?
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a emenda
aglutinativa está assinada por quase todos os Srs;\ .
Líderes e foi fruto de acordo realizado na sala de
reuniões do Líder do Governo. Todos tinham plena
consciência de seu teor e clareza, porque o parecer
original já continha a expressão "recalculado". No
outro parecer, que tratava das privatizações, o termo
passou a ser "reavaliado". O PT concordou com a
alteração porque não foi ele que apresentoú -
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inicialmente o termo "recalculado", mas sempre o
defendeu por haver no texto um sentido simbólico.
Há uma indústria de precatórios no País. A CPI
do Senado demonstrou que há valores imorais, que
dilapidam o patrimônio público e destroem a condição
financeira dos Municípios. O Presidente do Supremo
Tribunal Federal, na guerra que fez com o Presidente
do Senado Federal quando este pediu para que não
pagassem os precatórios, afirmou que se deve pagar;
não há como negar ou fazer insurgência cívica. Se
querem rever a questão, que o façam na lei ou na
Constituição. É o que estamos fazendo, e na forma da
lei.
Por isso, vejo dois problemas: há um problema
na quebra de acordo e, segundo, simbolicamente, a
Câmara estaria atuando naquilo que se tornou a
maior imoralidade deste País, a indústria do
precatório. Não é possível que quebremos o acordo
nesse ponto simbólico que mancha a moralidade da
Casa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Vota "sim".
O SR. EUNíCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.
O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB indaga
como ficará a redação. Se tirarmos o art. 22 , o
parágrafo ficará sem caput?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não,
fica apenas o caput. A Comissão fará a
readaptação, já que o destaque manda renumerar o
dispositivo.
O SR. EUNíCIO OLIVEIRA - O § 22 , então,
torna-se caput?
O PMDB vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim" ou vota "não"? Como vota o PMDB?
O SR. EUNíCIO OLIVEIRA - Vota "sim", Sr.
Presidente.
O SR. AYRTON XERÊZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!. a palavra.
O SR. AYRTON XERêz (PPS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, em nome da Liderança
do PPS, gostaria que V. ExA mandasse retificar o voto
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do PPS, que é "não", porque ele deseja retirar do
texto
o
art.
211
pela
sua
flagrante
inconstitucionalidade.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para o
PPS está constando "não".
O SR. AYRTON XER~Z - Foi corrigido agora,
Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
Bloco PSB/ PCdoB como vota?
O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA.
Sem revisão do orador.) - Vota "não", Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSOB?
O SR. AÉCIO NEVES (PSOB-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, está havendo
uma dúvida do ponto de vista regimental, e o Mozart
está sendo consultado.
Na verdade, o objetivo é que seja mantido o
texto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
quiser manter o texto vota "sim". Quem quiser
suprimir o texto do art. 2º vota "não".

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, o
PSOB vota "sim", pela manutenção do texto.
O SR. IRIS SIMÕES (PTB - PR. Sem revisão
do orador.) - O PTB vota "não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
de dizer que quem votar "sim" vai manter o art. 2º e
quem votar "não" retira o texto.
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O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, na
votação anterior, fizemos um acordo de Liderança.
O PL votou "sim", entendendo que depois os
partidos teriam acordo para votar "não", para que o
art. 2º não prevalecesse sobre a matéria e ele fosse
suprimido. Agora, vemos com surpresa que está
uma babeI. A palavra é importante. Fizemos esse
acordo há meia hora. Estamos em uma Casa onde
se faz política olho no olho e mantendo a palavra.
Palavra é coisa honrada, que deve ser mantida.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os
outros partidos já enunciaram os seus votos.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO
Presidente, peço a palavra pela ordem.

-

Sr.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos
em processo de votação. Isso não é correto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar.

.0 SR. ALBÉRICO CORDEIRO
Presidente, peço a palavra pela ordem.

-

Sr.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.
O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (PTB - AL.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com meu partido.
O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB OF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei "sím", com a Liderança do
partido.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, vou votar "não". O art.2º é
flagrantemente inconstitucional porque atenta contra
a coisa transitada em julgado. A Casa que faz as
leis não pode cometer erros. O assunto é
flagrantemente inconstitucional. (Palmas.) Por isso o
PFL recomenda o voto "não".

O SR. AIRTON CASCAVEL (PPS - RR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas
votações anteriores, votei com o partido.
O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE ( Mich~1 Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.
O SR. FERNANDO CORUJA (POT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT
encaminha o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar. O POT encaminha o voto "não".

O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
. palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
:. V. Exª a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exª
suprime o texto. Portanto, vota "não".

não.
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o SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB libera
o voto "sim", em função de um acordo assinado por
nós.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
PSDB encaminha o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A
Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que
tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.
'
El?tá iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visar de cada
posto.
O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
'
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exi
a palavra.
O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu gostaria de'
aproveitar este tempo da votação, como Relator-Gerai da CPI do Narcotráfico, para, em primeiro
lugar, agradecer a V. Exi o apoio que tem dado aos
nossos trabalhos. V. ExJl tem feito muitos sacrifícios
para que a CPI mantenha a sua agilidade. Quero
agradecer também a todos os partidos o apoio.
Especialmente o meu partido, o PFL, tem-me
dado o apoio necessário em todos os momentos,
mas quero ressaltar que, no início dos trabalhos
desta CPI, recebi o apoio incondicional do Líder do
PSDB, Deputado Aécio Neves. Foi o primeiro apoio
que recebi. Tenhp que fazer justiça. Recebi também
o apoio de todas as bancadas.Por isso não tentem,
através de um "denuncismo" exacerbado, fazer
piada com a CPI. Claro que todos conhecem o Líder
Aécio Neves, sabem da sua capacidade. S. Ex· não
precisa da ajuda de ninguém. No Brasil inteiro é
respeitado seu nome, que não é só dele, mas de
sua família, por quem se tem tido grande respeito.
Ainda hoje falei no plenário da CPI que ela tem
uma linha de investigação definida. Todas as
denúncias que chegarem lá serão avaliadas com
responsabilidade, mas não tentem tirar o foco da
CPI da sua linha de investigação, assacando contra
as pessoas de bem. Não podemos permitir que isso
aconteça e teremos a responsabilidade de evitar
isso.
Se a CPI está tendo sucesso, não é por causa
de um ou dois Deputados, mas porque dentro dela
há batalhadores e representantes dignos de todos
os partidos deste Congresso. Ela é um conjunto,
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não é um time que tenha craque ou coisa parecida.
Certa vez falaram que éramos Deputados comuns,
e somos mesmo. Sou um Deputado comum e tenho
muito orgulho disso, porque encontrei muitos outros
Deputados comuns que têm posições importantes
aqui dentro, mas que são Deputados comuns e
irmãos. Esses irmãos é que têm apoiado, em todos
os momentos, a CPI do Narcotráfico. Não tentem
nos dividir. Não interessa se é de esquerda, direita,
de centro. Quem está lá dentro tem uma missão só:
representar bem esta família de Parlamentares que
temos e lutar contra o crime organizado com
coerência.
O Presidente Magno Malta tem conduzido os
trabalhos sempre com pertinência. Sabemos que
é importante o trabalho da mídia, a divulgação,
mas sabemos também ser ponderados. Quem
pauta a CPI é o esforço e a investigação
delineada previamente. Não seremos pautados
por mais nada. Continuaremos a trabalhar com
firmeza.
Todos os Líderes falaram que seus
representantes estão magnificando o mandato que
lhes foi dado para representar seus partidos dentro
da CPI, que está unida e com um conjunto forte.
Temos recebido - eu, particularmente, e todos os
membros da CPI-, pelos corredores desta Casa, só
incentivos, apoio e' manifestação da vontade deste
Congresso de ver o crime organizado não fazendo
mais a nossa população de refém.
Muitos Deputados têm-me falado: "Moroni,
continue!" Magno Malta, continue, porque estou
pensando nos meus filhos". Talvez pensem por aí
afora que não temos família. Temos filhos, esposas
e até netos. Em respeito a essas pessoas,
continuaremos nosso trabalho.
Ouvi um alerta importante: não se
preocupem com os holofotes. Não estamos
preocupados. Estamos preocupados com a
legalidade das prisões. Alguns disseram que a
CPI se precipitou nas prisões. Informo ao Plenário
que nunca houve uma prisão pela CPI que não
tivesse sido consubstanciada pelo Mi.nistério
Público e que não fosse decretada pelo Judiciário.
Nunca agimos ao arrepio da lei. Pelo contrário,
sempre respeitamos a nossa lei, a nossa Carta
Magna e os nossos códigos. E quero dizer que
isso continuará ocorrendo.
Somos Deputados simples, como simples é V.
ExJl Sr. Presidente, que tantas vezes nos recebeu e
esteve conosco, mas esperamos que os nossos
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trabalhos tenham repercussão nos outros Poderes,
no Executivo e no Judiciário. Esperamos que unidos
possamos fazer o que a Itália fez uma vez e que
também o Brasil precisa fazer mediante essa união.

bancada e das bancadas que aqui se
manifestaram, mas sobretudo de V. Ex· que,
como Presidente desta Casa, tem dado total
respaldo aos seus trabalhos.

O que posso dizer a todos os Srs. Deputados
aqui presentes é o nosso muito obrigado, em meu
nome e em nome dos companheiros da CPI. Se
esta CPI está tendo resultados é porque conta com
o apoio de todos os 513 Deputados. O sucesso
dessa CPI é dividido com o total de Deputados. E
que o País saiba: o Poder Legislativo está unido
dando o exemplo contra o crime organizado!

Somos gratos aos colegas Deputados,
queremos dizer a eles: vão em frente, contem
conosco, não temam, a sociedade brasileira confia
em V. ExªS. O prestígio da Câmara dos Deputados
cresce e sua imagem se afirma no conceito da
opinião pública.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação.
O SR. JORGE WILSON - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex.!! a palavra.
O SR. JORGE WILSON (PMDB - RJ. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, na votação anterior, embora estivesse presente, não consegui
votar. O meu voto é de acordo com o do partido.
A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex.!! a palavra.
A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, eu
queria manifestar o apoio, a solidariedade, a
confiança absoluta nesse trabalho da CPI do
Narcotráfico. Confesso, Sr. Presidente, que no
início dessa Sessão Legislativa, quando fui
abordada pelo nobre Deputado Moroni Torgan,
pedindo o nosso apoio à iniciativa de instalação
de uma CPI, dei meu apoio com certa
incredulidade, face às frustrações deixadas pelas
sucessivas CPls, que nem sempre chegaram a
algum resultado. Era esse também o sentimento
que a sociedade brasileira manifestava em
relação a mais essa CPI. Passados todos esses
meses, e apresentados os fantásticos resultados
do .trabalho competente, determinado, generoso
desses nobres colegas Parlamentares, eu me
curvo e me manifesto considerando a importância
desse trabalho. A sociedade brasileira começa a
acreditar de novo na possibilidade de se acabar
definitivamente com a impunidade e com o crime
organizado no nosso País. Certamente esta
Comissão tem integral apoio não só da nossa

Queremos deixar registrado o nosso apoio integrai, a nossa confiança absoluta, mais do que
isso, a nossa gratidão aos colegas Parlamentares
pelo trabalho que vêm apresentando no interesse
do Brasil, da ética e da moralidade e de um futuro
mais digno para o nosso povo e para a Nação
brasileira.
Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Um
momento, Srs. Deputados. Vou encerrar a votação
e, em seguida, dou a palavra a V. ExªS.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem sobre essa matéria votada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
apenas encerrar a votação. Em seguida, dou a
palavra a V. Ex.!!.
Todos votaram? (Pausa.)
Está encerrada a votação.

O SR. ADOLFO MARINHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.
O SR. ADOLFO MARINHO (PSDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei de acordo com a orientação
do partido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) Anuncio o resultado.
VOTARAM

Sim
Não
Abstenção
Total

165
184
01
350

É suprimido o dispositivo
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LISTAGEM DE VOTAÇÃO
Proposição: PEC N° 407/96 - DVS ARTIGO 2°,
CAPUT
Início Votação: 24/11/1999 20:34
Fim Votação: 2411111999 20:44

Presidiram a Votação: Michel Temer - 17:26

Resultado da Votação
Sim
165
Não
184
Abstenção
1

Orientação
PFL - Não
PSDB· Sim
PMDB -Sim
PT-Sim
PPB - Não
PTB - Não
PDT- Não
PSB/PCDOB - Não
PUPST/PSL - Não
PPS - Não

Total da Votação 350

Art. 17
Total Quorum

1
351

Obstrução

O

Partido
RORAIMA
Airton Cascavel
Francisco Rodrigues
Luciano Castro

Bloco

PPS
PFL
PFL

Voto
Não
Não
Não

Total Roraima: 3
AMAPÁ
Evandro Milhomen
Sérgio Barcellos

PSB
PFL

PSB/PCOOB

Não
Não

Total Amapá: 2
PARÁ
Anivaldo Vale
Elcione Barbalho
Gerson Peres
Giovanni Queiroz

PSOB
PMOB
PPB
POT

Sim
Sim
Não
Não
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Partido
PARÁ
Jorge Costa
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Valdir Ganzer
Zenaldo Coutinho

Bloco

Novembro de 1999
Voto

PMDB
PSDB
PSDB
PT
PSDB

Sim
Não
Sim
Sim
Sim

PFL
PFL
PFl
PTS
PCdoB

Não
Não
Não
Não
Não

Total Pará: 9
AMAZONAS
Átila Lins
Francisco Garcia
Pauderney Avelino
Silas Câmara
Vanessa Grazziotin

PSB/PCDOB

Total Amazonas: 5
RONDONIA
Agnaldo Muniz
Confúcio Moura
Euripedes Miranda
Expedito Júnior
Marinha Raupp
Nilton Capixaba
Sérgio Carvalho

PDT
PMDB
PDT
PFL
PSDB
PTB
PSDB

Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Sim

PFL
PPB
PSDB
PFL

Não
Não
Sim
Não

PTB
PFL
PMDB
PFL
PMDB
PPB

Não
Não
Sim
Não
Sim
Não

PMDB
PPB
PPB
PMDB
PSB
POT
PFL
PFL
PST

Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não

Total Rondonia : 7
ACRE
IIdefonço Cordeiro
João Tota
Sérgio Barros
Zila Bezerra
Total Acre: 4
TOCANTINS
Antônio Jorge
Darci Coelho
Freire Júnior
João Ribeiro
Osvaldo Reis
Pastor Amarildo
Total Tocantins: 6
MARANHÃO
Albérico Filho
Antonio Joaquim Araújo
Eliseu Moura
Gastão Vieira
José Antonio
Neiva Moreira
Nice Lobão
Pedro Fernandes
Remi Trinta
Total Maranhão: 9

PSB/PCDOB

PUPST/PSL
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Partido

CEARÁ
Adolfo Marinho
Aníbal Gomes
Antonio Cambraia
Arnon Bezerra
Chiquinho Feitosa
Eunício Oliveira
José Linhares
José Pimentel
Léo Alcântara
Manoel Salviano
Marcelo Teixeira
Nelson Otoch
Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó
Sérgio Novais
Vicente Arruda

PSDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PPB
PT
PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSB
PSDB

Bloco

PSB/PCDOB
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Voto
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim

Total Ceará: 16
PIAuí
Átila Lira
B.Sá
Ciro Nogueira
Gessivaldo Isaias
Heráclito Fortes
Themistocles Sampaio
Weliington Dias

PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PFL
PMDB
PT

Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim

PMDB
PFL
PFL
PMDB

Sim
Não
Não
Sim

PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PFL
PFL
PFL

Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não

PMDB
PSDB
PSB
PT
PSB
PFL
PFL

Sim
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não

Total Piauí: 7
RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina
Betinho Rosado
Lavoisier Maia
Múcio Sá
Total Rio Grande do Norte: 4
PARAíBA
Adauto Pereira
Armando Abilio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Efraim Morais
Marcondes Gadelha
Wilson Braga
Total Paraíba: 8
PERNAMBUCO
Armando Monteiro
Carlos Batata
Djalma Paes
Fernando Ferro
Gonzaga Patriota
Inocêncio Oliveira
Joaquim Francisco

PSB/PCDOB
PSB/PCDOB
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PERNAMBUCO
José Chaves
José Múcio Monteiro
Luiz Piauhylino
Marcos de Jesus
Osvaldo Coelho
Pedro Corrêa
Pedro EUÇlênio
SérÇlio Guerra
Severino Cavalcanti

PMDB
PFL
PSDB
PST
PFL
PPB
PPS
PSDB
PPB

I

Bloco

PLlPST/PSL
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Voto
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Não

Total Pernambuco: 16
ALAGOAS
Albérico Cordeiro
Augusto Farias
Givaldo Carimbão
Helenildo Ribeiro
João Caldas
Luiz Dantas
Olavo Calheiros
Regis Cavalcante

PTB
PPB
PSB
PSDB
PL
PST
PMDB
PPS

PSB/PCDOB
PLlPST/PSL
PLlPST/PSL

Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não

Total Alagoas: 8
SERGIPE
Adelson Ribeiro
Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
José Teles
Marcelo Déda
Pedro Valadares
Sérgio Reis

PSC
PSDB
PPB
PSDB
PT
PSB
PSDB

PSB/PCDOB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim

Total Sergipe: 7
BAHIA
Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jairo Carneiro
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Ronaldo
jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro

PFL
PFL
PMDB
PL
PTB
PMDB
PT
PFL
PCdoB
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PFL

PLlPST/PSL

PSB/PCDOB

Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
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BAHIA
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Reginaldo Germano
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves

Bloco
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Voto

PSDB
PT
PSDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PFL
PT
PT
PPB

Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não

PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PT
PMDB
PMDB
PPB
PFL
PT
PMDB
PT
PSDB
PMDB
PFL
PST
PPB
PMDB
PMDB
PPB
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PCdoB
PMDB
PT
PSDB
PMOB

Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Bahia: 33
MINAS GERAIS
Ademir Lucas
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Danilo de Castro
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Gilmar Machado
Glycon Terra Pinto
Hélio Costa
Herculano Anghinetti
Jaime Martins
João Fassarella
João Magalhães
João Magno
José Militão
Júlio Delgado
Lael Varella
Lincoln Portela
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Lima
Mário de Oliveira
Odelmo Leão
Philemon Rodrigues
Roberto Brant
Romeu Queiroz
Ronaldo Vasconcellos
Sérgio Miranda
Silas Brasileiro
Virgllio Guimarães
Vittorio Medioli
Zaire Rezende
Total Minas Gerais: 34

PUPST/PSL

PSB/PCDOB
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EspíRITO SANTO
Aloízio Santos
Feu Rosa
João Coser
José Carlos Elias
Magno Malta
Marcus Vicente
Max Mauro
Nilton Baiano

Bloco
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Voto

PSOB
PSOB
PT
PTB
PTB
PSOB
PTB
PPB

Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não

PPB
PFL
PFL
PFL
PPS
PL
POT
PSOB
PSOB
POT
PTB
PV
PTB
PPB
PMOB
PPB
PCdoB
PMOB
PMOB
POT
POT
PT
POT
POT
PST
PSB
PSOB
PSB
PSOB
PFL
PPB

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Abstenção
Não
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Não

Total Espirito Santo: 8
RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde
Aldir Cabral
Almerinda de Carvalho
Arolde de Oliveira
Ayrton Xerêz
Bispo Rodrigues
Celso Jacob
Coronel Garcia
Or. Heleno
Eber Silva
Eduardo Paes
Fernando Gabeira
Fernando Gonçalves
Francisco Silva
lédio Rosa
Jair Bolsonaro
Jandira Feghali
João Mendes
JorQe Wilson
. Luís Eduardo
Luiz Salomão
Luiz Sérgio
Miriam Reid
Miro Teixeira
Pastor Valdeci Paiva
Paulo Baltazar
Paulo Feijó
Ricardo Maranhão
Ronaldo Cezar Coelho
Rubem Medina
Simão Sessim

PLlPST/PSL

PSB/PCOOB

PUPST/PSL
PSB/PCDOB
PSB/PCOOB

Total Rio de Janeiro: 31
SÃO PAULO
Alberto Goldman
Alberto Mourão
Aldo Rebelo
Aloizio Mercadante
André Benassi
Angela Guadagnin
Arnaldo Faria de Sá
Ary Kara

PSOB
PMDB
PCdoB
PT
PSDB
PT
PPB
PPB

PSB/PCDOB

Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não
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Partido
SÃO PAULO
Bispo Wanderval
Celso Giglio
Celso Russomanno
Clovis Volpi
Corauci Sobrinho
De Velasco
Dr. Evilásio
Duilío Pisaneschi
Edinho Araújo
Eduardo Jorge
Emerson Kapaz
Fernando Zuppo
Iara Bernardi
Jair Meneguelli
Jorge Tadeu Mudalen
José de Abreu
José Genoíno
José índio
José Machado
José Roberto Batochio
Lamartíne Posella
Luiz Antonio Fleury
Luiza Erundina
Marcelo Barbierí
Medeiros
Michel Temer
Milton Monti
Moreira Ferreira
Nelo Rodolfo
Nelson Marquezelli
Neuton Uma
Paulo Kobayashi
Professor Luizinho
Rubens Furlan
Sampaio Dória
Silvio Torres
Teima de Souza
Vadão Gomes
Wagner Salustiano
Xico Graziano

PL
PTB
PPB
PSOB
PFL
PST
PSB
PTB
PPS

Bloco
• PUPST/PSL
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Voto

PPS
PSOB
PSOB
PT
PPB
PPB
PSOB

Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Art. 17
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim

PFL
PSOB
PTB
PSOB
PSOB
PMOB
PSOB

Não
Sim
Não
Sim
Sim
,Sim
Não

PLlPST/PSL
PSB/PCOOB

PT
PPS
POT
PT

PT
PMOB
PTN

PT
PMOB
PT
POT
PMOB
PTB
PSB
PMDB
PFL
PMDB
PMDB'
PFL
PMDB
PTB
PFL
PSOB

PT

PSB/PCDOB

Total São Paulo: 48
MATO GROSSO
Celcita Pinheiro
Uno Rossi
Murilo Domingos
Pedro Henry
Ricarte de Freitas
Teté Bezerra
Welínton Fagundes

Total Mato Grosso: 7
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Agnelo Queiroz
Alberto Fraga
Jorge Pinheiro
Maria Abadia
Ricardo Noronha
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Partido

Bloco

PCdoB
PMoB
PMoB
PSoB
PMoB

PSBIPCoOB
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Voto
Não
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Distrito Federal: 5
GOIÁS
Barbosa Neto
Euler Morais
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha

PMoB
PMoB
PSoB
PSoB
PSoB
PMoB
PMoB
PMoB
PSoB
PPB
PFL
PFL

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não

PT
PMoB
PSoB
PFL

Sim
Não
Sim
Não

PFL
PFL
PFL
PSoB
PSoB
PPB
PT
PMoB
PTB
PFL
PMoB

Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não
N!o

psoa

Total Goiás: 13
MATO GROSSO DO SUL
João Grandão
Marçal Filho
Marisa Serrano
Pedro Pedrossian
Total Mato Grosso do Sul : 4
PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
A1ex Canziani
Chico da Princesa
oilceu Sperafico
or. Rosinha
Gustavo Fruet
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Márcio Matos
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odllio Balbinotti
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Rubens Bueno
VVemnerVVanderer

PTB
PPB
PT
PMoB
PPB
PSoB
PPB
PMoB
PT
PPS
PFL
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Partido

Bloco
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Voto

Total Paraná: 22
SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
Edinho Bez
Edison Andrino
Fernando Coruja
Gervásio Silva
Hugo Biehl
João Matos
João Pizzolatti
José Carlos Vieira
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Serafim Venzon
Vicente Caropreso

PFL
PT
PMOB
PMOB
POT
PFL
PPB
PMOB
PPB
PFL
PFL
PMOB
POT
PSOB

Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim

Total Santa Catarina: 14
RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto
Airton Oipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
Oarcísio Perondi
Enio Bacci
Esther Grossi
Fetter Júnior
Henrique Fontana
Luis Carlos Heinze
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Waldir Schmidt
Veda Cru!;jius
Total Rio Grande do Sul: 21

PT
POT
POT
PPB
PTB
PMOB
POT
PT
PPB
PT
PPB
PT
PMOB
PSOB
PMOB
PT
POT
PHOBS
PMOB
PMOB
PSOB

Sim
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim
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o SR. PADRE ROQUE - Sr. Presidente, peço a
O SR. ZAIRE REZENDE (PMDB - MG. Sem
palavra pela ordem.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na antepenúltima
. votação, votei "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.
.
O SR. WANDERLEY MARTINS (PDT - RJ.
O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão ----Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de acordo
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior meu
com a bancada do PDT, meu voto é "não".
voto foi de acordo com a orientação da bancada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento.
O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- - Requeremos, nos termos do art. 155 do
rior votei de acordo com a recomendação do meu
Regimento Interno, urgência para apreciação do
partido.
Projeto de Lei Complementar nQ 10-A/99, do Poder
EXécutiVõ," que "Dispõe sobre o Regime de
Previdência Complementar.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A
matéria retorna à Comissão Especial, para que
Sala das Sessões, de novembro de 1999. _
elabore a redação do vencido.
Arnaldo Madeira, Lider do Governo - Inocência
Oliveira, Líder do PFL - Odelmo Leão, Líder do PPB
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr.
Presidente, peço a palavra para apresentar questão
_ Roberto Jefferson, Líder do PTB - Aécio Neves,
de ordem.
Líder do PSDB - Geddel Vieira Lima, Líder do
PMDJL--.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.
- O SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente,
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'i
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, antes da votação, o Líder do PMDB
a palavra.
O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS. Sem
indagou a V. Exª como ficaria a composição do artigo,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação antese suprimido o caput. V. Exª disse que o parágrafo iria
para o lugar do caput. Só que há interligação total enrior, acompanhei o partido. Obrigado.
O SR. NARCIO RODRIGUES (PSDB - MG.
tre a matéria do caput suprimido com os parágrafos
que V. Exª entende que remanesceram. Salvo melhor
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
juízo, caindo o caput, os parágrafos estariam
anterior, acompanhei a orientação da Liderança do
prejudicados, ainda que V. Exª venha a lembrar que,
PSDB.
na reforma administrativa, já houve precedente no
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão
caso do Regime Jurídico. Mas entendo que os
do orador.) - Sr. Presidente, estava presente na
parágrafos ficam totalmente interligados com o caput
votação anterior.
ora suprimido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
Essa é a questão de ordem.
encaminhar contra o regime de urgência, concedo a
palavra ao Deputado Ricardo Maranhão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estou
O SR. RICARDO MARANHÃO (PSB - RJ. Sem
devolvendo a matéria à Comissão de Redação, que a
e~{aminará.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, este
requerimento solicita regime de urgência para
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Obrigado.
Q
-apreciação do Projeto de Lei Complementar n 10/99.
A SRA. LAURA CARNEIRO _ Sr. Presidente,
Vamos encaminhar contra. A matéria é de grande
peço a palavra pela ordem.
complexidade.
O
sistema. de
Previdência
Complementar movimenta recursos na ordem de 100
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sras. e
Srs. Deputados, vou colocar a matéria em votação, e
bilhões de reais. Esses recursos serão, a curto prazo,
durante a votação V. Exªs se manifestam.
de 400 ou 500 bilhões de reais. É matéria do interesse
de cerca de 6,5 milhões de cidadãos brasileiros, que
A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, registro apenas
serão, com a regulamentação dos Projetos de Lei
meu voto com a Liderança na votação anterior.
Complementar nQS 8, 9 e 10, 20 ou 30 milhões de
brasileiros.
O SR. IGOR AVELINO (PMDB - TO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, tive dificuldade
A matéria chegou à Câmara dos Deputados por
para votar no painel, solicito que seja registrado meu
meio de três projetos de lei complementar, de nQS 8, 9
\/1)):0 de acordo com a Liderança do PMDB.
e 10. Foram criadas três Comissões para apreciar as
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diversas facetas desta matéria. Desde o início,
quando começamos a discutir nas três Comissões,
ficou evidenciada a inconveniência de apreciar a
matéria simultaneamente em três Comissões
separadas, uma vez que há interligações e corremos
o risco de a lei complementar a ser elaborada em
decorrência da aprovação da matéria não guardar
coerência com os demais projetos de lei ora em
diferentes estágios de tramitação nesta Casa. O
Projeto de Lei Complementar nll 10 chega a este
Plenário; o de nll 9 sequer foi votado na Comissão Especial que o está apreciando; o de nll 8, embora em
estágio de tramitação mais avançado do que o de nll
9, também está em estágio anterior ao de nll 10.
Por isso, Sr. Presidente, penso que deveríamos
votar contra o regime de urgência. O Presidente da
Comissão Especial do Projeto de Lei Complementar
n1l 10, Deputado Nelson Marchezan, empreendeu - e
toda a Comissão é testemunha disso - grande
esforço no sentido de reunir as três Comissões para
que tenhamos, efetivamente, três leis que guardem
coerência entre si, e não monstrengos juridicos
incompatíveis e incoerentes.
Efetivamente, não entendo a raz&o dessa
urgência, senão o lobby muito poderoso.'daqueles
que querem que a matéria transite rapidamente nesta
Casa.
Assim, o Bloco PSB/PCdoB encaminha
contrariamente ao pedido de urgência.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir os Srs. Líderes.
Como vota o PV?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim".
O SR.INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, conversamos
com algumas Lideranças da Oposição, inclusive com
o PT, desde que o parecer do ilustre Relator Manoel
Castro foi aprovado por unanimidade na Comissão.
Acordamos votar a urgência urgentíssima e o
texto, com substitutivo do Relator, hoje, deixando os
destaques para a próxima semana, quando
discutiríamos em profundidade o assunto. Isso era o
mais racional, o mais conveniente.
Contestei aqui o Deputado José Antonio, pela
nossa amizade e pelo respeito que tenho pelo ilustre
Parlamentar, dizendo não entender como o partido
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votava de uma maneira na Comissão e de outra no
plenário. S. EX- então, informou-me que não estavam
contrários à urgência e ao mérito do projeto, mas contra o fato de a matéria estar sendo votada em sessão
ordinária e não em extraordinária. Foi o que S. Exli me
disse. Respondi que por isso, não; bastava que o
Presidente encerrasse a sessão ordinária e
convocasse, para um minuto depois, uma sessão
extraordinária. Então, se for esse o motivo, não há por
que se procrastinar a votação de tão importante
matéria.
Era a nossa intervenção, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
Aliás, encerrarei esta sessão e convocarei outra para
daqui a um minuto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

Apresentação de proposições.
Os Srs. Deputados que tenham proposições a
apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAMPROPOSiÇÕES OS SENHORES:
HÉLIO COSTA - Projeto de lei que acrescenta
dispositivo à Lei nll 6.368, de 1976, a fim de prevenir o
tráfico de substâncias entorpecentes dentro ou nas
imediações de escolas de qualquer nível, no território
nacional.
RUBENS BUENO -Indicação ao Sr. Ministro da
Agricultura e do Abastecimento de divulgação de novas técnicas de condução do café da lavoura até o
armazenamento.
Indicação ao Sr. Ministro Extraordinário de
Política Fundiária de adoção de providências para
alteração da Medida Provisória n1l 1.91 0-11, de 1999,
de forma a que sejam ratificados, de ofício, os títulos
de alienação ou de concessão de terra feitas pelos
Estados da Região Sul na faixa de fronteira,
referentes às médias propriedades rurais.
Indicação ao Sr. Ministro da Educação de
correção de distorções geradas pela Lei nll 9.424, de
1996, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério - FUNDEF.
JUQUINHA E OUTROS - Proposta de emenda
à Constituição que dá nova redação ao art. 145, 11, e §

22 •

.

SÉRGIO CARVALHO E OUTROS - Proposta
de emenda à Constituição que altera o art. 230, para
dispor sobre a identificação do idoso para fins de
gratuidade dos transportes coletivos urbanos.
Proposta de emenda à Constituição que altera o
art. 18, para acrescentar-lhe parágrafo, excepcionando
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a criação de Municípios oriundos de Distritos
distantes mais de setenta quilômetros da sede.
SÉRGIO BARROS - Projeto de lei que
denomina Aeroporto Internacional Edmundo Pinto o
novo aeroporto da cidade de Rio Branco, Estado do
Acre.
Projeto de lei que altera o art. 32 da Lei n2 7.986,
de 1989, que regulamenta a concessão de benefício
previsto no art. 54 do Ato das Disposições
Constitucionais
Transitórias,
e
dá
outras
providências.
BISPO RODRIGUES - Projeto de lei que
acrescenta parágrafo ao art. 58 da Lei n2 6.360, de
1976, a fim de proibir prêmios e vantagens para
balconistas promoverem vendas de medicamentos.
FEU ROSA - Projeto de lei que cria o Programa
Nacional de Mineralização dos Solos e dá outras
providências.
EDUARDO JORGE E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que reformula o sistema
previdenciário, instituindo regime básico unificado e
dispondo sobre regime complementar.
MÁRIO NEGROMONTE - Projeto de lei que
cria o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e
Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas, e
dá outras providências.
SILVIO TORRES - Projeto de lei que dispõe
sobre a obrigatoriedade de os hospitais integrantes
do SUS assegurarem a presença de acompanhante
de pacientes internados maiores de 60 anos e dá
outras providências.
ZAIRE REZENDE - Projeto de lei que dispõe
sobre a assistência farmacêutica no âmbito do
Sistema Único de Saúde.
LUIZ BITTENCOURT - Projeto de lei que
dispõe sobre teores máximos de metais pesados de
pilhas e baterias e dá outras providências.
ADEMIR LUCAS - Projeto de lei que define o
valor da indenização a ser paga pelas seguradoras
nos sinistros com perda total do veículo segurado.
CLEMENTINO COELHO - Projeto de lei que
denomina a BR-232 de Rodovia Nilo Coelho.
GONZAGA PATRIOTA - Projeto de lei que
acrescenta ao caput do art. 72 a expressão
"segurança pública"; altera o § 12 e acresce os §§ 62 a
82 ao mesmo artigo da Lei n2 7.565, de 1986.
IÉDIO ROSA - Requerimento de informações
ao Sr. Ministro da Defesa cóm relação à segurança no
tráfego aéreo.
Indicação ao Sr. Ministro da Fazenda de criação
de alíquotas especiais do Imposto de Renda.
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JOÃO MAGNO - Projeto de lei que dispõe sobre
a utilidade das faixas de domínio das rodovias
federais.
L1NCOLN PORTELA -Indicação ao Sr. Ministro
da Educação de criação da disciplina escolar
Ciências Políticas.
VALDEMAR COSTA NETO - Projeto de lei que
estabelece parâmetros mínimos para os Estudos de
Viabilidade Municipal previstos no § 412 do art. 18 da
Constituição Federal de 1988.
Projeto de lei complementar que estabelece o
período para promulgação de lei estadual relativa à
criação, à
incorporação,
à fusão e ao
desmembramento de Municípios, exigido pelo § 42 do
art. 18 da Constituição Federal.
VIRGíLIO GUIMARÃES - Projeto de lei que
dispõe sobre limite do tempo de espera para
entendimento nos estabelecimentos bancários.
Projeto de lei complementar que regula o art.
165, § 92, da Constituição Federal, estatui normas
gerais para elaboração e organização dos planos
orçamentos e demonstrações contábeis da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
dá outras providências.
ALBERTO MOURÃO - Projeto de lei que
modifica o inciso VIII do art. 231 da Lei n2 9.503, de
1997, para prever como penalidade a apreensão do
veículo.
FERNANDO ZUPPO - Projeto de lei que
assegura a inexigibilidade de inscrição de pessoas
jurídicas junto aos Conselhos Federal e Regionais de
Farmácia.
AYRTON XER~Z - Projeto de lei que dispõe
sobre a constituição de patrimônio de afetação nas
incorporações imobiliárias de que trata a Lei n2 4.591 ,
de 1964.
NELSON PElLEGRINO - Requerimento de
informações ao Sr. Ministro de Minas e Energia, no
âmbito da Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS,
sobre prédios de propriedade da companhia no Bairro
da Calçada, em Salvador, Estado da Bahia.
RONALDO VASCONCELLOS - Projeto de lei
que torna obrigatória a confecção de aceiros de
proteção. de unidades de proteção ambiental e ao
longo de rodovias e ferrovias.
JOÃO
CALDAS
Requerimento
de
informações ao Sr. Ministro da Fazenda a respeito da
dotação anual e aplicação dos recursos da Fundação
Banco do Brasil.
EDUARDO BARBOSA - Projeto de lei que
altera a Lei n2 9.265, de 1996, que dispõe sobre a
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LUIZ BITTENCOURT - Projeto de lei que isenta

cidadania.

da cobrança de taxas em processos seletivos pará a

EDUARDO JORGE - Projeto de lei que amplia
a licença-maternidade para mães de recém-nascidos
prematuros e permite que elas acompanhem seus
filhos na maternidade, completando a gestação extra-uterina.
PROFESSOR LUIZINHO - Requerim~nto ao
Presidente da Câmara dos Deputados de retirada do
Projeto de Lei n1l 2.043, de 1999.
pROFESSOR LUIZINHO E MÁRCIO MATOS Projeto de lei que acrescenta dispositivo à Lei n2
6.194, de 1974, estabelecendo forma de pagamento
das indenizações.
SARAIVA FELIPE - Projeto de lei que autoriza a
internação de pacientes particulares nos hospitais
públicos do SUS.
Projeto de lei que institui a co-gestão ,nos
hospitais filantrópicos e universitários e de ensino
integrantes do SUS.
VANESSA GRAZZIOTIN E JANDIRA FEGHALI
- Requerimento ao Presidente da Câmara dos
Deputados de constituição de Comissão Externa,
com finalidade de acompanhar os problemas
vivenciados pelos trabalhadores da Telemar em
defesa de seus direitos.
WELlNTON FAGUNDES E OUTROS Requerimento ao Presidente da Câmara dos
Deputados de urgência para apreciação do Projeto
de Lei nll 2.091, de 1999, de autoria do requerente,
que altera o art. 27 da Lei nll 7.210, de 1984,
acrescenta parágrafo ao art. 911 e altera a redação do
art. 13, ambos da Lei n1l 8.019, de 1990.
WELlNTON FAGUNDES - Indicação ao Sr.
Ministro das Minas e Energia de envio de técnicos da
ANEEL ao Estado do Mato Grosso, para averiguarem
denúncias de aumentos indevidos de tarifas por parte
da Rede Cemat.
RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS Proposta de emenda à Constituição que altera o art.
228.
MARCOS
ROLlM
Requerimento ao
Presidente da Câmara dos Deputados para que o
Projeto de L~i nll 861, de 1999, seja desapensado do
Projeto de Lei n1l 2.787, de 1997.
ARNALDO MADEIRA E OUTROS - Recurso ao
Presidente da Câmara dos Deputados para
apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei n1l 420-A,
de 1999, do Deputado Milton Temer, que dá
preferência de tramitação aos procedimentos
jlldiciélis em qw~ figure como parte pessoa física com

admissão nas instituições de ensino superior os
alunos comprovadamente carentes.
Projeto de lei que dá nova redação ao § 12 e
revoga os §§ 311 e 42 do art. 711 da Lei nll 9.294, de
1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à pro.paganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas,
medicamentos, terapias e defensh(os agrícolas, nos
termos do § 411 do art. 220 da Constituição Federal.
Projeto de lei que acrescenta inciso e
parágrafos ao art. 611 da Lei nO. 8.884, de 1994, e dá
outras providências.
RUBENS BUENO E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que acrescenta parágrafo ao
art. 57, para dispor sobre o recesso parlamentar
repartido.
WAGNER SALUSTIANO - Projeto de lei que
dispõe sobre incentivo fiscal para ajuda a crianças e
famílias carentes.
Projeto de lei que dispõe sobre a participação
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa.
RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Projeto de
lei que acrescenta parágrafo único ao art. 511 da Lei nll
7.827, de 1989.
SENHORES LIDERES - Requerimento ao Sr.
Presidente de urgência para a tramitação do Projeto
de Lei nll 1.542-B, de 1991, de autoria do Deputado
Ricardo Izar, que dispõe sobre a obrigatoriedade do
exame de prevenção do câncer ginecológico para as
funcionárias públicas.

~(jaiDJI9
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60 anos.

PROJETO DE LEI N° 2.092, DE 1999
(Do Sr. Hélio Costa)

Acrescenta dispositivo à Lei no 6.368,
de 21 de outubro de 1976, a fim de prevenir
o tráfico de substâncias entorpecentes
dentro ou nas imediações de escolas de
qualquer nível, no território nacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 10. O art. 12 da Lei nO 6.368, de 21 de
outubro de 1976, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 311:
.
"Art. 12

~

.

§ 3° As penas serão aplicadas em
dobro se as condutas previstas neste artigo
ocorrerem no interior, ou em um raio de até
200 (duzentos) metros, de estabelecimentos
de ensino e edlJC8ç~Qi de. qualquer nível.'"
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Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultura
e do Abastecimento:

Justificação

O Estado do Paraná, devido a problemas
climáticos na época da colheita do café e ao pouco
cuidado dos cafeicultores durante o processo de
condução do produto da lavoura até o
armazenamento, ficou conhecido como produtor de
café de baixa qualidade, o que tem dificultado a
obtenção de bons preços na comercialização.

Os estabelecimentos de ensino, de todos os
níveis, são os pontos mais visados pelos traficantes
de drogas. As crianças indefesas e os jovens
ingênuos constituem presas fáceis para os
puxadores de drogas.
Em algumas escolas do país, as drogas já
foram passadas para crianças e jovens pelos mais
engenhosos métodos: em balas, gomas de mascar,
perf~mes, adesivos e cigarros.
Em muitos casos as drogas são oferecidas, de
graça, como experiência, até que a vítima fique
viciada.
As estatísticas são preocupantes: milhares de
crianças e jovens tiveram seu primeiro contato com
drogas como maconha, alucinógenos, cocaína e até
heroína durante o período escolar e, o mais grave,
muitos receberam as substâncias, dos traficantes,
dentro das escolas ou nas suas proximidades.
Em vários países, onde o problema existe,
foram aprovadas leis que impõem penas severas ao
tráfico de drogas nos estabelecimentos de ensino e
num raio de até duzentos metros de distância dos
educandários.
Nos Estados Unidos, onde o problema é
maior, foi aprovada pelo Congresso a Chamada
"Drug Free Zone", ou Área Livre de Drogas, que
compreende o recinto e as imediações das escolas
de todos os níveis.
O resultado foi um extraordinário sucesso. Em
alguns casos os traficantes sumiram da Área Livre
de Drogas, em outros, o uso de drogas diminuiu
consideravelmente.
A Lei n2 6.368 não contempla este dispositivo,
que poderá ser incluído como o § 3Q do seu artigo

12.
Contamos com o endosso de nossos Pares
para a aprovação deste projeto.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado Hélio Costa.

INDICAÇÃO N2 677, DE 1999
(Do Sr. Rubens Bueno)
Sugere ao Ministério da Agricultura
e do Abastecimento a divulgação de novas técnicas de condução do café da
lavoura até o armazenamento.

Em 1985, na Região de Comélio Procópio,
iniciou-se um trabalho de conscientização e
divulgação de novas técnicas de condução do café
da lavoura até o seu armazenamento.
As grandes propriedades produtivas da região,
imediatamente, adotaram as novas técnicas,
lideradas pela Fazenda Santa Alice, obtendo, desta
forma, significativos avanços na melhoria da
qualidade de seu produto final.
Recentemente, o concurso "ILLYCAFFÉ"
(prêmio Brasil de qualidade para o café expresso)
classificou o café produzido na supracitada
propriedade dentre os 50 melhores do Brasil e o
melhor do Paraná.
Sugerimos, portanto, que V. EXª, devido à
grande importância do fato, use dos meios disponíveis
para ampla divulgação do acontecimento, elevando,
assim, o conceito de nossa região como a produtora
do melhor café do Paraná e disseminadora de alta
tecnologia em produção de café de qualidade.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado Rubens Bueno.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Rubens Bueno)
Requer o envio de Indicação ao
Ministério da Agricultura e de Abastecimento
relativa à divulgação de novas técnicas de
condução do café da lavoura até o
armazenamento.
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 32 , do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. EXª seja encaminhada ao Ministério da
Agricultura e do Abastecimento a indicação em
anexo, sugerindo a divulgação de novas técnicas de
condução do café da lavoura até o seu
armazenamento.
Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999.
Deputado Rubens Bueno.
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INDICAÇÃO NS! 678, DE 1999
(Do Sr. Deputado Rubens Bueno)
Sugere a adoção de providências
para alteração da Medida Provisória nS!
1.910-11, de 22 de outubro de 1999, de
.forma a que sejam ratificados, de ofício,
os títulos de alienação ou de concessão
de terra feitas pelos estados da região
Sul na faixa de fronteira, referentes às
médias propriedades rurais.
Excelentíssimo Senhor Ministro Extraordinário
de Política Fundiária:
Sugerimos a V. EXª a adoção de providências para
alteração da Medida Provisória rfl 1.910-11, de 22 de
outubro de 1999, de forma a que sejam ratificados, de
affcio, os títulos de alienação ou de concessão de terra
feitas pelos estados da região Sul na faixa de fronteira,
referentes às médias propriedades rurais.
Estabelece o
provisória, verbis:

art. 42

da

referida medida

"Art. 42 ficam ratificados, de ofícios, os títulos de
alienação ou de concessão de terra feitas pelos
estados na faixa de fronteira, referentes a pequenas
propriedades rurais, conforme as conceitua o art. 42 ,
inciso 11, alínea a, Lei n2 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, situadas na região Sul, devidamente
registrados no Registro de Imóveis até 26 de fevereiro
de 1999, desde que o seu proprietário não seja titular
do domínio de outro imóvel rural.
Parágrafo único. Nas regiões Centro-Oeste e
Norte, a· ratificação de ofício a que se refere este
artigo abrange, inclusive, a média propriedade,
conforme a conceitua o art. 42 , inciso 111, alínea a, da
Lei n2 8.629, de 1993."
Da análise desse dispositivo, depreende-sE;l
que, na região Sul, apenas os títulos das pequenas
propriedades são ratificáveis de ofício, enquanto que,
nas outras regiões, também os títulos das médias
propriedades o são.
.
É correto conferir maior rigor ao processo de
ratificação na região Sul, posto que, aí, as terras, em
geral, são mais valorizadas.
No entanto, o tratamento diferenciado, da forma
como está' estabelecido, não se justifica. Senão,
vejamos.
A dimensão da ·pequena e da média
propriedade rural é fixada em módulos fiscais. A
dimensão da pequena varia de. 1 a 4 módulos fiscais e
da média varia de 4 a 15 módulos fiscais (art. 42 ,
incisos 11 e 111, da Lei n2 8.629, de 1993).
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Considerando que a dimensão do módulo fiscal
varia de acordo com o grau de desenvolvimento do
município;
Considerando que, na região Sul, predomina
dimensão entre 15 e 20 hectares do módulo fiscal,
enquanto nas regiões Centro-Oeste e Norte, essa
dimensão gira em torno dos 50 a 70 hectares;
Considerando 'que, na maioria dos municípios
fronteiriços dá Amazônia, a dimensão do módulo fiscal é de 100 hectares;
Considerando que, por conseguinte, a dimensão
máxima da média propriedade chega a 225 ou 300 hectares na Região Sul, enquanto que nas regiões
Centro-Oeste e Norte chega a 750 ou 1050 hectares,
podendo atingir facilmente 1500 hectares na Amazônia;
Entendemos que o tratamento distinto, compàtível
com os diferentes graus de desenvolvimento regionais e
com os diferentes rigores do processo de ratificação a eles
dirigido, estará garantido tão-somente pela utilização do
módulo fiscal corno base para o cálculo do tamanho das
propriedades cujos títulos são ratificáveis de ofício.
Considerando, finalmente, a situação de crise
por que passa a agricultura em geral e, em especial,
os pequenos e médios proprietários, abundantes na
região---Sul, para os quais o moroso e complicado
processo de ratificação representa um ônus
injustificável, haja vista que a grande maioria não deu
causa à irregularidade dos títulos que possui,
julgamos de bom alvitre a alteração do artigo
transcrito, de forma a conferir. tratamento isonômico
aos médios proprietários do país, isto é, de forma a
que, na região Sul, sejam os títulos referentes às
médias propriedades também ratifica.dos de ofício.
Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999. Deputado Rubens Bueno.
REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Rubens Bueno)
Requer o envio de Indicação ao
Ministério Extraordinário de Política
Fundiária, relativa à alteração da Medida
Provisória n 2 1.910~115 d~ 2~ de íl)a.!J~l\,!bfi'@
de 1999.
Senhor Presidente:
Nos termos do art.' 113, IncIso I, e § 1 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V.EXª seja· E!ncaminhada s.o Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindó providências a serem
tomadas para alteração .da Medida Provisória nº
1.91.0-11, de 22 de outubro de 1999.
Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999.';"
Deputado Rubens Bueno.

º
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INDICAÇÃO NS! 679, DE 1999
(Do Sr. Rubens Bueno)

Sugere a correção de distorções
gerad8a pela Lei nl! 9.424, de 24 de

demmbro de 1996, que dispõe sobre o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorização

correção de distorções geradas pela Lei nl! 9.424/96,
que institui o Fundef.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado Rubens Bueno.
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N2 ,DE 1999
(Do Sr. Juquinha e Outros)

do Magistério - FundeI.
Dá nova redação ao art. 145, 11, e §

22 , da Constituição Federal.
Excelentfssimo Senhor Ministro da Educação:
Dirijo-me a V. ExA para expor e sugerir o que
segue:
1) A Lei n2 9.424/96 prevê, no art. 12,
que o MEC realize avaliações periódicas
dos resultados da aplicação do Fundef,
com vistas à adoção de medidas
corretivas.
2) Vários municípios, como é o caso
de Palotina - PR., perdem recursos, a
despeito de seus esforços no setor
educacional, especialmente no nível da
educação infantil, não contemplada pelo
Fundef.
Assim sendo, sugerimos que sejam revistos os
critérios referentes ao Fundef, ou instituído um
fundo que abranja também a educação infantil.
Sugerimos ainda que, a exemplo do que foi
oferecido aos estados que perdem recursos com o
Fundef,
sejam
viabilizados
empréstimos
compensatórios também aos municípios.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado Rubens Bueno.

REQUERIMENTO NS! ,DE 1999
(Do Sr. Rubens Bueno)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro da Educação.
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 11~.l. inciso I e § 1º, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex' seja encaminhada ao Sr. Ministro da
Educação a indicação em anexo, sugerindo a

As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
ao texto constitucional:
Artigo único. O inciso 11 e o § 22 o art.
145 da Constituição Federal passam a ter a
seguinte redação:
..
"Art. 145
11 - taxas, pela utilização do serviço
de iluminação pública, bem como em
razão do poder da polícia ou pela
utilização, efetiva ou potencial, de demais
serviços públicos específicos e divisíveis,
pr~stados ao contribuinte ou postos a sua
disposição;

§ 2 2 As taxas não poderão ter base de
cálculo própria de impostos, à exceção da
taxa de iluminação pública."
Justificação

É de todos sabido que muitos mumclplos
brasileiros vinham instituindo e cobrando a taxa de
iluminação pública para fazer face aos custos da
implantação
e
manutenção
desse
serviço
indispensável para as comunidades urbanas.
O Supremo Tribunal Federal, porém, já firmou
jurisprudência
no
sentido
de
considerá-Ia
inconstitucional, por não se tratar de serviço
público específico e divisível, em certos casos, por
ter ela base de cálculo coincidente com a de
impostos, como o imposto predial e territorial
urbano (IPTU).
Como os municípios não têm condições
efetivas de custear a iluminação pública atrás de
seus impostos e também não podem permanecer
inadimplentes com as empresas concessionárias ou
distribuidoras de energia elétrica, a solução que se
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alvitra é a de emendar-se a Constituição, para que
eles possam vir a instituir e cobrar a taxa de
iluminação pública, dentro da legalidade e sem os
percalços das demandas judiciais.

muito especial, a Carta Magna tratou de garantir
assistência e amparo às crianças, adolescentes e
idosos, defendendo-lhes o bem-estar e a integração
na sociedade.

A emenda excetua explicitamente a taxa de
iluminação pública das regras constitucionais
restritivas quanto à instituição de taxas em geral.
Pela relevância do tema, espero contar com o
apoio dos nobres pares do Congresso Nacional
para aprovação desta emenda constitucional.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. _

Com relação aos idosos, além do amparo de
modo genérico, o texto constitucional prevê,
também, a gratuidade dos transportes públicos
coletivos aos maiores de sessenta e cinco anos
(art. 230, § 2º). Trata-se de medida da maior
importância, visto que permite aos idosos, mesmo
de baixa renda, a realização dos inúmeros
deslocamentos muitas vezes necessários para
fins de tratamento médico.

Deputado Juquinha.
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO Nº ,DE 1999
(Do Sr. Sérgio Carvalho e Outros)

do
texto
Altera
o
art.
230
constitucional para dispor sobre a
identificação do idoso para fins de
gratuidade dos transportes coletivos
urbanos.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte
emenda ao texto constitucional:
Artigo único. O art. 230 do Capítulo VII - Da
Família, Da Criança, do Adolescente e do Idoso do Título VIII - Da Ordem Social - da Constituição
Federal passa a vigorar acrescido do seguinte §
2º-A:
"Art. 230

.

"§ 2º-A Para efeito do benefício de
que trata o parágrafo anterior, a
identificação do idoso deverá ser feita por
documento de identidade oficial, vedada a
exigência, por parte das empresas
concessionárias, de comprovação de idade
mediante
documento
especificamente
emitido para este fim."
Justificação
A Constituição Federal de 1988, a par de
garantir um amplo conjunto de direitos individuais e
coletivos, ainda procurou estabelecer formas de
proteção à família, base da sociedade. De maneira

Observamos, no entanto, com pesar, que
aquilo que deveria ser um simples benefrcio para as
pessoas idosas torna-se fonte de aborrecimento,
perda de tempo e, não raro, dispêndio. Isto porque,
na
maioria
das
cidades,
as
empresas
concessionárias dos serviços de transporte coletivo
exigem, para o gozo efetivo dobeneffcio da
gratuidade, a identificação do idoso por meio da
apresentação de uma "carteirinha" especificamente
emitida para este fim. Inexplicavelmente, não se
aceita que a comprovação de idade se faça
mediante carteira de identidade ou outro documento
oficial.
Consideramos
tal
situação
inaceitável.
Trata-se de um procedimento de caráter burocrático
que acaba por excluir do beneffcio aquelas pessoas
que, por qualquer motivo, não tenhamcónseguido
obter a referida "carteirinha". Para sanar esse
problema, estamos oferecendo à apreciação da
Casa a presente proposta de emenda à
Constituição, que visa a determinar que a
identificação do idoso e, conseqüentemente, a
comprovação de idade se faça, mediante a
apresentação de documento de identidade oficial.
Por outro lado, vedamos a exigência, por parte das
empresas concessionárias, de que a comprovação .
de
idade
se
faça
mediante
documento
especificamente emitido para este fim.
Estamos certos de 'que, com essa medida,
estaremos colaborando para que o beneffcio
constitucional possa ser gozado por·todôs 'aqueles
que a ele têm direito, sem burocracias
desnecessárias. Esperamos, portanto, contar com o
apoio de todos os ilustres membros desta Casa para
que a proposta que ora oferecemo,spossa ser
rapidamente aprovada.
Sala das Sessões, 24 de novembJ'() de 1999.Deputado Sérgio Carvalho.

57044 Quinta-feira 25

Novembro de 1999

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°

, DE 1999.

( Do Sr. Sérgio Carvalho e outros)

Altera o art. 230 do texto
constitucional para dispor sobre a
identificação do idoso para fins de
gratuidade dos transportes coletivos
urbanos."
li
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PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N2 165, DE 1999
(Do Sr. Sérgio Carvalho e Outros)
Altera o art. 18 da Constituição Federal, para acrescentar-lhe parágrafo
excepcionando a. criação de municípios
oriundos de distritos distantes mais de
70 quilômetros da sede.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
ao texto constitucional:
Artigo único. Acrescente-se ao artigo
18 da Constituição Federal o seguinte § 52:
"§ 52 Não se aplica ás regiões onde
estão localizados os distritos com mais de
dez mil habitantes e distem mais de setenta
quilômetros da sede do município, o disposto
no parágrafo anterior, e dependerão de
consulta prévia, mediante plebiscito, às
populações diretamente interessada.
Justificação
A modificação inserta na Constituição Federal
pela Emenda Complementar n2 15 é de grande
importância, dada a irracional febre de emancipação
de distritos que vinha ocorrendo no país. Muitas
vezes, os novos municípios não têm a menor
condição de auto-sustento, vivendo apenas do FPM,
reduzindo a já minguada cota que cabe às comunas
brasileiras.
Ocorre que ao constituinte derivado escapou
uma situação extremamente peculiar e grave: a dos
distritos muito distantes, localizados a mais de 70, 80,
100 quilômetros ou mais dos municípios sede, como
os muitos casos existentes na região Norte do País,
nos estados menos dotados de boas vias de acesso e
que mormente acabam ficando isolados.
Reconhecemos o alto custo da instalação de um
nbvo município, mas entendemos que a despesa de
se governar um distrito, a tais distâncias da sede,
muito superaria aquele gasto. Como singular
exemplo, imagine-se o deslocamento
de uma
ambulância da sede ao distrito, de volta à sede para a
entrega do paciente ao hospital, a devolução daquele
aos distrito e o retorno à sede. A economia do
dinheiro público é imperiosa, mas deve ser feita de
maneira racional.
Diante do que foi exposto é que esperamos
contar com o apoio dos nobres Colegas para ver
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aprovada a presente proposta de emenda à
Constituição.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado Sérgio Carvalho.
PROJETO DE LEI N2 2.093, DE 1999
(Do Sr. Sérgio Barros)
Denomina "Aeroporto Internacional
Edmundo Pinto" o novo aeroporto da
cidade de Rio Branco, Acre.
O Congresso Nacional resolve:
Art. 1Q O novo aeroporto internacional da cidade
de Rio Branco, capital do Estado do Acre, projetado
pelo Ministério da Aeronáutica, construído sob a
responsabilidade da Empresa Brasileira
de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO, localizado
às margens da BR-364, vizinho ao Município de
Bujari, passa a ser denominado "Aeroporto
Internacional Edmundo Pinto".
Art. 2Q Da placa inaugural, a ser colocada no
saguão do terminal constarão, além das habituais
referências às autoridades e empresas responsáveis
por sua construção, os seguintes dizeres: "A
Edmundo Pinto, ex-vereador, ex-deputado e
ex-governador do estado do Acre, a homenagem e a
saudade do povo do Acre e de todo o Brasil pelo
profícuo trabalho desenvolvido em prol da
emancipação social e política da terra acreana".
Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
Este projeto de lei pretende resgatar a memória
do ex-governador Edmundo Pinto , barbaramente
assassinado, em São Paulo, em 17 de maio de 1992,
quando exercia o segundo ano de seu mandato como
Governador do Acre. A promissora carreira política
do governador acreano foi ceifada prematuramente
por esta tragédia, que comoveu todo o país e marcou
profundamente a memória político-administrativa da
população acreana.
Edmundo Pinto de Almeida Neto, bacharel em
Direito pela Universidade Federal do Acre, foi o
décimo primeiro governador do Estado do Acre, eleito
em 1990, no segundo turno das elições. Acreano de
Rio Branco, nasceu em 21 de junho de 1954.
Elegeu-se vereador em 1982, deputado
estadual em 1986 e governador em 1990. Orador
brilhante, com profunda vocação pública, pautou-se
sempre, no exercício destes mandatos, por uma
atuação vibrante e fiscalizadora das ações dos
governos municipais e estaduais, ocupando, na
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Assembléia Legislativa, a Liderança do PDS, partido
onde desenvolveu toda sua atividade política, e do
qual foi seu presidente regional.
Quando chegou ao ápice de sua carreira
política, desenvolvendo o mandato de Governador, foi
assassinado dentro do Hotel Della Volpe, em São
Paulo, num crime que guarda aspectos não
suficientemente esclarecidos. Tinha, à época, apenas
38 anos de idade.
O processo de desapropriação da área onde se
situa o novo aeroporto de Rio Branco se consumou
no mandato de Edmundo Pinto como governador. Foi
no seu governo que o Estado assumiu, perante o
antigo Ministério da Aeronáutica e a Infraero, a
responsabilidade por essa desapropriação.
Nada mais justo, portanto, que homenageá-lo
dando ao novo Aeroporto Internacional da capital
acreana o seu nome, numa manifestação de respeito,
saudade e gratidão a um governador que foi um dos
mais jovens e promissores políticos das novas
gerações.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999.Deputado Sérgio Barros.
PROJETO DE LEI N!! 2.094, DE 1999
(Do Sr. Sérgio Barros)
Altera o art. 3º- da Lei n!! 7.986, de 28
de dezembro de 1989, que "regulamenta a
concessão de benefício previsto no art. 54
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, e dá outras providências."
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 32 da Lei n2 7.986, de 28 de
dezembro de 1989, alterado pelo art. 21 da Lei n2
9.711 , de 20 de novembro de 1998, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 3!! A comprovação da efetiva
prestação de serviços a que alude esta lei
far-se-á perante os órgãos do Ministério da
Previdência e Assistência Social, por todos
os meios de prova admitidos em direito, inclusive a justificação administrativa ou judicial.
§ . 12 Caberá ao representante do
Ministério Público, por solicitação do
interessado, promover a justificação judicial,
nos casos da falta de qualquer documento
comprobatório
das
qualificações
especificadas nos artigos anteriores, ficando
o solicitante isento de quaisquer custos
judiciais e de quaisquer outras despesas.
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§ 2º- O prazo para julgamento da
justificação é de 15 (quinze) dias." (NR)
Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Este projeto de lei pretende resgatar aos
seringueiros, "soldados da borracha", a possibilidade
de provar sua condição por todos os meios admitidos
em direito, o que foi suprimido da legislação
específica (Lei n2 7.986, de 1989) peja Lei nl! 9.711,
de 1998.
Os seringueiros, "soldados da borracha", foram
convocados para trabalhar nos seringais da Região
Amazônica por motivos políticos, nos termos do
Decreto-Lei n2 5.813, de 14 de setembro de 1943. Em
retribuição aos serviços prestados, o Decreto-Lei n2
9.882, de 16 de setembro de 1946, garantiu-lhes um
plano assistencial, só implementado pela Carta
Magna de 1988 (art. 54 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT). Foi-lhes, então,
concedida pensão mensal vitalícia, quando carentes,
no valor de dois salários mínimos, estendida aos
dependentes nas mesmas condições.
O art. 54 do ADCT foi regulamentado pela Lei n2
7.986, de 1989, cujo art. 32 , em sua redação original,
determinou que a comprovação dos serviços
prestados pelos seringueiros ao Governo Federal,
durante a Segunda Guerra Mundial, seria feita
perante os órgãos do Ministério da Previdência e
Assistência Social, por todos os meios de prova
admitidos em direito, inclusive a justificação
administrativa ou judicial, onde são contempladas as
provas testemunhais para início do processo de
habilitação. No caso da falta de qualquer documento
comprobatório da prestação dos referidos serviços,
foi assegurado ao interessado o acesso à justificação
judicial, a ser promovida pelo Ministério Público.
A despeito desse mandamento legal, atos
normativos do Ministério da Previdência e Assistência
Social exigiam razoável início de prova material para
a comprovação dos serviços prestados pelos
seringueiros.
Pareceres exarados pela Procuradoria Geral e
Procuradorias Regionais do INSS posicionaram-se
pela ausência de respaldo legal a exigência dessas
provas materiaiS!.
Visando conter decisões judiciais favoráveis a
esses seringueiros, a Lei n2 9.711, de 1998, oriunda
Medida Provisória nl2 1.663-10, de 28 de maio de
1998, e reedições, deu nova redação ao art. 32 da Lei
n2 7.986, de 1989, para determinar que a
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HremprovaC;ãtl.., dos serviços preMIMos> pelos
. sérl"ngueiros só produzirá efeito quando baseada em
ifllício de prova material, não se admitindo prova
exclusivamente testemunhal. Essa determinação
inviabiliza a concessão da pensão especial àqueles
que não possuem os documentos contemporâneos
exigidos.
Dessa forma, para permitir que os seringueiros,
"soldados da borracha", provem sua condição por
todos os meios de prova admitidos em direito,
propomos resgatar a redação original do art. 3!l da Lei
nº 7.986, de 1989, assegurando aos mesmos a
concessão do benefício constitucional.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado Sérgio Barros.
PROJETO DE LEI N!l 2.095, DE 1999
(Do Sr. Bispo Rodrigues)
Acrescenta parágrafo ao ar1igo 58
da Lei n 2 6.360, de 23 de setembro de
1976, a fim de proibir prêmios e
vantagens para balconistas promoverem
vendas de medicamentos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O artigo 58 da Lei n2 6.360, de 23 de
!&zembro de 1976, passa a vigorar acrescido de um
parágrafo com a seguinte redação:
"Art.

58

§ 12
§ 22
§ 32

~

~::

..
..
..

É expressamente proibido
oferecer qualquer tipo de vantagens, inclusive percentual sobre as vendas, aos
farmacêuticos e aos balconistas de
farmácias e drogarias com o objetivo de
premiar seu desempenho pela promoção e
venda de medicamentos."
Art. 22 O inciso V do art. 10 da Lei n2 6.437, de
20 de agosto de 1977, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 10
..
V - fazer propaganda ou promoção de
venda de produtos sob vigilância sanitária,
alimentos e outro, contrariando a legislação
sanitária. (NR)

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

Justificação
Os laboratórios produtores criam ae fllI'Sis
diversas formas de prêmios recompensas aos
balconistas para que estes vendam seus produtos.
Os proprietários de drogarias e farmácias também
instituem várias formas de incentivar seus balconistas
a venderem mais.
Como resultado, os balconistas de farmácias e
drogarias promovem um verdadeiro festival de
estratégias para "empurrar" toda a sorte de produtos aos
consumidores que procuram orientação e a dispensação
de medicamentos nestes estabelecimentos.
Em regra, os consumidores e pacientes é que
acabam levando a pior, comprando vários
medicamentos que não necessitam, outros não
adequados ao seu caso e consumindo-os em
quantidades não indicadas, ou de forma errônea, entre outros prejuízos que podem comprometer gravemente a sua saúde.
Esta prática, histórica em nosso país, é quase
institucionalizada no meio do comércio farmacêutico,
gerando distorções graves em todo o nosso sistema
de assistência farmacêutica, pública e privada. Os
agentes econômicos comportam-se estritamente
conforme seus interesses particulares.
Na área farmacêutica isso é muito grave. A rigor,
os medicamentos não poderiam ser objeto de
promoções do tipo que costumam haver nas
farmácias e drogarias. São mercadorias especiais,
cujo efeito pode ?er de remédio ou de veneno, e não
podem ficar expostos aos interesses de comerciantes
que não conhecem as verdadeiras propriedades dos
produtos que vendem.
Estes motivos nos levaram a elaborar e
apresentar este projeto de lei que tem o objetivo
simples mas bastante importante de coibir esses
abusos pelo bem da saúde pública do país. Nele,
acrescentamos um parágrafo à Lei nQ 6.360176, para
proibir a promoção da venda de medicamentos por
meio de vantagens aos balconistas e farmacêuticos.,
e modificamos a redação de um inciso da Lei nQ
6.437177 para precisar a infração respectiva,
mantendo a pena existente.
Se queremos uma nação justa e saudável, que
busca o melhor comportamento dos agentes sociais
no rumo de um país desenvolvido, não podemos
tolerar práticas antiéticas e lesivas ao cidadão. Por
isso, conclamamos nossos ilustres colegas
Deputados desta Casa para a apreciação e
aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões,24 de novembro de 1999. Deputado Bispo Rodrigues.
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PROJETO DE LEI N2 2.096, DE 1999
(Do Sr. Feu Rosa)

Cria o Programa Nacional de
Mineralização dos Solos e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Esta lei institui um programa que, ao
financiar ações que visam ao enriquecimento mineral
dos solos brasileiros, promoverá a melhoria
nutricional dos alimentos e, conseqüentemente, a
melhoria da saúde da população brasileira.
Art. 22 Fica criado o Programa Nacional de
Mineralização dos Solos, tendo por objetivo promover
a incorporação, aos solos onde se cultivam plantas
destinadas á alimentação humana ou ao
arraçoamento animal, de elementos químicos que
constituam micronutrientes essenciais para o ser
humano ou para os animais de criação e que não
estejam ali presentes em quantidade suficiente.
Art. 32 Para os efeitos desta lei, consideram-se
micronutrientes essenciais para o ser humano ou
para os animais de criação: o ferro, o zinco, o cobre, o
cobalto, o iodo, o selênio, o manganês, o molibdênio,
o flúor, o silício, o níquel, o crômio, o estanho, o
vandádio, o arsênio e outros elementos minerais que
os órgãos públicos federais responsáveis pelas áreas
de saúde e agricultura assim considerarem, com
base em trabalhos científicos reconhecidamente
válidos.
Art. 42 O Programa Nacional de Mineralização
dos Solos contará com recursos consignados no
orçamento das Operações Oficiais de Crédito;
provenientes do retorno de operações de
financiamento; de aplicação obrigatória em crédito rural, nos termos da Lei nQ 4.829, de 5 de novembro de
1965; da alocação de recursos orçamentários da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios; de empréstimos contraídos no exterior,
de doações e outros recursos legalmente previstos.
Art. 52 Os recursos do Programa Nacional de
Mineralização dos Solos destinar-se-ão a conceder
financiamentos:
I - a empresas do setor mineral, para a
instalação, modernização e operação de minerações
e moinhos de rochas que constituam fontes dos
micronutrientes referidos no art. 312;
11 - a produtores rurais (pessoas físicas ou
jurídicas), para a realização de análise do solo,
aquisição, transporte e aplicação, na área a ser
cultivada, de fertilizantes, corretivos e aditivos
minerais, que constituam fontes dos micronutrientes
referidos no art. 32 •
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Art. 612 Os financiamentos a que se refere o
artigo anterior terão prazo de pagamento de até 5
(cinco) anos, incluídos até 2 (dois) anos de carência e
sobre os mesmos incidirão juros:
I - não superiores àqueles que incidirem sobre
operações de custeio agrícola contratadas com
recursos das Operações Oficiais de Crédito, quando
os beneficiários forem produtores rurais;
. 11 - de até 12% (doze por cento) ao anO, nos
demais casos.
Art. 712 O Poder Executivo baixará o regulamento
desta lei, em que serão definidas, entre outros
aspectos, as competências institucionais relativas à
administração e à execução do Programa Nacional de
Mineralização dos Solos.
Art. 8g Esta lei entra em vigor noventa dias após
a data da sua publicação.

Justificação
O solo é um recurso natural, formado sobre a
superfície da terra ao longo de milhares, milhões de
anos, pela ação contínua do intemperismo sobre as
rochas que constituem a litosfera. Expostas à
atmosfera, as rochas são submetidas a fenômenos
físicos e químicos, como as variações de temperatura, o sol, as chuvas, os ventos e gradualmente
vão-se decompondo. As reações químicas provocam
a liberação de elementos minerais e, na presença de
umidade, estabelecem-se as condições propícias à
existência de vida.
Com o desenvolvimento da atividade biológica,
o solo torna-se, então, um ecossistema, onde
convivem seres microscópicos e macroscópicos, em
contínua interação. Do ponto de vista da agricultura, o
solo é visto como o ambiente onde as plantas se
desenvolvem. Ali elas se fixam através das raízes e se
nutrem dos minerais contidos na solução do solo.
Desde a mais remota antiguidade, quando o
homem deixou de ser mero caçador e coletor para
fixar-se em determinados territórios, dando início ao
cultivo de plantas que lhe forneceriam alimentos e
fibras, o solo passou a ter importância fundamental,
em função de sua capacidade de sustentar uma
agricultura incipiente.
No presente século, a química agrícola evoluiu
muito. A nutrição mineral das plantas foi
exaustivamente estudada, sendo conhecidos os
elementos minerais que desempenham funções
fisiológicas essenciais. Também se estudou a
nutrição dos organismos animais e dos seres
humanos, sabendo-se que estes também demandam
minerais, em quantidades maiores ou menores. A
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relação de macronutrientes e micronutrientes - que
não coincide com a demanda dos vegetais - é
conhecida e, com freqüência, verificam-se deficiências prejudiciais à saúde do homem e dos
animais.
O Brasil é um país de dimensões continentais e
possui grande variedade de tipos de solos. Há solos
de grande fertilidade natural, mas predominam solos
de baixa capacidade de troca catiônica, altamente
Iixiviados, freqüentemente ácidos e de baixa
fertilidade.
A ciência agronômica preconiza, para solos com
problemas de acidez, a aplicação de calcário - que
eleva o pH do solo e elimina a toxidez do íon
alumínio,prejudicial à maioria das plantas cultivadas.
Recomenda-se, ainda, que solos pobres em fósforo
devem receber uma adubação corretiva, de modo a
elevar o teor desse macronutriente a um nível mais
favorável ao cultivo de lavouras. No processo de cultivo,
em geral, aplicam-se adubações químicas destinadas a
suprir as plantas com os macronutrientes primários
nitrogênio, fósforo e potássio e, em alguns casos, com
algum outro nutriente cuja deficiência possa limitar a
produtividade agrícola.
Todas essas intervenções humanas acarretam
alterações significativas no ecossistema do solo e na
própria composição química das plantas cultivadas.
Sabe-se, por exemplo, que a alteração do pH do solo
(pela calagem) afeta intensamente a disponibilidade
dos diversos elementos nutrientes. Busca-se, então,
minimizar esse efeito.
Pouca importância tem sido dada aos
micronutrientes, enquanto estes não limitam a
produção agrícola. Entretanto, não são apenas as
plantas que demandam esses elementos ·para sua
nutrição, mas também os animais e os seres
humanos que se alimentam dessas plantas.
Tradicionalmente, o combate às carências
nutricionais no ser humano costuma ser enfrentado
por meio de programas de suplementação e/ou
complementação alimentar, à custa das ações do
próprio sistema de saúde, quando seria desejável
maior integração entre os setores de saúde e de
agricultura. Neste caso, numa ação preventiva,
complementar e muito mais estrutural do que as
medidas paliativas e pouco efetivas e permanentes
como as considerações a seguir pretendem
evidenciar.
Recente pesquisa do Professor Malaquias Filho
(Departamento de Nutrição, Universidade Federal de
Pernambuco), com ampla repercussão na mídia
nacional, mostrou que o leite materno brasileiro tem
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características quantitativas médias de vitaminas e
sais minerais 70% abaixo das recomendações do
Unicef/INS para aquele alimento. Quando pensamos
que as crianças quando no primeiro ano consumindo
leite materno estão sendo bem alimentadas e
adequadamente imunizadas contra uma série de
doenças, em geral estamos enganados.
Há mais de dez anos, a Declaração de Nova
Délhi (Unicef/Onu) asseverou que "não é o
desenvolvimento social e econômico que acaba com
a desnutrição infantil, mas o término desta é que cria
os caminhos para alcançar-se aquele". Esta mesma
constatação também consta, há mais de 25 anos, em
documentos setoriais da OMS, FAO, Unesco, Unicef,
preparados por grupos de estudos sobre a matéria.
Estudo levado a efeito em 1996, pela
Universidade de Viçosa - MG, com o apoio da
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e
a Alimentação (FAO) , da Organização Mundial de
Saúde (OMS), da Fundação Getúlio Vargas e do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
produziu
resultados
da maior importância.
Destaca-se a revelação de que ocorre gravíssima
deficiência mineral e vitamínica na dieta alimentar
brasileira, mormente na população de baixa renda e
consumidores da cesta básica.
Supreendentemente, a deficiência mineral
alcança a parcela de maior poder aquisitivo da
população, configurando um problema independente
da
realidade
socioeconômica
do
cidadão.
Constata-se assim, que a dieta do brasileiro é
insatisfatória, incapaz de repor os nutrientes minerais
essenciais aos níveis necessários à manutenção de
uma vida saudável e produtiva!
O estudo também revelou a origem do
problema: a maior parte dos solos brasileiros - como
ocorre com a maioria dos solos das regiões tropicais
- é deficiente em nutrientes essenciais, tais como:
selênio, zinco, cálcio e magnésio, indispensáveis à
saúde física e mental. Em razão da escassez no solo,
segue-se uma cadeia alimentar com deficiência mineral, passando pelos vegetais, pelos animais e
chegando até à alimentação humana.
Outra conclusão que se obtém da pesquisa em
foco é o fato de que mesmo o cidadão brasileiro bem
alimentado não supre a terça parte de suas
necessidades minerais diárias, recomendadas pela
Organização Mundial da Saúde! Este quadro pode
explicar a grande incidência de doenças
cardivasculares, diabetes e nanismo, entre tantas
outras, em todas as faixas de renda da população
brasileira, sendo responsável por grande parte da
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ocupação dos leitos hospitalares, aposentadorias
precoces, mortalidade precoce, por causas
desconhecidas, doenças degenerativas precoces, como
também por certas manifestações da desnutrição infantil,
como evasão escolar, 'repetência, etc.
As principais conseqüências das deficiências
minerais são a redução da expectativa de vida; dos
anos de trabalho produtivo; da resistência a doenças;
e o aumento do absenteísmo no trabalho e na escola.
As presentes informações também servem para
desmistificar a crença equivocada de alguns, de que
seria o brasileiro um povo "acomodado, apático e que
não reage às opressões". Grande parte da reduzida
capacidade produtiva do brasileiro pode ser atribuída
à sua deficiência nutricional! Daí se originam o
marasmo, a apatia, a falta de criatividade e energia
para a superação de obstáculos. É um problema que
afeta desde os miseráveis até a classe dominante!
O estudo ora mencionado indica que a falta de
uma intervenção efetiva na nutrição do povo constitui
o mais sério obstáculo ao desenvolvimento social e
econômico do Brasil. O desenvolvimento físico
prejudicado da população deixa seqüelas na força
econômica e produtiva do País.
Um aspecto da maior importância a
observar-se, neste como em tantos outros casos, é o
fato de que uma intervenção profilática é sempre
muito menos onerosa que ação terapêutica. A
extinção da desnutrição infantil nas comunidades
tende a reduzir os custos de saúde em cerca de 30%,
nos dois primeiros anos, e em até 60%, até o quarto
ano.
O presente projeto de lei tem por objetivo criar o
Programa Nacional de Mineralização dos Solos,
tendo por objetivo promover a incorporação, aos solos onde se cultivam plantas
destinadas à
alimentação humana ou ao arraçoamento animal, de
elementos químicos que constituam micronutrientes
essenciais para o ser humano ou para os animais de
criação e' que não estejam ali presentes em
quantidade suficiente. Vale lembrar que essa
estratégia não seria eficaz para o suprimento de
macronutrientes, razão pela qual não os incluímos.
Acreditamos que, ao aprová-lo, o Congresso
Nacional estará trazendo relevante contribuição ao
nosso País, contribuindo decisivamente para que
nossa população tenha melhor saúde e, por via de
conseqüência, para que todo País se desenvolva de
forma contínua e harmoniosa.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999.Deputado Feu Rosa.
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PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO NQ 166, DE 1999
(Do Sr. Eduardo Jorge e Outros)
Reformula o sistema previdenciário,
instituindo regime básico unificado e
dispondo sobre regime complementar.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
ao texto constitucional:
Art. 12 Os arts. 72 , 37, 42, 61, 73, 129, 142, 194,
195, 201, 202, e 203 da Constituição Federal passam
a vigorar com a seguinte redação:
"Art.7º
XVIII - licença à
prejuízo do emprego e do
e vinte dias, podendo
estendido para trezentos
amamentando;

..
gestante, sem
salário por cento
este prazo ser
dias se estiver

"
"Art. 37

.

XI - a remuneração e o subsídio do
ocupante de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica
e fundacional, dos membros de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, dos
detentores de mandato eletivo e dos demais
agentes políticos e os proventos e as
pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidos cumulativamente, incluídas as
vantagens pessoais ou de qualquer outra
natureza, não poderão exceder o subsídio
mensal, em espécie, do Presidente da
República.
XXII - É facultado aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios a fixação
de subtetos em relação ao limite máximo
previsto no inciso XI deste artigo.
§ 10. É vedada a percepção
simultânea de proventos de aposentadoria
com a remuneração de cargo, emprego ou
função pública, ressalvados os cargos
acumuláveis na forma desta Constituição,
os cargos eletivos
e os cargos em
comissão declarados em lei de livre
nomeação e exoneração, observado, para
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efeito desta cumulatividade, o limite fixado
no inciso XI ou XXII, deste artigo."
"Art. 42.
Parágrafo único. 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,
§ 8º, e do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes
dos oficiais conferidas pelos
respectivos
governadores."
"Art. 61.
........
§ 1º
.....
11 - disponham sobre:
.....
c) servidores públicos da União e
Territórios, seu regime jurídico, provimento
de cargos e estabilidade;
f) militares das Forças Armada, seu regime jurídico, provimento de cargos,
promoções, estabilidade, remuneração e
reforma."
"Art. 73.
..............................................................
§ 3º Os Ministros do Tribunal de
Contas da União terão as mesmas
garantias, prerrogativas, impedimentos,
vencimentos e vantagens dos Ministros do
Superior Tribunal de Justiça.
"Art. 129

.

§ 4º Aplica-se ao Ministério Público, no
que couber, o disposto no art. 93, 11."
"Art. 142
.
§ 3º

.

VIII - aplica-se aos militares o disposto
no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX,
XXIV, XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV
e XV;
X - a lei disporá sobre o ingresso nas
Forças Armadas, os limites de idade, a
estabilidade, os direitos, os deveres, a
remuneração, as prerrogativas e outras
situações
especiais
dos
militares,
consideradas as peculiaridades de suas
atividades, inclusive aquelas cumpridas por
força de compromissos internacionais e de
guerra."
..
"Art. 194
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§ 1º
.
§ 22 Fica criado, no âmbito da
administração federal, o Ministério da
Seguridade Social
e três secretarias
nacionais responsáveis pelas áreas de
saúde, previdência e assistência social.
§ 3º A gestão administrativa da
Secretaria Nacional da Previdência Social
caberá a um colegiado, composto por um
representante dos trabalhadores, um
representante dos empregadores, um
representante dos aposentados e um
representante do Governo.
§ 4º Os membros do colegiado a que
se refere o parágrafo anterior:
I - exercerão suas funções em tempo
integral e serão remunerados pelos cofres
públicos, na forma da lei;
11 - serão nomeados pelo Presidente
da República, após indicação das entidades
nacionais de cada segmento, argüição
pública e aprovação da Câmara dos
Deputados;
111 - terão mandato de quatro anos,
permitida a reeleição, e poderão ser
destituídos antes do término do mesmo por
deliberação da Câmara dos Deputados.
§ 5º Para efeito da gestão democrática
e descentralizada da previdência social,
poderão ser instituídos colegiados estaduais,
municipais e no Distrito Federal, com a
mesma composição prevista no § 3º deste
artigo."
"Art. 195.
11 - dos segurados, dos aposentados
e
dos
pensionistas;
podendo
ser
progressiva e haver isenção na forma da lei.
IV
sobre movimentação ou
transmissão de valores e de créditos e
direitos de natureza financeira.

§ 22 A proposta de orçamento da
seguridade social será· elaborada pelo
Ministério da Seguridade Social, e, no
âmbito dos Estados, do Distrito Federal e
dos municípios, de forma integrada pelas
áreas responsáveis pela saúde, previdência
social e assistência social, tendo em vista
as metas e prioridades estabelecidas na lei
de diretrizes orçamentárias, assegurada a
cada área a gestão de seus recursos.

§ 72 Somente poderá se concedida
isenção de contribuições para a seguridade
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social para entidades beneficientes de
assistência social e de saúde mediante lei
específica e atendidas as exigências nela
estabelecidas.
"Art. 201. A previdência social será
organizada sob a forma de um regime
básico unificado e de um regime
complementar.
§ 1º Participam obrigatoriamente do
regime básico unificado:
I - os trabalhadores em geral;
11 - os servidores públicos CIVIS
federais, estaduais, distritais e municipais;
111 - os militares;
IV - os exercentes de mandato eletivo
federal, estadual, municipal ou distrital;
V - o Presidente da República e os
Ministros de Estado;
VI - os Governadores e os Prefeitos;
VII - os Ministros dos Tribunais de
Contas;
VIII - os juízes federais e estaduais e
demais membros dos órgãos do Poder
Judiciário;
IX - os membros do Ministério Público,
da Advogacia-Geral da União e da
Defensoria Pública.
§ 2º É vedada a criação, nas esferas
federal, estadual, distrital e municipal de
qualquer outro regime previdenciário cujos
objetivos sejam os mesmos do regime
básico unificado.
§ 39. O regime básico unificado
atenderá, mediante
contribuição e nos
termos da lei, a:
I - cobertura dos eventos de doença,
invalidez, morte e idade avançada;
11 - proteção à maternidade;
111 - proteção ao trabalhador em
situação de desemprego involuntário;
IV - sálario-família e auxílio-reclusão
para os dependentes dos segurados de
baixa renda.
§ 4º É vedada a adoção de requisitos
e critérios diferenciados para a concessão
de aposentadoria aos beneficiários do regime
básico unificado, observadas as
ressalvas contidas no § 11 deste artigo e os
casos de atividades exercidas sob
condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física, definidos em
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lei complementar federal, para os quais será
adotada, prioritariamente, a redução da
jornada de trabalho.
§ 5º Nenhum benefício que substitua o
salário de contribuição ou o rendimento do
trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.
§ 6º Serão considerados, no cálculo do
valor do benefício, os cento e oitenta
melhores
salários
de
contribuição
considerados
no
período
total
de
contribuição necessário para a obtenção do
benefício, os quais deverão ser atualizados,
na forma da lei.
§ 7º O limite máximo para o valor dos
benefícios do regime básico unificado é
fixado em dez salários mínimos.
§ 8º É assegurado o reajustamento
dos benefícios para preservar-lhes, em
caráter permanente, o valor real, conforme
critérios definidos em lei.
§ 9º A gratificação natalina dos
aposentados e pensionistas terá por base o
valor dos proventos do mês de dezembro de
cada ano.
§ 10. É assegurada aposentadoria por
idade no regime básico unificado, desde
que o segurado comprove possuir, no
mínimo, sessenta anos de idade e quinze
anos 'de contribuição, e que o valor do
benefício a ser concedido não exceda ao
equivalente a três salários mínimos.
§ 11. É assegurada aposentadoria por
tempo de contribuição ao segurado que
comprove, no mínimo, entre vinte e cinco e
trinta e cinco anos de contribuição e, no
mínimo, entre cinqüenta e sessenta anos de
idade, parâmetros estes que deverão ser
combinados levando-se em conta simultânea e
proporcionalmente
a
remuneração
do
segurado, conforme previsto em lei.
§ 12. O requisito de idade previsto no §
10 deste artigo será reduzido em cinco anos
para a trabalhadora rural e para as mulheres
que exerçam suas atividades em regime de
economia familiar, nestes incluídos a
produtora rural e pescadora artesanal.
§ 13. É vedada a percepção simultânea
de mais de urna aposentadoria do regime
básico
unificado,
ressalvadas
aquelas
decorrentes dos cargos acumuláveis na forma
desta Constituição, observado, para cada
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uma delas, o limite fixado no § 79. deste
artigo."
"Art. 202. O regime complementar,
público ou privado, será facultativo, baseado
na constituição de reservas que garantam o
benefício contratado e regulado por lei
complementar.
§ 12 As contribuições do empregador,
os benefícios e as condições contratuais
previstas nos estatutos, regulamentos e
planos de benefícios das entidades de
previdência complementar não integram o
contrato de trabalho dos participantes,
assim como, à exceção dos benefícios
concedidos, não integram a remuneração
dos participantes nos termos da lei.
§ 22 É vedado o aporte de recursos a
entidade de previdência complementar pela
União, Estados,
Distrito Federal, e
Municípios, suas autarquias, fundações,
empresas
públicas, sociedades de
economia mista e outras entidades públicas
salvo na condição de patrocinador, situação
na qual, em hipótese alguma, sua
contribuição normal poderá exceder a do
participante,
devendo
observar,
adicionalmente, o limite fixado no art. 37,

XI.
32
Será
assegurado
aos
participantes dos planos de benefícios de
entidades de previdência complementar a
participação na gestão de seus respectivos
planos, bem como o pleno acesso às
informações relativas a estes planos."
"Art. 203
.

§

VI - a garantia de bolsa escola, no
valor de um salário mínimo, a todas as
crianças e adolescentes matriculados no
ensino fundamental, desde que a família
comprove renda bruta mensal total de até
três salários mínimos e a freqüência
escolar, na forma da lei.
Parágrafo único, O .benefício previsto
no inciso VI deste artigo não poderá ser
cumulativo com a percepção do
salário-família previsto no inciso IV do art.
201."
Art. 2Sl Para efeito de aposentadoria, é
assegurada, no regime básico unificado, a contagem
recíproca do tempo de contribuição na administração
pública e na atividade privada, rural e urbana,
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hipótese em que as esferas governamentais se
compensarão financeiramente, segundo critérios
definidos em lei.
Parágrafo único. É vedada a contagem de tempo
de contribuição fictício.
Art. 32 São mantidos todos os direitos e garantias
assegurados nas disposições constitucionais vigentes à
data de publicação desta emenda aos aposentados,
pensionistas, anistiados e ex-combatentes, assim como
àqueles que já cumpriram, até aquela data, os
requisitos para usufruírem tais direitos, exceto em
relação ao disposto nos arts. 37, XI, e 195, 11, da
Constituição Federal.
§ 1!! A partir da publicação desta emenda aplica-se,
de imediato, o teto remuneratório estabelecido no art. 37,
XI, da Constituição Federal aos proventos de
aposentados e pensionistas de todas as esferas de
Governo.
§ 22 Na hipótese de fixação de subtetos,
conforme dispõe o art. 37, XXII, da Constituição Federal, sua aplicação será imediata, não mais sendo
adotado o teto previsto no art. 27, XI, da Constituição
Federal.
§ 32 O projeto de lei complementar instituindo a
contribuição social incidente sobre os proventos de
aposentados e pensionistas, prevista no art. 195, 11,
da Constituição Federal, deverá ser apresentado ao
Congresso Nacional no prazo máximo de sessenta
dias a contar da data de publicação desta emenda.
Art. 42 Fica assegurada a concessão de
aposentadoria na forma de legislação que disciplina o
sistema previdenciário do qual o segurado participa
na data de publicação desta emenda segundo
critérios de proporcionalidade entre a legislação anterior e a nova, a serem estabelecidos em lei,
ressalvado o direito de opção pelo sistema instituído
por esta emenda e observado, quanto ao benefício a
ser concedido, o disposto nos arts. 37, XI, 195, 11 e
201, § 62 , da Constituição Federal.
Art. 52 Caberá ao órgão gestor da previdência
social apurar, no prazo de um ano a contar da
publicação desta emenda constitucional, o montante
de recursos apropriados pelo Tesouro Nacional do
caixa da previdência social nos últimos cinqüenta
anos.
Parágrafo único. O montante dos recursos
contabilizados na forma do caput deverão ser
repassados pelo Tesouro Nacional ao órgão gestor
da previdência social no prazo de dez anos a contar
da data de sua apuração, devidamente corrigidos em
função do rendimento dos títulos do Tesouro que
deixaram de ser emitidos no período respectivo.
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Art. 62 Ficam revogados o art. 40, o § 22 do art.
42, o inciso VI do art. 93, o inciso IX do art. 142, o
parágrafo único do art. 149 e o inciso XI do art. 167 da
Constituição Federal.

A Proposta de Emenda à Constituição que ora
apresentamos é um aperfeiçoamento da PEC n2 172,
de 1993, também de nossa autoria, que foi derrotada
pela Emenda Constitucional n2 20/98.

Justificação

Estamos propondo a unificação de todos os regimes previdenciários, de forma que passaria a existir
um regime básico único pelo sistema de repartição,
com participação obrigatória dos trabalhadores da
iniciativa privada, empresários, servidores públicos
federais,
estaduais e municipais, militares,
parlamentares e juízes.

Uma reforma da Previdência no Brasil é
necessária por quatro motivos:
1) Alteração na estrutura demográfica
com marcante melhoria nos índices de
expectativa de vida e diminuição dos índices
de natalidade.
2) Corrigir distorções e adotar uma
política pública que seja universalista
comportando, apenas quando necessário,
uma discriminação positiva para proteger
setores mais vulneráveis.
3) Adaptar a política pública a novas
realidades das relações de trabalho de
forma a manter fontes estáveis de
financiamento.
4) Minorar, corrigir ou prevenir déficits
nos orçamentos públicos.
É verdade que a crise atual poderia ter sido
minimizada ou adiada se:
1) Os recursos recolhidos referentes a
Previdência dos trabalhadores da iniciativa
privada e servidores públicos tivessem sido
convenientemente
aplicados
e
não
dissipados durante décadas em outros
programas de projetos que nada tinham a
ver com Previdência.
2) As fraudes e sonegações fossem
combatidas de maneira mais decidida.
3) A economia voltasse a crescer e o
desemprego e trabalho informal fossem
reabsorvidos pelo trabalho convenientemente
formalizado.
Mesmo com todos estes três últimos obstáculos
superados, não tenho dúvida de que as quatro
primeiras premissas contínuariam exigindo uma prudente e preventiva reformulação da Previdência no
Brasil.
De maneira pouco coerente, sem nunca ficar
explicitado onde se queria chegar em 1998 o
Congresso Nacional aprovou extensas modificações
na previdência social, por meio da promulgação da
Emenda Constitucional n2 20, de 1998, originária da
proposta do Governo Federal. Em que pese estas
recentes alterações, continua-se a discutir a
necessidade de novas intervenções no sistema.

Neste regime básico unificado veda-se a
adoção de regras diferenciadas para os segurados
que dele participem, exceto no tocante aos
trabalhadores que exercem atividades prejudiciais à
saúde ou à integridade física ou em casos de
segurados de baixa renda.
A gestão do sistema previdenciário ficará a
cargo de um colegiado composto por representantes
do Governo, dos trabalhadores, dos empregados e
dos beneficiários, devendo todos eles serem
aprovados pela Câmara dos Deputados e nomeados
pelo Presidente da República. Para efetivar a gestão
democrática e descentralizada do sistema,
permite-se a criação de colegiados estaduais e
municipais.
Com relação á aposentadoria, é importante
mencionar que estamos unificando os critérios para a
concessão de benefícios a homens e mulheres.
Paralelamente, estamos assegurando às trabalhadoras
um período de licença matemidade mais elástico, que
permitirá a .elas se dedicarem integralmente ao
recém-nascido. E além disso estamos consolidando o
programa de bolsa escola como uma forma de
benefício ássistencial às famílias pobres.
As reg~s de cálculo dos benefícios
previdenciários também estão sendo alteradas,
tendo sido previsto que o seu valor será obtido por
meio da média dos cento e oitenta melhores salários
de contribuição do segurado. Quanto ao teto,
fixamos em dez salários mínimos, o que cobrirá
mais de 80% da população economicamente ativa.
Para os trabalhadores e os servidores que
possuam remuneração superior a dez salários
mínimos, a complementação da renda ficará a cargo
de um regime de previdência complementar, público
ou privado. Ou seja, o segurado poderá optar por se
filiar a uma entidade complementar patrocinada peJo
. empregador ou se filiar a uma entidade aberta, seja
ela pública ou privada.
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Cabe mencionar, ainda, que há previsão nesta
Emenda de uma regra de transição na qual se
assegura a concessão de benefícios na forma da
legislação
vigente,
segundo
critérios
de
proporcionalidade entre a nova e a antiga legislação
estabelecidos em lei. De ressaltar, no entanto, que
estes segurados contribuirão para o sistema
previdenciário e terão a sua remuneração limitada
ao valor da remuneração do Presidente da
República.
Também são mantidos os direitos adquiridos
dos atuais aposentados, assim como aqueles que já
cumpriram até a data de publicação desta Emenda
os requisitos para a concessão do benefício com
base na legislação ora vigente, excetuando-se, da
mesma forma que o grupo anterior, o limite máximo
do benefício, fixado com base no subsídio do
Presidente da República, bem como o pagamento
de contribuição social incidente sobre os seus
proventos, podendo haver isenção para os
segurados mais pobres.
No âmbito do financiamento da seguridade social, estabelece-se como permanente a Contribuição
sobre Movimentação Financeira. Prevê-se a
instituição do Ministério da Seguridade Social.
Merece destaque, ainda, a previsão de que o
órgão colegiado responsável pela gestão da
previdência social apure o montante de recursos
desviados do caixa da previdência social pelo
Tesouro Nacional no passado, e que este último
repasse estes valores corrigidos em função do
rendimento dos títulos que deixaram de ser emitidos
no período, como forma de reconstituição financeira
da previdência social.
Julgamos que estas propostas contribuirão
para o aperfeiçoamento do sistema de previdência
social no País. Trata-se de matéria de relevância e
para a qual esperamos contar com o apoio dos
Senhores Parlamentares.
Finalizo insistindo em uma tese que venho
desenvolvendo desde 1995: uma reforma deste tipo,
só poderá ser feita de forma equilibrada e justa, se
houver um entendimento entre as forças políticas
governistas, oposicionistas e entidades da
sociedade civil. Assim fizeram outros países como
Itália e Suécia e assim espero que façamos no
Brasil.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado Eduardo Jorge.
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PROJETO DE LEI NSl 2.097, DE 1999

(Do Sr. Mário Negromonte)

Cria o Sistema Nacional de
Prevenção, Fiscalização e Repressão ao
Furto e Roubo de Veículos e Cargas, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica instituído o Sistema Nacional de
Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Furto e
Roubo de Veículos e Cargas, para os seguintes fins:
I - planejar e implantar a política nacional de
combate ao furto e roubo de veículos e cargas;
11 - gerar e implementar mecanismos de
cooperação entre a União, os Estados e o Distrito
Federal, para o desenvolvimento de ações conjuntas
de combate ao furto e roubo de veículos e cargas,
com a participação dos respectivos órgãos de
segurança e fazendários;
1\1 - promover a capacitação e a articulação dos
órgãos federais, estaduais, e do Distrito Federal com
atribuições pertinentes ao objeto desta lei;
IV - incentivar a formação e o aperfeiçoamento
do pessoal civil e militar empregado na área de
trânsito e segurança pública, no âmbito federal,
estadual e do Distrito Federal;
V - propor alterações na legislação nacional de
trânsito e penal com vistas à redução dos índices de
furto e roubo de veículos e cargas;
VI - empreender a modernização e a
adequação tecnológica dos equipamentos e
procedimentos empregados nas atividades de
prevenção, fiscalização e repressão ao furto e roubo
de veículos e cargas;
VII
desenvolver
campanhas
de
esclarecimento e orientação aos transportadores e
proprietários de veículos e de cargas;
VIII - organizar, operar e manter sistema de
informações para o conjunto dos órgãos integrantes
do Sistema, nos seus diferentes níveis de atuação.
§ 12 O Sistema compreende o conjunto dos
órgãos,
programas,
atividades,
normas,
instrumentos,
procedimentos,
instalações,
equipamentos e recursos materiais, financeiros e
humanos, destinados à execução da política nacional
de prevenção, fiscalização e repressão ao roubo e
furto de veículos e cargas.
. § 22 O Registro Nacional de veículos
Automotores - RENAVAM, a que se refere o
Decreto-Lei nQ 237, de 26 de fevereiro de 1967, passa
a integrar o Sistema Nacional de Prevenção,
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Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo de
veículos e Cargas.
§ 32 A organização interna, as estruturas
gerencial e operativa e os mecanismos de controle e
coordenação do Sistema serão regulamentados pelo
Poder Executivo.
§ 4Q Todos os órgãos integrantes do Sistema
ficam obrigados a fornecer informações relativas a
roubo e furto de veículos e cargas, com vista a
constituir banco de dados do Sistema de informações
previsto no inciso VIII deste artigo.
Art. 22 A União, os Estados e o Distrito Federal
estabelecerão, conjuntamente, planos, programas, e
estratégias de ação voltados para o combate ao furto
e roubo de veículos e cargas em todos o território
nacional.
Parágrafo único. A implementação das ações
propostas poderá ser feita mediante celebração de
convênios entre os participantes do Sistema.
Art. 32 Os bens móveis e imóveis utilizados para
a prática de furto ou roubo de veículos e cargas, para
assegurar a impunidade do crime, e também para o
depósito, a receptação ou a comercialização da carga
roubada, ficam sujeitos, mediante sentença
condenatória transitada em julgado, à pena de
perdimento em favor do Fundo Nacional de Combate
ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas, ressalvados
os direitos de terceiros de boa-fé.
Art. 42 O artigo 240, da Lei n2 9.503/97, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 240. Deixar o responsável de promover a
baixa do registro de veículo irrecuperável ou
definitivamente desmontado:
INFRAÇÃO: Gravíssima
PENALIDADE: Multa (2 vezes)
MEDIDA ADMINISTRATIVA: Recolhimento do
Certificado de Registro e do Certificado de
Licenciamento Anual.
Parágrafo único. No caso de reincidência, a
penalidade será: multa (5 vezes)."
Art. 52 o Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, estabelecerá:
I - os dispositivos antifurto obrigatórios nos
veículos novos, saídos da fábrica, produzidos no País
ou no exterior;
11 - os sinais obrigatórios de identificação dos
veículos, suas características técnicas e o local exato
em que devem ser colocados nos veículos;
111 - os requisitos técnicos e atributos de
segurança· obrigatórios nos documentos de
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propriedade e transferência de propriedade de
veículo.
Art. 62 Todo condutor de veículo comercial de
carga deverá portar, quando o mesmo não for de sua
propriedade, autorização para conduzi-lo, fornecida
pelo seu proprietário ou arrendatário.
§ 1-º A autorização para conduzir o veículo, de
que trata este artigo, é de porte obrigatório e será
exigida pela fiscalização de trânsito, podendo
relacionar um ou mais condutores para vários
veículos, de acordo com as necessidades do serviço·
e de operação da frota.
§ 2Q A infração pelo descumprimento do que
dispõe este artigo será punida com multa de 50 UFIR
(Unidade Fiscal de Referência) e com a retenção do
veículo até a apresentação do documento.
Art. 7Q Para veículos dotados de dispositivo
opcional de prevenção contra furto e roubo, as
companhias seguradoras reduzirão o valor do prêmio
do seguro contratado.
Parágrafo único. O Contran regulamentará a
utilização dos dispositivos mencionados no caput de
forma a resguardar as normas de segurança do
veículo e das pessoas envolvidas no transporte de
terceiros.
Art. 82 Ficam as autoridades fazendárias
obrigadas a fornecer à autoridade policial competente
cópia dos autos de infração referentes a veículos e
mercadorias desacompanhados de documento regular de aquisição, encontrados durante qualquer ação
fiscal.
Art. 9ll O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 90 (noventa) dias a contar de sua
publicação.
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação

Este projeto de lei visa a criar um instrumento
capaz de coibir a atuação de quadrilhas
especializadas em furtar ou roubar cargas e veículos
nas cidades e estradas em todo o País e que causam
prejuízos enormes, inclusive de vidas humanas,
disseminando, ainda, a insegurança e o medo.
É estarrecedor o número de caminhões que
desaparecem com suas cargas, a quantidade de
motoristas mortos, o tanto de ônibus assaltados com
todos os pertences dos passageiros levados, os
milhares de veículos particulares que são furtados
para serem transformados ou descaracterizados e
vendidos em outros estados e países vizinhos.
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Isso acontece nas estradas mais movimentadas
do País como a Via Dutra, a BR-101 e BR-116 e
outras, e nos grandes centros urbanos onde o
número de veículos que desaparece por dia é
notável.
Esse estado de coisas vem gerando uma natural reação das pessoas que ou se armas ou
contratam serviços de empresas de segurança
criadas às centenas nos últimos anos. Ocorre que
nem sempre esses serviços dão conta de sua missão
ou são plenamente confiáveis.
Criar um sistema integrado que reúna várias
formas de prevenção e defesa é a alternativa mais
inteligente para solucionar esse problema, porque
permite que cada parte desse sistema se articule
devidamente com as demais para o que for
necessário.
Acredito que essa é uma fórmula abrangente e
uma estratégia correta, que deverá ser a medida
necessária de combate a um problema cada vez mais
presente e parecendo incontrolável.
Já era tempo de o Poder Público preocupar-se e
dar um passo decisivo nesse sentido, porque a
atuação contra ese tipo de crime, feita por empresas
privadas, mostrou-se inviável.
Este projeto de lei foi, inicialmente, apresentado
como um projeto de lei complementar, em que era
incluída a criação do Fundo Nacional de Combate ao
Furto e Roubo de Veículos e Cargas. Aliás, tal
proposição só se justificaria em ser uma lei
complementar pela questão da criação desse fundo.
De toda forma, foi aprovado, quanto ao mérito, nas
Comissões de Viação e Transportes e na Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, com
emendas.
Ao chegar à Comissão de Constituição e Justiça
e Redação, teve um parecer que sugeriu o
desmembramento do projeto em dois: o de lei
complementar compreenderia somente a criação do
Fundo Nacional de Combate ao Furto e Roubo de
Veículos, enquanto o de lei ordinária trataria da
criação do Sistema Nacional de Prevenção,
Fiscalização e Repressão do Furto e Roubo de
Veículos e Cargas. Assim, portanto, está sendo
reapresentada a proposição, tomando essas duas novas formas.
O projeto inicial tendo sido aprovado nas
comissões de mérito com as emendas propostas, a
presente versão do projeto de lei, que ora
apresentamos, já incorpora aquelas emendas que
concernem apenas à criação do Sistema Nacional de
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Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Furto e
Roubo de Veículos e Cargas.
O único ajuste significativo proposto concerne à
infração relacionada à não promoção da baixa do
registro de veículo irrecuperável ou definitivamente
desmontado.
Essa infração está prevista no Código de
Trânsito Brasileiro e a ela nos remetemos, ainda que
em nosso projeto propomos a alteração de sua
classificação no próprio Código de Trânsito Brasileiro,
aumentando-a para infração "gravíssima" com
conseqüente adaptação do valor das multas.
É preciso ressaltar que esses valores estão bem
aquém dos aprovados na versão inicial do projeto.
Contudo, passaram a estar acertadamente sintonizados,
adequados e coerentes, com os valores das multas
previstas para as infrações "gravíssimas" pelo Código
de Trânsito Brasileiro.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Mário Negromonte, Deputado Federal.
PROJETO DE LEI Ni 2.098, DE 1999
(Do Sr. Sílvio Torres)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os
hospitais integrantes do SUS assegurarem
a presença de acompanhante de pacientes
internados maiores de sessenta anos, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os hospitais públicos, contratados ou
conveniados com o Sistema Único de Saúde SUS, ficam obrigados a oferecer os meios que
assegurem a presença do acompanhante de
pacientes internados maiores de 60 (sessenta)
anos de idade.
Parágrafo único. Os hospitais a que se referem
o caput ficam obrigados a oferecer acomodação
adequada e fornecer as principais refeições ao
acompanhante.
Art. 2!l Excetuam-se da obrigatoriedade definida
no art. 12 as internações em Unidades de Terapia
Intensiva ou as situações clínicas em que haja con·
tra-indicação técnica justificadamente comprovada
pelo médico assistente.
Art. 32 O prestador de serviços está autorizado
a cobrar as despesas previstas com o
acompanhante, de acordo com as tabelas de
remuneração do SUS.
Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
A situação dos pacientes internados nos
hospitais integrantes do Sistema Único de Saúde, em
regra, é das mais difíceis. As péssimas condições dos
serviços, a falta de recursos humanos e materiais
adequados e a enorme demanda fazem da vida de
um paciente internado um verdadeiro tormento.
Por mais trabalhadores e esforçados que possa ser
o pessoal que presta serviço nas enfermarias desses
hospitais, não pode oferecer a atenção adequada e
indispensável aos internados, diante da extrema
sobrecarga de trabalho a que são submetidos.
Essa é uma realidade conhecida de todos. O
quadro se agrava quando analisamos a situação dos
idosos. Sabidamente demandam maior atenção e
cuidados permanentes. Na falta de pessoal, são
praticamente abandonados a sua sorte nos leitos dos
hospitais por todo o Brasil.
Tal fato acarreta uma demora nos processos de
recuperação desses pacientes, levando a um maior
tempo de ocupação dos leitos, quando não ocorre o pior.
Sem dúvida, a alternativa oferecida pelo
Ministério da Saúde merece ser louvada. Permitir a
presença de acompanhantes para os pacientes de
sessenta anos apresenta-se como uma solução para
a falta de pessoal e, principalmente, para minorar o
sofrimento dos mais velhos.
A Portaria n2 279, de 7 de abril de 1999,
assinada pelo Ministro José Serra, obriga os hospitais
do SUS a oferecer os meios para viabilizar a presença
do acompanhante.
Assegura, em contrapartida, aos hospitais
cobrar esse serviço, nos termos de tabelas de
pagamentos elaboradas pelas instâncias gestoras do
SUS.
Embora seja inquestionável quanto ao mérito,
inúmeras unidades de saúde têm se recusado a
obedecer a portaria ministerial, com o argumento de
que não tem força de lei. Portanto, não se sentem
obrigados a cumprir suas determinações.
Diante das possíveis pendências jurídicas que
poderiam ser suscitadas, consideramos da maior
importância transformar esta portaria em lei.
Assim, os prestadores de serviços que não
tiverem a sensibilidade e a visão para perceber os
benefícios da medida, passam a ter a obrigação de
cumprir as mesmas regras, agora com força de lei.
Diante do exposto e da relevância da matéria,
conclamamos os ilustres pares a apoiar este projeto
de lei.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado SRvio Torres.
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PROJETO DE LEI Nli 2.099, DE 1999
(Do Sr. Zaire Rezende)

Dispõe
sobre
a
assistência
farmacêutica no âmbito do Sistema Único
de Saúde.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Todos os pacientes atendidos pelo
Sistema Único de Saúde (SUS) têm direito a receber
os medicamentos de que necessitam para os seus
tratamentos.,
Art. 22 Na falta do medicamento nos serviços de
saúde, será facultado ao paciente, pelo gestor federal, estadual ou municipal do SUS, sua obtenção
junto às farmácias e drogarias comerciais privadas.
§ 12 Os gestores do SUS referidos no caput
deste artigo serão responsáveis pelo reembolso do
custo do medicamento à farmácia ou drogaria que
realizar a respectiva dispensação ao paciente.
§ 22 As farmácias e drogarias referidas no
parágrafo anterior devem
ser previamente
conveniadas pelo gestor competente do SUS.
§ 32 O convênio com as farmácias e drogarias
será feito por meio de licitação pública que exigirá, entre outras coisas:
I - qualidade no serviço de dispensação de
medicamentos;
" - cumprimento das boas práticas de
dispensação vigentes;
111 - presença do profissional farmacêutico em
todo o horário de funcionamento do estabelecimento.
Art. 32 O atendimento pelas farmácias e
drogarias previsto no artigo 2Q somente pode ser
realizado mediante prescrição médica específica, dos
serviços de saúde do SUS, que autorize o reembolso,
contendo o nome genérico do medicamento.
Parágrafo único. As prescrições médicas devem
conter o carimbo, com nome e número de inscrição
no Conselho Regional de Medicina, e a respectiva
assinatura do prescritor.
Art. 42 O gestor federal, estadual ou municipal
do SUS fica responsável pela fiscalização dos
estabelecimentos habilitados a trabalhar com o
reembolso.
Art. 52 O custeio dos programas de reembolso
será feito pelos gestores federal, estadual ou municipal do SUS, por meio de um remanejamento e, se
possível, um aumento dos recursos atualmente
alocados à assistência farmacêutica.
Art. 6.ll O Poder Executivo regulamentará 8
presente lei, estabelecendo inclusive os elencos de
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medicamentos que serão enquadrados no sistema de
reembolso, em noventa dias após a sua publicação.
Art. 790 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação

A falta de acesso aos medicamentos tem se
constituído em fator importante de fracasso
terapêutico no âmbito dos serviços de saúde do
Sistema Único de Saúde.
O Ministério da Saúde reconhece, na Portaria
GM n2 3.916, de 30 de outubro de 1998, que aprova a
Política Nacional de Medicamentos, o fato de que um
contingente de cinqüenta e um por cento da nossa
população, que tem renda de zero a quatro salários
mínimos, tem acesso praticamente nulo aos
medicamentos.
De nada adianta o atendimento nos serviços de
saúde se não houver o acesso do paciente à
terapêutica farmacológica indicada. Sem recursos, o
paciente fica entregue a sua própria sorte quando os
serviços do SUS não dispõe do medicamento
preconizado.
É também muito freqüente e conhecida a
insuficiência
dos
serviços
de
assistência
farmacêutica adotadas atualmente pelo SUS. Os
dispensários estão sempre com as prateleiras vazias.
A modalidade de reembolso, amplamente
utilizada em muitos países europeus, contribuiria
para resolver este crônico problema de forma simples
e ágil. O Executivo definirá qual o elenco de
medicamentos que pode ser enquadrado na
modalidade de reembolso, restringindo o benefício
aos casos de maior necessidade e gravidade.
O gestor municipal parece-nos ser a instância
ideal para o gerenciamento desta modalidade o que
se
encaixa perfeitamente
na política de
descentralização que se realiza na saúde.
Outrossim, temos conhecimento de que uma
prática semelhante, de convênios entre prefeituras e
farmácias e drogarias comerciais, é adotada por
muitos prefeitos para contemplar ou complementar o
acesso aos medicamentos receitados nos serviços
do SUS. Esta lei viria a regulamentar, de forma mais
vantajosa aos serviços públicos, esta modalidade de
abastecimento.
As exigências para a habilitação dos
estabelecimentos farmacêuticos servirão de estímulo
para que se organizem de modo a prestar um serviço
qualificado de assistência farmacêutica à população.
O reembolso não criará mais despesas para o
SUS. Os recursos para o seu pagamento devem ser
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remanejados no conjunto de recursos que as três
esferas do SUS dispõem para a assistência
farmacêutica. Este projeto apenas cria mais uma
forma de acesso aos medicamentos no âmbito do
SUS visando uma melhoria da assistência
farmacêutica e maior resolutividade dos serviços.
São estes os motivos que nos levam
a
apresentar este projeto de lei para o qual solicitamos
a atenção de nossos Pares nesta Câmara dos
Deputados no sentido da sua análise e aprovação.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado zaire Rezende
PROJETO DE LEI N2 2.116, DE 1999
(Do Sr. Luiz Bittencourt)
Isenta da cobrança de taxas em
processos seletivos para a admissão nas
instituições de ensino superior os alunos
comprovadamente carentes.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 190 Ficam isentos da taxa de vestibular, em
instituições públicas ou privadas, os alunos
comprovadamente carentes que tenham obtido um
bom rendimento escolar no ensino básico.
Art. 2.\2 O Poder Executivo terá o prazo de 90 dias
para regulamentar esta lei.
Art. 3.\2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação

Este' projeto de lei objetiva a proteção aos
estudantes mais carentes que tenham tido um bom
rendimento escolar no ensino básico.
Muitos jovens brasileiros que possuem
condições de mérito para ingresso no ensino superior não podem prosseguir seus estudos. As razões
são, via de regra, econômicas. Dentre estas, a
cobrança de taxas para ingresso no ensino superior,
especialmente, a taxa de vestibular.
As instituições particulares de ensino superior
fazem da cobrança desta taxa um fator de aumento
de lucro. As instituições públicas, cobrando a taxa de
vestibular, contrariam o disposto no artigo 206 do
texto constitucional que estabelece o ensino gratuito
em estabelecimentos oficiais.
Por estes motivos apresentamos este projeto de
lei convencidos de que merecerá o necessário apoio
uma vez que elimina mais um obstáculo à
democratização do ensino superior brasileiro.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999.Deputado Luiz Bittencourt.
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PROJETO DE LEI N!!2.101, DE 1999
(Do Sr. Ademir Lucas)
Define o valor da indenização a ser
paga pelas seguradoras nos sinistros
com perda total do veículo segurado.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.2 Nos sinistros com perda total de veículo
automotor de vias terrestres o valor da indenização a
ser paga pelas seguradoras será o estipulado na
respectiva apólice.
Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação

O objetivo deste nosso projeto de lei é contribuir
para minimizar as constantes divergências entre
seguradoras e segurados no momento da definição
de valores indenizatórios nos casos de perda total do
veículo segurado, o que tem levado à inúmeras
batalhas jurídicas.
Em vigor desde 30 de março deste ano, a Circular n2 88, da Superintendência de Seguros Privados SUSEP busca sanar a questão e, por isso foi bem
recebida pelos corretores de seguros em face da
expectativa de redução desses atritos entre
segurados e seguradoras.
A realidade, porém, é que a polêmica em torno
da questão vem se acentuando desde quando a
Secretaria de Direito Econômico, do Ministério da
Justiça, no início deste ano, definiu como abusivas as
claúsulas do contrato de seguro que frustram o
recebimento de indenização pelo valor constante da
apólice. Além disso, há numerosas decisões dos
tribunais em favor de consumidores que pleitearam
indenização pela importância segurada, contra a
intenção das seguradoras em pagar o valor de
mercado do veículo sinistrado.
Na atual conjuntura, em que os carros têm
sofrido forte desvalorização, essa posição tem sido
aguerridamente defendida pelo segurado cujo carro
sofre perda total. Mas, por outro lado, recebe muitas
críticas, principalmente daqueles que se apoiam no
Código Civil para lembrar que o seguro deve repor o
valor do bem e não proporcionar lucro para o
segurado.
Não se pode esquecer, contudo, que ao tempo
da inflação galopante as asseguradoras indenizavam
pelo valor da apólice e o consumidor era levado a
fazer constantes reforços do valor segurado, para
acompanhar a contínua elevação do preço dos carros
usados. E que não se registra nenhum caso de
seguradora que tenha, àquela época, insistido em
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pagar a indenização do veículo sinistrado, com perda
total, pelo seu valor de mercado. Portanto, o que se
vê hoje é o segurador, mesmo sabendo que irá perder
na Justiça, insistir na tese do valor de mercado,
apenas para postergar o pagamento da indenização
que lhe cabe.
Pelos motivos expostos, é preciso deixar claro
qual o valor da indenização a ser paga nos sinistros
com perda total dos veículos automotores seguràdos
e, para tanto, contamos com o apoio de nossos pares
para a aprovação deste nosso projeto de lei.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado Ademir Lucas.
PROJETO DE LEI N!! 2.102 DE 1999
(Do Sr. Clementino Coelho)
Denomina a BR-232: "Rodovia Nilo
Coelho".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Passa a ter a denominação "Rodovia Nilo
Coelho" a "BR-232".
Art. 2!! Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação

Formulamos o presente projeto de lei por
sugestão dos Deputados Estaduais do Estado de
Pernambuco, por meio de requerimento aprovado
no dia 19 de outubro, na Assembléia Legislativa, de
iniciativa do Deputado Bruno Araújo, de inegável
mérito, cujas razões que o embasam, abaixo
transcrevemos:
Muito antes de que se começasse a falar em
eixos de desenvolvimento, Pernambuco já se
orgulhava de um filho ilustre dotado de extrema visão
e sensibilidade política, o saudoso homem público
Nilo de Souza Coelho.
Deputado Federal por três mandatos,
Governador do Estado, Senador da República e
Presidente do Congresso Nacional, foi o grande
responsável pela integração do Sertão ao restante do
Estado de Pernambuco e do Nordeste.
Sem dúvida, o principal legado de Nilo Coelho
ao Estado de Pernambuco, foi a BR-232, fruto de seu
tenaz empenho em promover o desenvolvimento do
Sertão e de todo o Pernambuco.
A BR-232 representa uma verdadeira espinha
dorsal a integrar diversos municípios do Estado de
Pernambuco, um verdadeiro eixo de promoção do
desenvolvimento econômico às várias regiões que a
interligou. Se ao rio São Francisco chamamos de rio
de integração nacional, a BR-232 é a rodovia de
integração do Estado de Pernambuco.
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A nomeação da BR-232 Rodovia Nilo Coelho é
seguramente uma justa homenagem a um político
que durante toda sua carreira sempre se
caracterizou pela luta ao desenvolvimento de
Pernambuco e, em especial, do Sertão. Nada mais
mercidoque a BR-232 seja denominada a partir
daqeule que mais lutou por sua realização.
Eis por que esperamos contar com o apoio dos
nossos ilustres pares à aprovação dessa
proposição.
Sala das Sessões, 24 novembro de 1999. Deputado Clementino Coelho.
Recife, 3 de novembro de 1999.
OFíCIO SECo NQ 12.125/99
Senhor Deputado
Exmo. Sr.
Clementino de Souza Coelho
Deputado Federal
Brasília-DF
Em atendimento à Indicação de nº 1.917, do
Deputado Bruno Araújo, aprovada em Plenário desta
Assembléia Legislativa, transmitimos a V. Exa. o
apelo formulado nos termos da proposição, cuja
cópia segue anexo.
Renovamos a V. Exa. os nossos protestos de
elevado apreço e distinta consideração. - Deputado
João Mendonça, 22 Secretário.
INDICAÇÃO N2 1.917

Indicamos à Mesa, depois de ouvido o
Plenário e obedecidas as normas regimentais, que
seja sugerido aos Exmos. Srs. Senadores e
Deputados que compõe a Bancada de Pernambuco
no Congresso Nacional, no sentido de que seja
apresentado um projeto de lei federal dando à
BR-232 o nome de Rodovia Nilo Coelho.
De decisão do Plenário, dê-se conhecimentos
aos Excelentíssimos Senhores Senadores Carlos
Wilson Campos, José Jorge e Roberto Freire, aos
Excelentíssimos Senhores Deputados Federais
Armando Monteiro Neto, Carlos Batata, Clementino
Coelho, Djalma Paes, Eduardo Campos, Fernando
Ferro, Gonzaga Patriota, Inocêncio Oliveira, Joca
Colaço, Joaquim Francisco, Joel de Hollanda, José
Mendonça, José Múcio, José Chaves, Luciano
Bivar, Luiz Piauhylino, Marcos de Jesus, Osvaldo
Coêlho, Pedro Corrêa, Pedro Eugênio, Ricardo
Fiúza, Salatiel de Carvalho, Sérgio Guerra, Severino
Cavalcanti e Tony Gel e às Ilustríssimas Senhoras
Maria Alice Brennand Coêlho Duarte, com endereço
na Alameda Itu, nº 483, apto. 142, CEP 01421-000,
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São Paulo, SP, Maria Dulce Brennand Coêlho
Coutinho, com endereço na Av. Boa Viagem, nº
2.784, 4º andar, Ed.: Clarice Lispector, Boa Viagem,
CEP 51020-000, Recife-PE, Maria Thereza
Brennand Coêlho Souza, com endereço na Rua
Aristarco Lopes, nº 203, apto. 403, CEP 56300-000,
Petrolina-PE, Maria Carolina Coêlho Cunha Bueno,
com endereço na Praça da República, nº 107, 9º
andar, CEP 01045-906, São Paulo-SP, e Maria
Luciana Brennand de Souza Coêlho, com endereço
na Av. Boa Viagem, nº 2.784, 6º andar, Ed. Clarice
Lispector, Boa Viagem, CEP 51020-000, Recife-PE.
Justificação

Muito antes de que se começasse a falar em
eixos de desenvolvimento, Pernambuco já se
orgulhava de um filho ilustre dotado de extrema
visão e sensibilidade política, que foi o grande
responsável pela integração do Sertão ao restante
do Estado e do Nordeste. Este filho ilustre da
Cidade de Petrolina, no Estado de Pernambuco e
de todo o Brasil não é senão o Deputado Federal
por três mandatos, Governador do Estado, Senador
da República e Presidente do Congresso Nacional,
o saudoso homem público Nilo de Souza Coêlho.
Sem dúvida, o principal legado do Governador
Nilo Coêlho ao Estado de Pernambuco foi a
BR-232, fruto de seu tenaz empenho em promover
o desenvolvimento do Sertão e de todo o Estado de
Pernambuco. A BR-232 representa uma verdadeira
espinha dorsal a integrar diversos municípios de
nosso Estado, um verdadeiro eixo de promoção de
desenvolvimento econômico às várias regiões do
Estado que interligou. Se ao rio São Francisco
chamamos rio da integração nacional, a BR-232 é a
rodovia da integração estadual.
A nomeação da BR-232 Rodovia Nilo Coêlho é
seguramente uma justa homenagem a um político que
durante toda sua carreira sempre se caracterizou pela
luta, pelo desenvolvimento de nosso Estado e, em especial, do nosso Sertão. Nada mais merecido que a
BR-232 seja denominada a partir daquele que mais
lutou por sua realização.
Desta forma, os nobres deputados que
compõem a nossa bancada federal estarão
prestando um grande serviço à sua memória e ao
Estado de Pernambuco ao aceitarem a sugestão de
apresentarem projeto de lei denominando a BR-232
de Rodovia Nilo Coêlho.
Sala das Reuniões, 19 de outubro de 1999. Bruno Araújo, Deputado.
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PROJETO DE LEI N2 2.103, DE 1999
(Do Sr. Gonzaga Patriota)

Acrescenta ao caput do art. 72 a
expressão "segurança pública"; altera o
§ 12 e acresce os §§ 62 e 8!! ao mesmo
artigo, da Lei n2 7.565, de 19 de
novembro de 1986.
Art. 1Q O art. 107, da Lei nQ 7.565, de 19 de
novembro de 1986, passa a vigorar com a seguinte
redação;
Art. 107. As aeronaves classificam-se em civis,
militares e de segurança pública.
. § 1Q Considera-se militares as integrantes das
Forças Armadas e Forças Auxiliares (Polícias
Militares e Corpos de Bombeiros Militares);

§ 2Q

.

§ 6Q Consideram-se aeronaves de segurança
pública as pertencentes e operadas pelas Polícias
Civis dos Estados e do Distrito Federal, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal;
§ 7Q Para efeito deste Código, as aeronaves de
segurança pública, empregadas em missões de
segurança pública, equiparam-se às aeronaves
militares;
§ 8Q As aeronaves pertencentes às Forças
Auxiliares e de Segurança pública serão cadastradas
no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) e seus
prefixos receberão designativos Alfanuméricos
correspondentes às instituições de origem (PM-01 XV,
BM-02XY, PC-03XY, PF-04XY e PR-05XY).

Justificação
No Brasil, o emprego de aeronaves pelas
Forças Auxiliares, em suas missões constitucionais,
teve origem na Força Pública de São Paulo, hoje
Polícia Militar, em 1913, quando aquela Instituição
vanguardista, criou, por intermédio da lei estadual nQ
1.395-A, de 13 de dezembro, a 1Q Escola de Aviação
Militar de Brasília. Portanto, às Forças Auxiliares não
falta a vocação histórica do emprego de aeronaves
em suas missões.
Neste momento, em vários estados brasileiros
as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares
empregam aeronaves. asas fixas ou rotativas
(helicópteros) em suas missões. Entretanto os seus
empregos estão subutilizados em relação ao
potencial ·de. emprego dos equipamentos e das
necessidades das próprias Organizações, com altos
índices de desperdícios dos meios e graves prejuízos
às comunidades. E a que devemos esse fato? À
dicotomia de leis que se perpetra com esse fato,
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quando de um lado o Código Brasileiro de
Aeronáutica (CBA) reconhece e titula como
aeronaves militares somente as pertencentes às
Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) e,
do outro lado, o dispositivo constitucional que nomeia
as Forças Auxiliares como militares, reservas do
Exército. Obviamente, se essas Instituições são
militares e seus meios operacionais (avião e
helicóptero) têm que seguir o mesmo ordenamento
jurídico. Até porque a legalidade para que as Forças
Auxiliares possuam aeronaves está contemplada
mediante o Decreto Federal nQ 88.777, de 30 de
setembro de 1983 (R-200) que regulamenta as
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares,
estabelecendo princípios e normas para aplicação do
Decreto-Lei nQ 667/69. O Decreto nQ 667/69, em seu
artigo 3Q prevê, "para aquisição de aeronave e
aprovação do Estado Maior da Aeronáutica, para o
que diz respeito ao tipo, especificação e finalidade de
aeronave", o que para muitos, é um resquício do
período totalitário. É bem verdade que as Polícias
Federal, Militar e Civil descumprem esse ditame legal,
mas é bem verdade, também, que ao descumprirem a
lei, operam marginalmente, um mau exemplo. Assim,
objetivamente o que se deseja com esse projeto de
atualização da Lei nº 7.565 (Código Brasileiro de
Aeronáutica), no que diz respeito às Forças Auxiliares, é
trazer para o manto da legalidade a execução das
múltiplas missões de defesa civil, prevenção e combate
ao incêndio, urbano e rural, e salvamentos, policiamento
ostensivo, quando em muitas ocasiões, ocorre ações de
confronto direto cbm a marginalidade. Ocasiões,
portanto em que essas aeronaves, se não altera a lei
operarão marginalmente por força do caráter da missão
a executar.
Por oportuno, também é criar-se na lei, a figura
jurídica das aeronaves de segurança pública. Tal
providência contempla. a lacuna hoje existente na
esfera das instituições que atuam nesta área. Bem
sabemos que essas instituições têm um ordenamento
jurídico civil, mas suas missões se enquadram sob a
égide da segurança pública, portanto, do ponto de
vista jurídico precisam desse amparo legal.
Assim, no momento em que se discute o caos
da segurança pela relevância do tema, e pelos
benefícios decorrentes para o País e para essas
corporações e instituições, esperamos contar com o
apoio de nossos pares para a aprovação desta
proposta de alteração de lei.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999.
,Deputado GOl1zf1lga. Patriot~, PSB/PE.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!2 1.489, DE 1999
(Do Sr. lédio Rosa)
Requer informações do Ministério
da Defesa com relação a segurança no
tráfico aéreo.
Senhor Presidente,
Nos termos constitucionais do art. 50, § 22 e na
forma prevista pelos artigos 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exª,
para esclarecimento a esta Casa, seja encaminhada
ao Ministro da Defesa solicitação de informação
sobre as atuais normas de segurança de vôo das
principais companhias nacionais de aviação, Vasp,
Varig, TAM e Transbrasil, tendo em vista a seguinte
matéria publicada no jornal O Globo, de 23-11-99
(coluna de Ricardo Boechat):
"Sexta-feira, em Londres diante de um grupo de
executivo do setor turístico, o Vice-Presidente da
Associação de Pilotos da Varig, comandante Rizzo,
pintou um quadro sombrio sobre a aviação comercial
brasileira.
Disse que as empresas aéreas estão
canibalizando aeronaves, submetendo comandantes
a situação de elevado estresse e previu acidentes
graves 'para breve'."
Chegou a fixar prazo para confirmar sua tese:
três meses.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado lédio Rosa.
INDICAÇÃO N2 680, DE 1999
(Do Sr. lédo Rosa)
Sugere
cflaçao
de
alíquotas
especiais do imposto de renda.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda,
Pelo presente, venho sugerir a V. Exli criação de
alíquotas especiais do imposto de renda, que
favoreçam aos portadores de deficiência física,
impeditiva de locomoção.
Demais disso, poderia concomitantemente ser
criada possibilidade de dedução, na formação da
base de cálculo do imposto em apreço, de despesas
com aquisição de aparelhos reparadores especiais e
outros produtos que lhes facilitem o viver, em face de
sua deficiência.
Prende-se o assunto ao fato de que já lhes
basta o sofrimento que a natureza lhes impôs, de um
lado, aliado à reconhecida dificuldade que têm de
obter renda condigna, em virtude dos preconceitos
que sofrem, quando da procura de emprego, de outro.
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Enfim, a pequena redução da receita tributária
aí implícita - até mesmo porque os deficientes não
são muitos -, facilmente se compensará pelo
aumento da atividade produtiva deles, com aumento
de sua renda, bem como pela diminuição das
despesas estatais com os cuidados que exigem. E
ademais merecem.
Por essas razões, estamos seguros que nossa
sugestão abarca tanto os ângulos sociais como os
econômicos da questão, que a todos afligem, e que
está à espera de solução que nunca chega. Por
crermos que essa idéia lhe vem ao encontro,
apresentamo-Ia a sua consideração.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado lédio Rosa.
REQUERIMENTO
(Do Sr. lédio Rosa)
Requer o envio de indicação ao
Poder Executivo relativa a alíquotas do
Imposto de Renda.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inCISO I e § 12 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exª seja encaminhada ao Poder
Executivo a indicação em anexo, sugerindo criação
de alíquotas do Imposto de Renda, como
específicado.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado lédio Rosa.
PROJETO DE LEI N2 2.104, DE 1999
(Do Sr. João Magno)
Dispõe sobre a utilidade das faixas
de domínio das rodovias federais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 As rodovias federais poderão ter suas
faixas de domínio utilizadas por trabalhadores rurais
para o plantio de cereais de ciclo anual.
Parágrafo único. A utilização da faixa de domínio
para os fins que especifica o caput poderá ser
autorizada pelo órgão executivo rodoviário da União,
após solicitação expressa do sindicato de
trabalhadores rurais do município onde se localiza o
trecho da faixa de domínio requisitada.
Art. 22 Os trabalhadores rurais que utilizarem a
faixa de domínio das rodovias para cultivo o farão por
conta própria, sem qualquer vínculo empregatício
com entidade pública ou privada.
Art. 32 O órgão executivo rodoviário da União
delimitará a área a ser plantada e manterá sinalização
indicativa do plantio previsto nesta lei.
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Art. 42 A parte da faixa de domínio contígua ao
acostamento da pista de rolamento da rodovia será
adequadamente ilimitada pelo órgão executivo
rodoviário da União como área de segurança da
rodovia e não poderá ser utilizada para o plantio
especificado pela lei.
Art. 52 Esta lei será regulamentada pelo Poder
Executivo no prazo de 90 (noventa) dias a contar da
data de sua publicação.
Justificação
O projeto que ora propomos tem a finalidade
de atenuar a grave crise que assola o nosso povo.
Os rincões deste País, onde a pobreza é mais
sofrida, são cortados por rodovias federais e a
população que mora às suas margens vivem
famintas e sem terras para plantar, pois o latifundio
é predominante.
Pela falta de normas legais, os trabalhadores
rurais de algumas regiões têm desafiado a
fiscalização do DNER, plantando às margens das
rodovias, mesmo correndo o risco de ver a sua
plantação destruída pela fiscalização, pois a carestia
é grande e o Governo tem sido deficiente em seus
programas sociais e de reforma agrária.
O aproveitamento de parte das faixas de
domínio das rodovias federais, que têm em média 40
metros de largura de cada lado para o plantio de
cereais de ciclo anual, é uma iniciativa que visa
ampliar as áreas disponíveis para o cultivo e
colocá-Ias à disposição dos trabalhadores rurais.
Significará um incremento ponderável na produção
de culturas de subsistência e de combate ao
desemprego, à fome e à miséria no País.
De forma como está sendo proposto este
aproveitamento das faixas de domínio, otimiza a
utilização das terras reservadas para a rodovia,
ficando limpo e capinado o trecho utilizado por
ocasião dos plantios.
No Estado de Minas Gerais, a Lei nº 10.314/90
já autoriza o plantio de cereais nas margens das
rodovias de seu domínio, o que vem ocorrendo com
sucesso, à finalidade proposta.
Assim, o órgão executivo rodoviário da União só
terá de procupar-se com a fiscalização e não com a
manutenção das margens das rodovias onde houver
os plantios. Isso representará economia para os
cofres públicos, ao mesmo tempo em que garantirá
maior segurança ao tráfego, inclusive porque o
cuidado dispensado com as margens das rodovias irá
inibir consideravelmente a circulação de animais nas
pistas.
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Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. João Magno, Deputado Federal.
INDICAÇÃO Nº 681, DE 1999
(Do Sr. Lincoln Portela)
Sugere a criação da
escolar "Ciências Políticas".

disciplina

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Dirijo-me a V. Ex'" para expor e reivindicar o que
segue:
1) O Ministério da Educação tem evitado criar
novas disciplinas.
2) Entendemos como correta a cautela do MEC,
no sentido de evitar a saturação dos currículos.
3) Entretanto, a disciplina que ora propomos é
da maior importância para que se atinja uma das
finalidades da educação, conforme a LDB (art.~, caput):
o preparo do educando para o exercício da cidadania.
4) Temas como a origem do sistema político
brasileiro, a formação dos partidos e seu papel no
sistema democrático, a função dos tribunais
eleitorais, a natureza dos mandatos eletivos, e tantos
outros, serão ensinados aos alunos de modo a
torná-los capazes de compreender a dinâmica da
vida democrática nacional.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999.Deputado Lincoln Portela.
REQUERIMENTO
(Do Sr. Lincoln Portela)
Requer o envio de indicação ao
Ministério da Educação relativa a criação
da disciplina Ciências Políticas nos
currículos escolares.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inCISO I e § 12 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex'" seja encaminhada ao Poder
Executivo a indicação em anexo, sugerindo a criação
da disciplina escolar "Ciências Políticas".
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado Lincoln Portela.
PROJETO DE LEI Nº ,DE
(Do Sr. Valdemar Costa Neto)
Estabelece parâmetros mínimos
para os Estudos de Viabilidade Municipal
previstos no parágrafo 42 do art. 18 da
Constituição Federal de 1988.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.2 A criação, fusão, incorporação e
desmembramento de um município só poderá ocorrer
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após a publicação dos Estudos de Viabilidade Municipal.
Art. 22 Os Estudos de Viabilidade Municipal
serão definidos por lei estadual que deverá exigir a
comprovação da existência em área territorial do
novo município das seguintes condições mínimas:

1- População estimada superior a 5.000 (cinco
mil) habitantes.
11 - Existência de equipamentos sociais e de infra-estrutura compatíveis com as necessidades da
população.
111 - Capacidade de arrecadação, no último
exercício antes da conclusão do Estudo de
Viabilidade Municipal, de um percentual mínimo de
participação na receita estadual de impostos.
Parágrafo único. O percentual mínimo, referido no
inciso 111 deste artigo, deverá corresponder à média dos
percentuais de participação na receita estadual de
impostos de municípios do mesmo estado que se situem
na faixa populacional correspondente e que sejam
considerados economicamente viáveis.
Art. 32 Os requisitos do parágrafo anterior serão
atendidos da seguinte forma:
I - anexação dos dados constantes na última
divulgação dos resultados consolidados dos censos
demográficos apurados pelo Instituto de Geografia e
Estatística - IBGE, para comprovação da cláusula
geográfica constante no inciso I do artigo anterior;
11 - apresentação de relatório técnico que
comprove atendimento do inciso 11 do art. 22 , a ser
fornecido por órgão competente do Governo do
Estado previamente definido pela lei estadual referida
no caput do artigo anterior;
111
apresentação de documentação
comprobatória do cumprimento inciso 111 do art. 22
emitido pelo órgão fazendário estadual.
Art. 32 A lei estadual poderá ampliar as
exigências previstas no art. 22 e 32 que deverão
constar dos Estudos de Viabilidade Municipal.
Art. 42 A lei estadual deverá incluir em seu texto
estímulos à fusão ou incorporação de município já
criado que não atenda às exigências desta lei a
município ou municípios vizinhos que atendam aos
requisitos legais ou que, com a fusão, passem juntos
a atender.
Parágrafo único. A lei estadual deve prever
distâncias mínimas entre os centros de núcleos
urbanos dos municípios que pretendam unir-se,
respeitando as especificidades regionais.
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Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 62
contrário.

Revogam-se

as

disposições

em

Justificação

Atualmente, existem no País 1.612 municípios
com população inferior a 5.000 (cinco mil) habitantes
que, em sua grande maioria, não possuem condições
socioeconômicas mínimas de auto-sustentação.
Tais municípios, em geral, não possuem receita
própria, dependendo, quase que exclusivamente, de
repasses
tanto
estaduais
quanto federais,
acarretando despesas para os Governos Estadual e
Federal, pois a criação de um novo município gera
despesas com folha de pagamento, gastos com
instalação da sede, mobiliários, materiais e
equipamentos, criando no curto prazo um
endividamento do mesmo, já que, provavelmente,
terão de recorrer a financiamentos.
Ao se estabelecer os parâmetros para os
Estudos de Viabilidade Municipal, na forma dos
requisitos estabelecidos neste projeto de lei,
poder-se-á ter um maior controle das condições
econômicas, financeiras e de infra-estrutura dos
municípios novos que venham a ser criados, bem
como daqueles que resultem de fusões e
incorporações.
A partir da apresentação das informações
relacionadas nos artigos 22 e 32, os municípios novos,
fundidos, bem como os incorporados, deverão
possuir infra-estrutura suficiente para a população e
passar a ter condições de auto-subsistência
socioeconômica próprias sem terem de especular
com a expectativa por recursos repassados pelo
Governo Federal, sem que haja uma fonte realizável
já prevista para proporcioná-Ias.
Em face do exposto, surge a necessidade de se
efetivar o parágrafo 42 do art. 18 da Constituição Federal
de 1988, no que tange aos Estudos de Viabilidade Municipal, com o objetivo de prevenir a criação de
municípios nessas condições e desestimular a
independência de municípios deficitários.
Daí a necessidade do presente projeto de lei,
que estabelece parâmetros mínimos para o estudo de
viabilidade municipal, razão pela qual peço apoio aos
nobres Pares do Congresso Nacional ao presente
projeto de lei.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado Valdemar Costa Neto (PL - SP).
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N2 87, DE 1999
(Do Sr. Valdemar Costa Neto)
Estabelece
o
período
para
promulgação de lei estadual relativa à
criação, à incorporação, à fusão e ao
desmembramento de municípios, exigido
pelo § 4l! do art. 18 da Constituição Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 A lei estadual que determinará a criação,
incorporação, fusão e desmembramento de
municípios deverá ser promulgada pela Assembléia
Legislativa, depois de cumpridas todas as exigências
constitucionais, no prazo de até um ano após a
divulgação dos resultados consolidados dos censos
demográficos brasileiros decenais do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística.
§ 12 O processo para viabilizar a cnaçao,
incorporação, fusão e desmembramento de
municípios poderá ser iniciado a qualquer tempo.
§ 211 A realização do Plebiscito para consulta
prévia às populações dos municípios envolvidos só
poderá ser feita no período compreendido entre um
ano antes e um ano depois da divulgação dos
resultados consolidados dos censos· demográficos
brasileiros decenais do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística.
Art. 2ll No primeiro período após a publicação
desta lei, fica permitido o prazo de dois anos depois
da divulgação dos resultados consolidados dos
censos demográficos brasileiros decenais do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística.
Art. 3ll Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Constituição Federal de 1988 em seu
parágrafo 42 do art. 18 impõe a necessidade de Lei
Complementar Federal que estabeleça prazo para a
promulgação de Lei Estadual de criação,
incorporação, fusão e desmembramento de
municípios.
O prazo de 1 (um) ano após a divulgação dos
resultados consolidados dos censos demográficos
brasileiros decenais do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística tem por objetivo permitir que
haja tempo hábil para que os procedimentos legais,
envolvidos no processo estabelecido no § 411 do art.
18 da CF, possam ser cumpridos.
O censo do IBGE é regido pela Lei nll 5.878 de
11 de maio. de·1973 e pelo Decreto nll 74.084 de 20 de
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maio de 1974 e sua periodicidade é estabelecida na
Lei nQ 8.184 de 10 de maio de 1991.
São inúmeras as vantagens de se atrelar o
processo de emancipação municipal ao censo ao
garantir o perfeito conhecimento da realidade
populacional e socioeconômica dos municípios
envolvidos, tendo sempre em vista a necessidade de
se conhecer com exatidão a real situação das cidades
pleiteantes, e, nesse sentido os dados do censo
poderão confirmar e até mesmo dar maior
credibilidade aos dados contidos nos Estudos de
Viabilidade Municipal, que são exigidos por
determinação do § 4.ll do art. 18 da Constituição Federal.
Outrossim, o interstício de 10 anos que passa a
haver entre os períodos permitidos para a
promulgação das leis estaduais de criação,
incorporação, fusão e desmembramento de
municípios faz-se necessário na medida em que dá
aos municípios e distritos pleiteantes a possibilidade
permanente em intervalos regulares de, por meio de
seu desenvolvimento socioeconômico, atingir, em um
segundo
processo,
os
requisitos
mínimos
estabelecidos para a criação, incorporação, fusão e
de desmembramento não alcançados na primeira
tentativa. Evita-se, então, casuísmos e o inchaço do
número de municípios pleiteantes, permitindo, ainda,
maior previslio de atividades pelos órgãos
responsáveis pelas diferentes partes atuantes no
processo.
Procuramos criar também uma regra de
transição que compense eventuais problemas de
prazo e execução no primeiro período subseqüente à
promulgação da presente lei complementar.
Em face do exposto, surge a necessidade de se
regularizar os prazos estabelecidos no parágrafo 4 do
art. 18 da Constituição Federal de 1988, e com isso
peço apoio aos nobres pares do Congresso Nacional
ao presente projeto de lei.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado Valdemar Costa Neto, (PL - SP).
PROJETO DE LEI N2 2.106, DE 1999
(Do Sr. Virgílio Guimarães)
Dispõe sobre limite do tempo de espera

para atendimento
bancários.

nos esIabeIecirnentos

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1ll Ficam os estabelecimentos bancários
obrigados a dar início ao atendimento a cada cliente
no prazo máximo de 15 (quinze) minutos, contados a
partir do momento em que o cliente receber o bilhete
de senha de atendimento.
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Art. 2 A comprovação do tempo de espera será
feita com o bilhete de senha de atendimento, que
deverá conter o número de identificação do banco e
da agência, a data, o horário de recebimento da
senha e o horário do início do atendimento.
Art. 3Q OS estabelecimentos bancários deverão,
no prazo de até 90 (noventa) dias, implantar o sistema
de atendimento previsto nesta lei.
Art. 4!l Os estabelecimentos bancários que
descumprirem o disposto nesta lei estarão sujeitos às
seguintes penalidades:
1- multa de 7.000 (sete mil) Unidades Fiscais de
Referência - UFIR;
11 - duplicação do valor da multa em caso de
reincidência.
Art. 5Q O Poder Executivo regulamentará esta lei
em 60 (sessenta) dias, a partir de sua publicação.
Art. 6ll Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Nas últimas décadas houve um grande aumento
das relações de consumo, especialmente quanto à
prestação de serviços.
No caso dos serviços bancários, constata-se
com mais nitidez a assertiva anterior. O uso desses
serviços deixou de ser uma opção para se tornar uma
necessidade indispensável.
A dependência dos serviços bancários inclui o
recebimento da remuneração, a compra a prazo, as
aplicações, os empréstimos etc. Adicionalmente, o
preenchimento de cadastros para quase todo tipo de
relação jurídica exige referências bancárias.
Em face do crescente número de cidadãos que
a cada dia ficam mais à mercê dos bancos, tornou-se
inadiável a tutela do Estado para garantir um
atendimento de qualidade pelos estabelecimentos
bancários, pois, mesmo com toda automação
desenvolvida nos últimos anos, o atendimento ainda
está absolutamente precário.
O projeto que estamos apresentando tem por
objetivo punir os estabelecimentos bancários que não
respeitarem seus clientes, deixando-os por mais de
15 minutos à espera pelo atendimento.
Observa-se,
dia-a-dia,
trabalhadores
e
nos
aposentados sujeitos a longas filas
estabelecimentos bancários, perdendo um tempo
precioso que poderia estar sendo empregado em
diversas outras atividades de seus interesses,
enquanto os bancos, em nome de uma economia
infundada, mantém um reduzidíssimo número de
funcionários voltados ao atendimento do público,
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causando estresse não só nos clientes, mas também
nos próprios funcionários.
Para que os bancos não aleguem despreparo
físico ou técnico para o cumprimento da nova norma,
as multas somente serão aplicadas a partir de 90
(noventa) dias da publicação da lei.
Cremos que esta propositura seja um
importante . passo para valorização do cidadão
brasileiro, podendo servir de estímulo para
elaboração de normas mais abrangentes e que
alcancem todos os serviços públicos, razão pela qual,
esperamos o apoio dos nossos pares.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999.Deputado Virgílio Guimarães.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
NR 88, DE 1999
(Do Sr. Virgílio Guimarães)
Regula o art. 165, § 92, da
Constituição Federal, estatui normas gerais
para elaboração e organização dos planos,
orçamentos e demonstrações contábeis da
União, dos Estado, do Distrito Federal e
dos Municípios, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
DISPOSiÇÕES PRELIMINARES
Art. 1.2 O exercício financeiro, a vigência, os
prazos, a elaboração e a organização do plano
plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei
orçamentária anual, bem como as condições para a
instituição e o funcionamento de fundos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
reger-se-ão pelo disposto nesta lei complementar.
TíTULO
Do Sistema Orçamentário
CAPíTULO I
Do Planejamento e da
Orçamentação das Ações Estatais
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 22 São instrumentos básicos do
planejamento e da orçamentação das ações estatais,
destinados a assegurar a consecução dos objetivos
fundamentais estabelecidas no art. 3Q , da
Constituição Federal:
I - o plano plurianual;
11 - as diretrizes orçamentárias;
111 - o orçamento anual.
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Parágrafo único. As diretrizes orçamentárias, o
orçamento anual, bem como os planos regionais e
setoriais e os programas da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios manterão estrita
observância das diretrizes, objetivos e metas
estabelecidos nos respectivos planos plurianuais.
Art. 32 O Poder Executivo avaliará, para fins do
processo de planejamento e orçamentação, o
cumprimento das metas previstas no plano plurianual
e na lei de diretrizes orçamentárias e a execução dos
programas de governo expressos nos orçamentos, e
fará publicar semestralmente relatório de avaliação em
que fiquem evidenciados, no que tange ao Governo Federal, seu desempenho e os resultados obtidos no
cumprimento da função orçamentária estabelecida no
art. 165, § 79 , da Constituição Federal.
Art. 42 Do processo de planejamento e
orçamentação será dada ampla divulgação à
sociedade, especialmente, mediante:
I - a realização de audiências públicas pela
comissão legislativa encarregada de examinar e de
dar parecer sobre os projetos de lei do plano
plurianual, de diretrizes orçamentárias e do
orçamento anual, e de acompanhar sua exe'cução;
.11- a publicação e a distribuição, pelo Poder
Executivo, de síntese das leis a que se refere o inciso
anterior, bem como' dos relatórios de avaliação
correspondentes em linguagem clara e acessível a
todo cidadão;
111 - o estímulo à iniciativa popular para a
apresentação de propostas relativas aos orçamentos.
Art. 59 O Poder Executivo coordenará a
elaboração dos projetos de lei do plano plurianual, de
diretrizes orçamentárias e orçamentária anual,
compatibilizando as propostas dos órgãos e
entidades do próprio Poder Executivo com os
objetivos do Governo e com os recursos disponíveis e
respeitando a independência dos demais Poderes,
bem como a autonomia do Ministério Público.
§ 19 Nos termos do que estabelece o art.166, §
2
6 , da Constituição Federal, os projetos de lei a que se
refere o caput serão enviados ao Poder Legislativo
nos prazos estabelecidos nesta lei, vedado o envio de
propostas de alteração:
I - dos dispositivos da lei do plano plurianual
relativos a exercír.:io cuja lei de diretrizes
orçamentárias JéÍ l!?l1h.~ 31r~0 Ap'ov;1 r1 a:
" - da leí de Oil"\nn.::s orçarn('nt.ii·.~'3. ti'í0 logo
lenha
sido
aprova rlrl
a
lei
orçamentária
correspondente.
§ 29 Excetuam-se da vedação prescrita no
parágrafo anterior os casos de ocorrênrii1 de
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calamidade pública, comoção interna, guerra externa
ou superveniência ou risco iminente de grave crise
econômica,
que
tenham
sido
objeto
de
reconhecimento formal pelo Chefe do Poder
Executivo e, pelo seu vulto, exijam reformulação de
diretrizes,
prioridades,
objetivos
ou
metas
estabelecidos nos instrumentos de planejamento e
orçamentação das ações estatais.
Art. 69 As ações estatais desdobram-se em:
1- função, o conjunto de programas, maior nível
de agregação das ações estatais;
11 - programa, o conjunto de projetos e
atividades necessárias ao atingimento dos objetivos e
metas, que identifica e organiza cada ação estatal,
estabelecendo o elo entre os orçamentos anuais, a lei
de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual;
111 - programa decorrente de investimentos, o
que consigna as despesas com novas atividades de
manutenção, conservação e funcionamento, cuja
execução dependa da realização de investimento
previsto no plano;
IV - programa de duração continuada, o que
consigna as despesas com novas atividades de
prestação de serviços, previstas no plano, cuja
execução não dependa da realização de investimento
durante o período de vigência do plano;
V - subprograma, o desdobramento do
programa segundo seus objetivos parciais, quando
houver;
VI - projeto, o conjunto de operações limitadas
no tempo das quais resulta um produto que concorre
para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação
pública, visando a atingir os objetivos e as metas de
um programa;
VII - atividade, o conjunto de operações
realizadas de modo contínuo e permanente,
necessárias à manutenção da ação pública;
VIII- encargo, a manutenção de ações públicas
não resultantes em produto e não geradoras de
contraprestação sob a forma de bem ou serviço.
Parágrafo único. Poderão ser estabelecidas
subfunções, quando necessário, para destacar
subconjuntos de ações.
Art. 79 Consideram-se, para os efeitos desta lei:
I - diretriz, princípio ou critério orientador da
execução de programas;
11 - objetivo, o resultado econômico e social que
se pretende alcançar com a realização de programas:
111 - meta, a especificação e a quantificação
física do produto resultante da ação estatal, sempre
acompanhadas da avaliação preliminar dos seus
correspondentes custos globais e unitários.
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SEÇÃO 11
Da Lei do Plano Plurianual
Art. 82 O projeto de lei do plano plurianual
refletirá os objetivos e metas contidos no plano de
governo a que se refere o art. 84, inciso XI, da
Constituição Federal, e conterá:
I - as diretrizes para as finanças públicas no
período de sua vigência, incluindo a política de
fomento e o programa de aplicações das agências
financeiras oficiais de crédito;
11 - a identificação e a avaliação dos recursos
disponíveis para o desenvolvimento das ações
estatais, incluindo os provenientes de financiamento;
111 - a discriminação das despesas, segundo
função, subfunção e programa;
IV - os objetivos, por programas;
V - as respectivas metas, por reglao, os
recursos que as custearão, discriminando:
a) os investimentos com prazo de execução superior a um exercício e as despesas deles
decorrentes;
b) as inversões financeiras;
c) as despesas relativas aos programas de
duração continuada e aos decorrentes de'
investimentos, segundo os orçamentos fiscal, da
seguridade social e de investimento das empresas
estatais;
VI - a indicação dos fundos novos e dos fundos
em funcionamento cuja inclusão no plano é proposta,
excetuados os instituídos por mandamento
constitucional, observado o disposto no § 32 deste
artigo.
§ 12 0 plano plurianual vigora do primeiro dia do
exercício financeiro em que tem início o segundo ano
do mandato do Chefe do Poder Executivo até o último
dia do exercício financeiro em que tem início o
mandato subseqüente.
§ 22 Para fins do cumprimento dos incisos I e li,
do caput deste artigo, serão consideradas:
I - as alterações na legislação das receitas;
li - os efeitos sobre receitas e despesas das
isenções, benefícios e subsídios de natureza
financeira, tríbutária e creditícia.
§ 32 A instituição e a prorrogação do
funcionamento de fundos, a que se refere o Capítulo
V deste título, ficam condicionadas à apresentação,
em anexo ao projeto de lei do plano plurianual, dos
seguintes elementos:
I - definição de seus objetivos específicos;
11 - demonstração da impossibilidade de,
inexistindo o fundo, serem atingidos seus objetivos
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específicos pelo órgão ou entidade ao qual seja
proposta sua vinculação;
/11- definição de suas receitas.
c) exposição circunstanciada do plano e <:Ie
seus objetivos, incluindo, no caso da União, as
políticas setorial, regional e social propostas para o
período;
li - projeto de lei do plano plurianual, com o
conteúdo previsto no art. e2 •
Parágrafo único. Acompanharão a mensagem
estudos que avaliem retrospectivamente e em
relação ao período do plano plurianual:
I - a execução do plano plurianual em vigor;
11 - as receitas e as despesas, destacando o
impacto sobre elas das principais variáveis
econômicas e os critérios usados nas suas
estimativas;
111 - as necessidade de financiamento, com
indicação dos meios, tomando como referência a
capacidade de endividamento público e os limites
legais, se houver;
IV - a dívida pública, interna e externa,
evidenciando os reflexos da política monetária;
V - as desigualdades inter-regionais, aferidas
mediante
indicadores
de
desenvolvimento
econômico e social, destacando a análise da
evolução das condições de vida dos segmentos da
população mais carentes da ação estatal;
VI - a política de investimentos públicos, em
seus aspectos setorial, regional e social;
VII - a política de previdência social;
VIII - a política tributária e de contribuições,
destacando o efeito de isenções e de quaisquer
outros benefícios sobre as receitas;
IX - a política de fomento das agências
financeiras oficiais de crédito;
X - a política de pessoal, quanto aos gastos, ao
número de servidores, à respectiva remuneração e ao
atendimento do que dispõe o art. 169 da Constituição
Federal;
XI - a política de subsídios e demais benefícios
financeiros e creditícios, tanto explícitos como
implícitos, concedidos pela administração pública;
XII - o setor empresarial estatal;
XIII - os fundos em funcionamento, excetuados
os instituídos por mandamento constitucional, cuja
inclusão no plano é proposta, abrangendo:
a) demonstração dos resultados econômicos e
sociais obtidos com seu funcionamento;
b) estudo comparativo dos objetivos e metas
estabelecidos na sua lei instituidora com os
resultados efetivamente obtidos com sua operação.
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Art. 11. A proposta do plano plurianual será
encaminhada ao Poder legislativo até o centésimo
dia do primeiro ano do mandato do Chefe do Poder
Executivo.
Art. 12. As alterações da lei do plano plurianual
somente serão examinadas pelo Congresso Nacional
se apresentadas em projeto de lei específico, que
indique a origem dos recursos que as viabilizem,
observando o disposto no art. 52,
Art. 13. Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios cumprirão o disposto no art. 82 , 11 a VI, e
no art. 10, I, alíneas a e c, no seu parágrafo único,
incisos I a IV e X, além do que vierem a tornar
obrigatório em legislação própria, que também
poderá adaptar, no que couber, as demonstrações
que integram a proposta e a lei do plano plurianual às
necessidades e peculiaridades locais.
Parágrafo único. Os municípios com população
inferior a quinhentos mil habitantes ficam
dispensados de regionalizar a programação
constante do plano plurianual.
SEÇÃO IV
Da Apreciação do Projeto
de Lei do Plano Plurianual
. Art. 14. As empresas do projeto de lei do plano
plurianual destinadas a ampliar ou incluir metas
conterão, como parte de sua justificação:
I - a origem dos recursos necessários ao
atingimento das novas metas propostas;
11 - elementos indicativos da viabilidade técnica
e econômica da modificação proposta, com
especificação dos correspondentes custos adotados.
Art. 15. O Poder Executivo poderá enviar
mensagem ao Poder legislativo para propor
modificação no projeto de lei do plano plurianual
somente enquanto não iniciada a votação da matéria
cuja alteração for proposta na comissão do
Congresso Nacional a que se refere o art. 166 § 12 , da
Constituição Federal, observado o disposto no art. 52,
desta lei.
Art. 16. O Poder Executivo atenderá no prazo de
quinze dias úteis, contados da data de recebimento,
as solicitações de informações encaminhadas pelo
Poder legislativo, relativas a quaisquer elementos
contidos na proposta de plano plurianual, incluindo os
custos relativos às metas nela fixadas.
Art. 17. O projeto de lei do plano plurianual será
devolvido para sanção até o encerramento do
primeiro
período
da
sessão
legislativa,
conjuntamente com o projeto de lei de diretrizes
orçamentárias, nos termos do art. 25.
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CAPíTULO 11
Das Diretrizes Orçamentárias
SEÇÃO I
Da Lei de Diretrizes Orçamentárias
Art. 18. A lei de diretrizes orçamentárias, em
relação aos orçamentos do exercício subseqüente:
I - orientará a elaboração e a execução da lei
orçamentária e de suas retificações, nos aspectos
não disciplinados por esta lei;
11 - estabelecerá a previsão do superávit ou
déficit a ser atingindo, apurado na forma que dispuser
a lei de diretrizes orçamentárias;
111 - estimará as receitas, considerando as
alterações de que trata o inciso IX;
IV - estabelecerá as despesas, por função e
sub-função, por grupo de despesa, por região, por
Poder e para o Ministério Público;
V - estabelecerá limites, parâmetros ou critérios
para a fixação de dotações;
VI - estabelecerá o montante das despesas de
investimentos com prazo de execução superior a um
exercício, de inversões financeiras e dos programas
de duração continuada constantes do plano
plurianual, bem com as respectivas prioridades e.
metas;
VII - estabelecerá a destinação da receita
proveniente das transferências dos resultados do
Banco Central ao Tesouro Nacional;
VIII - fixará condições para a celebração de
convênio ou congênere, bem como para a efetivação
das transferências de que trata o art. 118, desta lei;
IX - disporá sobre as alterações na legislação
tributária;
X - autorizará, especificamente, a concessão
de vantagem ou aumento de remuneração, a criação
de cargos ou alteração de estrutura de carreiras e a
admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos
da administração direta ou indireta, ressalvadas as
empresas públicas e as sociedades de economia
mista;
.
XI - estabelecerá a I política de fomento das
agências financeiras oficiais.
§ 12 Na estimativa de que trata o inciso IIJ deste
artigo serão observadas as categorias estabelecidas
no art. 59, destacando-se, dentre essas, pelo menos,
as receitas de impostos e as de contribuições, as
transferências e as operações de crédito, internas e
externas.
§ 22 Para efeitos do disposto no inciso X, não
constitui aumento a recomposição de) poder aquisitivo
da remuneração.
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§ 32 A lei de diretrizes orçamentárias definirá os
programas de fomento e as condições das
correspondentes linhas de financiamento a serem
praticadas pelas empresas públicas e sociedades de
economia mista do setor financeiro, discriminando,
pelos menos:
I - os setores da economia e tipos de atividades
a serem beneficiados;
11 - as estimativas dos volumes globais de
recursos a serem mobilizados por setor e tipo de
atividade;
111 - as metas visadas ou os benefícios
econômicos e sociais a serem obtidos;
IV - as condições de financiamento ou as exigências
básicas a serem feitas aos pretendentes-mutuários de cada
linha de crédito.
§ 42 Os encargos dos empréstimos,
financiamentos e refinanciamentos concedidos pelas
empresas e sociedades a que se refere o parágrafo
anterior não serão inferiores aos respectivos custos
de captação somados aos de administração, salvo
prévia e específica autorização legislativa, a ser
proposta pelo Poder Executivo, mediante projeto de
lei cuja mensagem conterá:
I - fundamentação econômica dos motivos da
autorização pretendida;
11 - estimativa detalhada dos efeitos previstos
nos balanços da agência.
SEÇÃO 11
Da Proposta de Diretrizes Orçamentárias
Art. 19. A proposta de diretrizes orçamentária
compor-se-á de:
I - mensagem, contendo:
a) demonstração da compatibilidade entre as
diretrizes para os orçamentos do exercício financeiro
subseqüente e o plano plurianual em vigor;
b) atualização das hipóteses de comportamento
das principais variáveis econômicas, com a indicação
do seu reflexo nas receitas e nas despesas do
exercício subseqüente;
.
c) justificação dos critérios, utilizados para
definição das prioridades e metas e da parcela da
programação do plano plurianual cuja implementação
estará contemplada na lei orçamentária anual;
11 - projeto de lei, que atenda o disposto no art.
19 desta lei.
Parágrafo único. Acompanharão a mensagem:
1- sumário da receita contendo, para cada uma
das principais rubricas, retrospecto da realização nos
últimos três anos, a execução provável para o
exercício em curso e a estimativa para o exercício
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subseqüente, distinguindo a receita própria daquela
pertencente a outro ente da Federação ou recebida
como transferência, com base em mandamento
constitucional, em lei específica, ou em convênio ou
instrumento congênere;
11 - estimativas dos ganhos e das perdas de
receitas decorrentes da aprovação das alterações na
legislação tributária e de contribuições encaminhadas
pelo Poder Executivo à apreciação do Legislativo no
exercício;
111 - sumário da despesa realizada nos três
exercícios imediatamente anteriores, da execução
provável para o exercício em curso e da programação
para o exercício subseqüente, segundo função,
sub-função e grupos de despesa;
IV - a evolução das despesas com pessoal, e
encargos sociais executadas nos três exercícios
imediatamente anteriores, a execução provável no
exercício em curso e a programada para o exercício
subseqüente, discriminando servidores ativos e em
disponibilidade por Poder, órgão e total, inativos,
instituidores de pensões e demais encargos, com a
indicação da representatividade percentual do total
em relação à receita corrente líquida em .atendimento
do que dispõe o art. 169, da Constituição Federal;
V - memória de cálculo da estimativa das
despesas com pessoal por Poder, órgão e total, e com
encargos sociais para o exercício subseqüente;
VI - a evolução do estoque da dívida púbnca,
mobiliária e contratual, interna e externa, dos três
últimos exercícios, a previsão para o exercício em
curso e para o subseqüente, no dia 31 de dezembro
de cada exercício, destacando, no que se refere à
União, sua dívida perante o Banco Central;
VII- indicação das despesas a serem atendidas
com receitas decorrentes da emissão de títulos de
responsabilidade do Tesouro, e previsão de seu
respectivo montante;
VIII- a evolução das receitas e das despesas da
previdência social nos últimos três exercícios, a
execução provável no exercício em curso e a
programada para o subseqüente;
IX - no caso da União, demonstrativo das
necessidades de financiamento do setor público federal nos três exercícios imediatamente anteriores,
das que resultarão da execução prevista no exercício
em curso e das implícitas no projeto de lei
orçamentário anual para o exercício seguinte,
detalhando receitas e despesas de modo a expressar
os resultados primário e operacional, com a indicação
dos dados e das metodologias utilizados na apuração
desses resultados, para cada exercício.
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Art. 20. A proposta de diretrizes orçamentárias
será encaminhada ao Poder Legislativo, no primeiro
ano do mandato do Chefe do Poder Executivo, até o
dia 25 de abril, e, nos demais, até o dia 15 de março.
Art. 21. Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios cumprirão o disposto no art. 18, incisos I,
111 a VI, IX e X, e no art. 19, incisos I, alíneas a e c, e no
seu parágrafo único, incisos I a VI, além do que
vierem a tornar obrigatório em legislação própria, que
também poderá adaptar, no que couber, as
demonstrações que integram a proposta e a lei de
diretrizes orçamentárias às necessidades e
peculiaridades locais.
Parágrafo único. Os municípios com população
inferior a quinhentos mil habitantes são dispensados
de estabelecer as despesas por região, em
cumprimento do disposto no art. 18, IV.
SEçAo 111
Da Apreciação do Projeto
de Lei de Diretrizes Orçamentárias
Art. 22. Não serão aprovadas emendas ao
projeto de lei e diretrizes orçamentárias incompatíveis
com a lei dQ plano plurianual.

parág~fo Ht1ico. O projeto de lei de diretrizes
orçamentárias éh'viado ao Congresso Nacional durante a tramitação do projeto de lei do plano
plurianual será examinado, por dependência, em
conjuntp com este, na forma que estabelecer o
Regimento Comum.
Art. 23. As emendas ao projeto de lei de
diretrizes orçamentárias que objetivarem aumento de
despesa conterão proposta de redução de outras
despesas em valor equivalente, ou reestimativa de
receitas, para maior, em igual valor, desde que
comprovado erro ou omissão na estimativa contida
no projeto, respeitadas as vinculações de receitas.
Parágrafo único. As emendas que objetivarem a
correção de erro ou omissão na estimativa de receitas
serão
justificadas
circunstanciadamente
e,
resultando em diminuição da estimativa contida no
projeto, implicarão cancelamento de despesas em
valor equivalente.
Art. 24. O Poder Executivo poderá enviar
mensagem ao Poder Legislativo para propor
modificação no projeto de lei de diretrizes
orçamentárias somente enquanto não iniciada a
votação da matéria cuja alteração for proposta na
comissão do Congresso Nacional a que se refere o
art. 166, § 111, da Constituição Federal, observado o
disposto no art. 511, desta lei.
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Art. 25. O projeto de lei de diretrizes
orçamentárias será devolvido para sanção até o
encerramento do primeiro período da sessão
legislativa, a qual não será interrompida sem que se
dê sua aprovação.
CAPITULO 111
Dos Orçamentos Anuais
SEçAo I
Da Lei Orçamentária Anual
SUBSEÇAol
Disposições Gerais
Art. 26. A lei orçamentária guardará estrita
compatibilidade com a lei do plano plurianual e com a
lei de diretrizes orçamentárias.
Art. 27. A lei orçamentária compreenderá todas
as receitas e todas as despesas públicas
consignadas no orçamento fiscal, no orçamento de
investimento das empresas estatais e no orçamento
da seguridade social.
§ 111 Não se consideram, para os fins deste
artigo:
I - as operações de crédito por antecipação de
receita orçamentária;
11 - as emissões de papel-moeda;
111 - no orçamento fiscal da União, as receitas
pertencentes a estados e municípios, nos termos dos
arts. 157, I e 158,11, da Constituição Federal;
IV - as receitas pertencentes a outros órgãos ou
entidades em que o Poder Público tem papel
exclusivo de arrecadador;
V - outras entradas compensatórias no ativo e
passivo financeiros.
§ 211 A proposta de lei orçamentária será
acompanhada de demonstrativo das receitas de que
tratam os incisos 111 e IV, executadas nos três
exercícios imediatamente anteriores, sua realização
provável no exercício em curso e sua estimativa para
o exercício seguinte.
Art. 28. Todas as receitas e despesas, dos
orçamentos fiscal e da seguridade social, constarão
da lei orçamentária anual pelos seus totais, vedadas
quaisquer deduções.
Parágrafo único. Os recursos que um órgão ou
entidade pública transferir a outro incluir-se-ão, como
despesa, no orçamento do tran~feridor e, como
receita, no orçamento do que) r' I, .
Art. 29. A lei orç,:;rn,',:
;iào conterá
dispositivo estranho à pmvi';"t', (~, "Ellta e à fixação
da despesa, podendo JU"," . I'
'~itura de créditos
I

"
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suplementares, assim, como a contratação de
operações de crédito.
§ 111 A lei orçamentária estabelecerá os limites e
as condições para a contratação das operações de
crédito que autorizar, ainda que por antecipação de
receita, observada a legislação pertinente.
§ 2~ A autorização para a abertura de créditos
suplementares na lei orçamentária fica limitada a dez
por cento de cada dotação suplementada. .
Art. 30. O projeto de lei orçamentário será
remetido ao Poder Legislativo até o dia 15 de agosto
de cada ano.
SUBSEÇÃO 11
Da Organização e da Estrutura dos Orçamentos
Art. 31. A lei orçamentária conterá:
1- texto da lei;
11 - quadros-resumo das receitas do exercício,
indicando ao menos seu desdobramento por
orçamento, categoria econômica e principais·
rubricas, distinguindo as receitas do Tesouro das
demais;
111 - demonstrativo da receita do orçamento fiscal e da seguridade socia', por categorias
econômicas e por rubricas, distinguindo os recursos
do Tesouro dos demais;
IV - quadros-resumo das despesas do
exercício, indicando ao menos sua distribuição por
orçamento, Poder e órgão, classificação econômica,
grupo de despesa, função e subfunção, programa de
subprograma, separando os recursos do Tesouro dos
demais;
V - resultados corrente e de capital dos
orçamentos fiscal e da seguridade social;
VI - anexos dos orçamentos fiscal e da
seguridade social, na forma definida no § 111 deste
artigo, e do orçamento de investimento das empresas
estatais, na forma definida no § 211 deste artigo;
VII - estimativa dos resultados do Banco Centrai para o exercício, com a respectiva memória de
cálculo, demonstrando a composição desses
resultados por tipo de operação.
§ 111 Os anexos dos orçamentos fiscal e da
seguridade social consignarão:
I - as despesas por Poder, órgão e unidade
orçamentária, segundo a classificação funcional e a
classificação programática expressa até o nível de
atividade e projeto, indicando para cada uma o grupo
de despesa a que se refere;
11 - as receitas das unidades orçamentárias da
administração indireta e dos fundos, por categorias
econômicas e rubricas.
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§ 211 O anexo do orçamento de investimento das
empresas estatais conterá demonstrativos:
I - das despesas de investimentos e inversões
financeiras de cada empresa, segundo a
classificação funcional e a classificação programática
expressa até o nível de projeto e atividade, por grupo
de despesa;
11 - das fontes de financiamento, por empresa,
que consignarão os recursos:
a) gerados pela empresa;
b) oriundos de transferências dos orçamentos
fiscal e da seguridade social;
c) próprios da controladora, não compreendidos
no inciso anterior;
d) decorrentes de participação acionária,
diretamente ou por intermédio de empresa
controladora;
e) decorrentes de participação acionária de
outras unidades controladas, direta ou indiretamente,
pela União;
f) decorrentes de participação acionária em
empresa coligada;
.g) oriundos de operações de crédito externo;
h) oriundos de operações de crédito interno;
i) oriundos de outras fontes.
Art. 32. A lei orçamentária e seus anexos
consignarão, em separado, cada uma das receitas e
das despesas correspondentes:
I - à parcela na arrecadação a ser entregue ou
transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e pelos estados aos municípios,
em cumprimento a mandamento constitucional, nos
termos da legislação pertinente;
11 - aos fundos administrados por empresas
públicas e sociedades de economia mista do setor
financeiro e pelo Banco Central;
111 - às operações de empréstimo e
financiamento
concedidas
com
recursos
orçamentários;
IV - às operações de refinanciamento
concedidas com recursos orçamentários;
V - às operações de refinanciamento da dívida
pública, interna e externa.
Parágrafo único. Operações de refinanciamento
são aquelas em que se realiza novação ou renovação
de obrigações financeiras anteriormente assumidas,
para estabelecimento de condições de pagamento
diversas das originalmente pactuadas, com ou sem
pagamento parcial do principal da dívida.
Art. 33. As autarquias a fundações integrantes
da administração pública, qualificadas como
agências executivas, que tenham, na forma da lei,
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celebrado contrato de gestão com o respectivo órgão
supervisor, poderão, desde que nominalmente
relacionadas na lei de diretrizes orçamentárias, ter
suas dotações simplificadamente incluídas no
orçamento.
Parágrafo único. As entidades a que se refere
este artigo poderão receber prévia autorização
legislativa para abertura de créditos suplementares,
com a utilização de recursos provenientes do excesso
de arrecadação de receitas próprias, não se lhes
aplicado o disposto no art. 29, § 2R•
Art. 34. A proposta orçamentária conterá:
I - mensagem, com apreciação da conjuntura
econômica do País e das finanças públicas, e
descrição do cenário econômico, social e do setor
público para o exercício;
11 - quadros-resumo, comparando as despesas
fixadas e as receitas previstas na proposta, na forma
do art. 31, 11 e IV, com:
os orçamentos executados nos três exercícios
imediatamente anteriores;
o autorizado em execução;
a realização provável no exercício em curso;
111 - todos os elementos constitutivos arrolados
no art. 31 , observado o disposto nos arts. 32 e 33;
IV - informações complementares exigidas pela
lei de diretrizes orçamentárias.
Art. 35. A lei orçamentária discriminará na
consignação das dotações orçamentárias:
1- o órgão e a unidade orçamentária executora;
11- a finalidade da despesa, segundo a função e
a classificação programática;
111 - a natureza da despesa, segundo a
categoria econômica e o grupo de despesa;
IV - a fonte de recursos;
V - o valor da dotação, que é limite máximo da
despesa.
SEÇÃO 11
Das Diretrizes para a Elaboração
dos Orçamentos e de Suas Alterações
SUBSEÇÃO I
Das Diretrizes Gerais
Art. 36. Na fixação das despesas dos
orçamentos da União será perseguida a meta
programática
permanente de
redução
das
desigualdades inter-regionais, segundo critério
populacional, em cumprimento ao que dispõem os
arts. 39., JJI e 165, § 79., da Constituição Federal.
§ 19. Para os fins do disposto neste artigo,
excluem-se das despesas fixadas nos orçamentos as
relativas:
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I - aos Poderes Legislativo e Judiciário e ao
Ministério Público;
11 - ao serviço da dívida e à previdência social,
incluindo inativos e pensionistas;
111 - à manutenção dos órgãos integrantes da
administração direta, ressalvadas as entidades que
prestem diretamente à comunidade serviços de
educação, cultura, saúde e assistência social;
IV - à defesa nacional.
§ 212 Na fixação das despesas não relacionadas
no § 1.2, deste artigo, será obedecida a legislação
específica e observados critérios que, levando em
conta a distribuição da população no espaço
nacional, visem a reduzir as desigualdades entre as
regiões, especialmente no que diz respeito:
1- ao cumprimento dos deveres constitucionais
do Estado com a saúde, a educação e a cultura,
definidos, respectivamente, nos arts. 196, 208 e 215,
da Constituição Federal;
11- à melhoria da infra-estrutura econômica;
111 - à criação dos mecanismos creditícios,
fiscais e outros, de fomento à atividade econômica regional e à geração de emprego e renda, com
prioridade para o atendimento das empresas de
pequeno porte e das microempresas.
Art. 37. Nos termos que dispuser a lei de
diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária e seus
créditos adicionais somente contemplarão projetos
novos se:
I - houver viabilidade técnica, econômica e
ambiental;
11 - tiverem sido adequadamente contemplados
os projetos em andamento;
111 - os recursos alocados viabiJizarem a
conclusão de uma etapa ou a obtenção de um
unidade completa.
Parágrafo único. As ações prioritárias e
respectivas metas fixadas na lei de diretrizes
orçamentárias constarão da lei orçamentária em sua
totalidade.
SUBSEÇÃO 11
Das Diretrizes dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Art. 38. Os orçamentos fiscal e da seguridade
social compreenderão todas as despesas dos
Poderes, seus fundos, órgãos, autarquias e
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público,
bem como das empresas públicas, sociedades de
economia mista e demais entidades em que o Poder
Público, direta ou indiretamente, detenha a maioria do
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capital social com direito a voto e que recebam
recursos do erário público.
§ 1Q Excluem-se do disposto no caput deste
artigo as empresas que recebam recursos apenas
sob a forma de:
I - participação acionária;
11 - pagamento pelo fornecimento de bens e
pela prestação de serviços;
111
pagamento de empréstimos e
financiamentos concedidos;
IV - transferência para aplicação em programas
de financiamento, nos termos do disposto nos arts.
159, I, c e 239, § 1Q, da Constituição Federal.
§ 22 O disposto no parágrafo anterior não se
aplica às empresas que forneçam bens ou prestem
serviços predominantemente ao Poder Público, nos
termos do que dispuser a lei de diretrizes
orçamentárias.
Art. 39. Na programação da despesa não serão:
1- fixadas despesas, sem que estejam definidos
os recursos que as custearão e legalmente instituídas
as unidades executoras;
11 - incluídos projetos com a mesma finalidade
em mais de um órgão.
Art.
40.
Ressalvados
os
casos
constitucionalmente previstos, não poderão ser
destinados recursos para atender despesas:
I - com ações que tenham como precondição o
sigilo, salvo quando realizadas por órgãos ou
entidades com competência legal para desenvolver
atividades relativas à segurança da sociedade e do
Estado, nos termos de lei federal;
,
11 - como ações típicas dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, pela União, ainda que
mediante convênio ou instrumento congênere.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei,
entende-se como ações típicas dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios as ações
governamentais que não sejam de competência
exclusiva da União, nem de competência comum à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios.
Art. 41. Os encargos financeiros das operações
de empréstimo, financiamento e refinanciamento, que
impliquem despesa fixada nos orçamentos fiscal ou
da seguridade social, cobrirão, salvo concessão de
subvenção econômica, nos termos do art. 42,11:
I - o custo de captação dos recursos, se
identificado;
11 - o custo de mercado dos recursos, caso não
seja possível identificar seu custo de captação.
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Art. 42. A lei orçamentária poderá consignar,
mediante prévia autorização legislativa, subvenção
econômica para:
I - cobrir a diferença entre o custo de bens ou
serviços e seus preços de comercialização;
11 - cobrir a diferença entre os encargos
financeiros dos recursos captados no mercado e os
exigidos dos tomadores de empréstimos ou
financiamentos concedidos por órgão ou entidade
pública;
111 - pagar bonificações a produtores de
determinados produtos ou serviços.
Art. 43. Dependerão de autorização legislativa
específica as prorrogações e composições de dívidas
decorrentes de empréstimos, financiamentos e
refinanciamentos concedidos com recursos dos
orçamentos fiscal e da seguridade social.
Art. 44. A programação orçamentária do Banco
Central obedecerá ao disposto nesta lei e
compreenderá as despesas com pessoal e encargos
sociais, planos de benefícios e de assistência a
servidores, outros custeios administrativos e
operacionais e investimentos.
Art. 45. O orçamento da seguridade social
compreenderá as dotações destinadas às ações de
saúde, previdência social e assistência social, e
contará, dentre outros, com recursos provenientes:
I - das contribuições sociais;
11 - das receitas próprias dos órgãos, entidades
e fundos que integram, exclusivamente, este
orçamento;
111 - de contribuições dos servidores públicos
para seu plano de seguridade social, os quais serão
utilizados exclusivamente para atender despesas no
âmbito dos encargos previdenciários;
IV - do orçamento fiscal;
V - de transferências.
Parágrafo único. A destinação de recursos para
atender despesas com ações e serviços públicos de
saúde e de assistência social obedecerá às diretrizes constitucionais da descentralização político-administrativa
e da participação da população, a serem concretamente
traduzidos mediante a institucionalização, por lei, da
atuação de órgãos colegiados de deliberação e
fiscalização, nos quais serão permanentemente
representadas, com direito a voto, entidades da
sociedade civil dedicadas à despesa dos interesses
sociais, como as entidades de classe, sindicais e
organizações comunitárias.
Art. 46. Todas as despesas relativas à dívida
pública, mobiliária ou contratual, constarão da lei
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orçamentária, independentemente de quais sejam as
origens dos recursos que as atenderão.
Art. 47. Por força de mandamento constitucional
ou mediante prévia autorização legislativa, convênio,
contrato ou instrumento congênere, poderão ser
consignadas
despesas,
sob
a forma
de
transferências, a entidades de direito público ou
privado.
§ 12 é vedada a destinação de recursos a título
de auxílios ou subvenções a entidades privadas que
atuem, com fins lucrativos, em atividades de
assistência à saúde e previdência privada.
§ 22 As transferências a entidades privadas
dependerão de aprovação de suas condições de
funcionamento pelos órgãos oficiais de fiscalização,
nos termos da lei.
§ 32 As entidades privadas beneficiadas a
qualquer título com transferências submeter-se-ão à
fiscalização do poder concedente com a finalidade de
verificar o cumprimento das metas e dos objetivos
para os quais receberam os recursos.
§ 42 A boa e regular aplicação dos recursos
transferidos será objeto de imediata comprovação
pela entidade beneficiada ao órgão ou entidade
transferidora, independentemente da natureza da
transferência, ressalvadas as transferências a que se
refere o art. 159, alíneas a e b, da Constituição Federal.
§ 52 As entidades beneficiadas, a qualquer
título, com recursos públicos não os incorporarão ao
seu patrimônio nem os distribuirão entre os
participantes do seu capital.
§ 52 A entidade privada que descumprir as
metas e os objetivos estabelecidos para a efetivação
de transferência será publicamente declarada
inidônea e ficará impedida de receber qualquer nova
transferência de recursos públicos.

§ 72 As transferências da União para Estados
e Municípios, bem como de Estados para
Municípios,
quando
destinados
a
fundos,
ser-Ihes-ão entregues automaticamente, desde que
cumprido o disposto no § 42 , deste artigo.
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de saúde ou de assistência social, cultural ou
educacional, mediante a suplementação das aplicações
de recursos nesses serviços por entidades privadas
sem fins lucrativos, que comprovem prestá-los
regulamente,
e
cuja
habilitação
no
órgão
govemamental competente se encontre, nos termos da
lei, plenamente regular:
I - os encargos resultantes de seu recolhimento
fora do prazo, para recomposição do valor do crédito;
11 - as parcelas arrecadadas a título de dívida
ativa.
Art. 49. Serão incluídos no cômputo do valor total dos tributos e contribuições a serem repartidos,
por mandamento constitucional, entre União, Estados
e Municípios, nos termos da legislação pertinente:
I - os encargos resultantes de seu recolhimento
fora do prazo, para recomposição do valor do crédito;
11 - as parcelas arrecadadas a título de dívida
ativa.
SUBSEÇÃO 111
Das Diretrizes do Orçamento
de Investimento das Empresas Estatais
Art. 50. O orçamento de investimento das
empresas estatais, entidades como aquelas em que
qualquer dos Entes da Federação, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social
com direito a voto, detalhará por empresa as
despesas programadas com investimentos e com
inversões financeiras, inclusive as resultantes de
participações acionárias em outras empresas.
Art. 51. As empresas constantes do orçamento de
investimento poderão receber autorização legislativa
prévia para a abertura de créditos suplementares com a
utilização de receita adicional, não se lhes aplicando o
limite de que trata o art. 29, § 22 •
Art. 52. As empresas cuja programação conste
integralmente dos orçamentos fiscal e da seguridade
social não integrarão o orçamento de investimento
das empresas estatais.
SEÇÃO 111
Da Apreciação da Lei Orçamentária Anual

§ S2 Os recursos transferidos por conta de
convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere serão
movimentados exclusivamente em contas correntes
vinculadas, que permitam o acompanhamento da sua
movimentação separadamente dos demais recursos
geridos pelo órgão ou entidade beneficiada, em regime
de segregação contábil.

Art. 53. Caso não receba a proposta
orçamentária no prazo fixado, o Poder Legislativo
considerará como proposta o orçamento em vigor e o
modificará no que for necessário para tomá-lo
consentâneo com o disposto na lei de diretrizes
orçamentárias.

Art. 48. As subvenções sociais destinam-se ao
custeio da prestação direta de serviços essenciais

Art. 54. As emendas ao projeto de lei
orçamentária indicarão os recursos necessários à sua
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cobertura, admitidos os provenientes de anulação ou
redução de dotações, excluídas as incidentes sobre:
I - pessoal e seus encargos;
11 - serviço de dívida;
111 - transferências tributárias constitucionais
para Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 12 A indicação dos créditos a serem
canceladas levará em conta a fonte de recursos.
§ 22 O cancelamento de despesas corresponderá
obrigatoriamente à redução de metas.
§ 32 As emendas que objetivem à correção de
erros ou omissões da estimativa de receita serão
circunstanciadamente justificadas e sua aprovação
implicará ajuste correspondente da programação
de despesa, admitida a utilização dos novos
recursos, se for o caso, para atendimento de
emendas à despesa.
Art. 55. O Poder Executivo poderá propor
modificação da proposta orçamentária somente até
o início da votação, na comissão mista a que se
refere o art. 166, § 12 , da Constituição Federal, do
parecer preliminar de que trata a Resolução n2 2, de
1995, do Congresso Nacional.
Art. 56. É vedada, nos termos do art. 167, 11,
da Constituição Federal, a realização de qualquer
despesa sem a sanção da lei orçamentária.
Art. 57. Os recursos que, em decorrência de veto,
emenda ou rejeição parcial do projeto de lei
orçamentária, ficarem sem despesas correspondentes,
poderão ser utilizados, mediante créditos especiais ou
suplementares, com prévia e específica autorização
legislativa.
Parágrafo único. Caso ocorra rejeição parcial do
projeto de lei orçamentária, a lei consectária consignará
as dotações mínima necessárias para garantir o
funcionamento dos serviços públicos essenciais.
Art. 58. O projeto de lei orçamentária será
devolvido para sanção até o dia 30 de novembro de
cada ano.

§ 12 Vencido o prazo estabelecido no caput, o
projeto será incluído na ordem do dia, com
convocação diária de sessões, sobrestando-se a
deliberação de qualquer outra matéria até que se
ultime ~ua votação.

§ 22 Vencido o prazo de encerramento da
sessão legislativa, sem que se ultime a votação do
projeto, será feita convocação extraordinária do
Congresso Nacional pelo Presidente do Senado
Federal, a qual perdurará até a remessa ao Poder
Executivo do autógrafo da lei orçamentária.
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CAPíTULO IV
Das Classificações Orçamentárias
SEÇÃO I
Da Classificação da Receita
Art. 59. São categorias econômicas da receita:
I - corrente, que abrange as de transferências;
11- de capital, que abrange a de endividamento.
§ 12 São receitas correntes as de natureza
contínua, que resultam:
I - do poder tributante do Estado;
11 - da renda de fatores de produção.
§ 22 São receitas de capital as de natureza
eventual, provenientes da conversão em espécie de
bens e direitos.
§ 32 São receitas de transferências os recursos
financeiros recebidos de outras entidades de direito
público, por força de mandamento constitucional, de
lei específica ou mediante convênio ou instrumento
congênere, e que se destinem a atender a despesas
orçamentárias.
§ 42 São receitas de endividamento os recursos
financeiros oriundos da constituição de dívidas.
§ 52 O Poder Executivo federal desdobrará às
categorias econômicas em rubricas a serem
obrigatoriamente utilizadas também pelos Estados,
pelo Distrito Federal e pelos Municípios.
SEÇÃO 11
Da Classificação da Despesa
Art. 60. A despesa orçamentária obedece aos
seguintes critérios de classificação:
I - institucional;
11 - funcional;
111- programática;
IV - segundo a natureza.
Art. 61 . A classificação institucional da despesa
será definida em cada Ente da Federação,
evidenciando as unidades administrativas e as
unidades orçamentárias.
§ 12 Unidade orçamentária é o agrupamento de
despesas consignadas a um mesmo órgão,
abrangendo ou não uma ou mais de suas unidades
administrativas, cuja contabilização é feita de forma
segregada.
§ 22 A adoção de classificação por unidade
orçamentária é opcional e será definida na legislação
de Ente da Federação.
§ 32 A lei orçamentária poderá autorizar que se
considere como órgão ou unidade orçamentária o
agrupamento de despesas de grandes montantes
com características afins.
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Art. 62. A classificação funcional da despesa é
constituída pelas categorias função e, quando
necessário, subfunção, nos termos do art. 69 .
Art. 63. A classificação programática da
despesa desdobrar-se-á, pelo menos, na forma
estabelecida no art. 6º, 11 a VI.
Parágrafo único. A adoção da classificação
programática é facultativa para os Municípios com
população inferior a cinqüenta mil habitantes.
Art. 64. A classificação da despesa segundo a
sua natureza compreende:
I - categoria econômica;
11 - grupo de despesa;
111- modalidade de aplicação;
IV - elemento.
Art. 65. A classificação da despesa por
categoria econômica compreende:
I - despesas correntes;
11 - despesas de capital;
11I - despesas compensatórias.
§ 12 São despesas correntes as que contribuem
diretamente para a produção corrente e se destinam:
I - à manutenção e prestação de serviços;
11 - ao pagamento de benefícios sociais aos
servidores e empregados;
111 - às obras de adaptação e conservação de
bens imóveis e de uso comum;
IV - ao atendimento dos juros e encargos da
dívida.
§ 2º São despesas de capital as que contribuem
diretamente para a formação ou aquisição de um bem
de capital e se destinam:
I - à execução de obras;
11 - à integralização de capital; ou
111 - à aquisição de bens imóveis, instalações,
equipamentos ou material permanente.
§ 32 São despesas compensatórios as que nada
agregam à produção corrente e não contribuem
diretamente para a formação ou aquisição de um bem de
capital, como: subvenções, auxRios, contribuições,
amortizações, ressarcimentos, concessão de empréstimos,
despesas de exercícios anteriores e assemelhadas.
Art. 66. A classificação por grupo de despesa
compreende:
I - pessoal e encargos sociais, as despesas
fixas e variáveis com pessoal ativo e inativo, civil e
militar, e os encargos incidentes sobre sua
remuneração;
11- juros e encargos da dívida, o pagamento de
juros, comissões e outros encargos de operações de
crédito, internas e externas;
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111 - serviços de terceiros, as despesas com
serviços de qualquer natureza prestado por terceiros;
IV - material de consumo, as despesas com
aquisição de materiais destinados ao funcionamento
dos órgãos e entidades da administração pública;
V - investimentos, as despesas com:
a) o planejamento e a execução de obras e
realização de benfeitorias;
b) a aquisição de instalações, equipamentos e
material permanente;
c) a constituição ou aumento do capital de
empresa ou entidade.
VI - inversões financeiras, as despesas com:
a) a aquisição de imóveis ou de bens de capital
já em utilização;
b) a aquisição de títulos representativos do capital de empresa ou entidade, que não correspondam à
constituição ou a aumento de seu capital;
VII - amortização da dívida pública, o
pagamento do principal, referente a obrigações
contraídas mediante operações de crédito;
VIII - transferência, as despesas que
contribuem para a produção de um bem ou serviço
pelo órgão ou entidade beneficiária e não geram
obrigação de reembolso ao órgão ou entidade
transferidora, como as subvenções, as contribuições,
os auxílios, a equalização de preços e taxas, a
repartição
de
receitas
e
os
benefícios
previdenciários;
IX - outras despesas, as não incluídas nos
demais grupos.
Art. 67. A modalidade de aplicação discrimina as
despesas de transferências a instituições públicas e
privadas e as aplicações diretas, conforme
regulamento de cada Ente da Federação.
Parágrafo único. A adoção da classificação de
que trata este artigo é facultativa para os Municípios.
Art. 68. Elemento é o desdobramento de grupo
de despesa destinado a identificar o objeto da
despesa.
§ 1 São elementos: vencimento e vantagens
fixas, diárias, material de consumo, passagens,
serviços de terceiros, obras, equipamentos,
sentenças judiciais e outros objetos de despesa de
que se serve a administração pública para a
consecução dos seus fins.
§ 212 A classificação dos elementos constará do
projeto de lei de diretrizes orçamentárias e será
observada na elaboração dos orçamentos analíticos,
na execução orçamentária e nas demonstrações
contábeis.

º
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§ 32 A classificação por elementos na lei
orçamentária será utilizada pelos Municípios que não
adotarem a classificação programática.
SEÇÃO 111
Da Classificação por Fonte de Recursos
Art. 69. Receitas e despesas serão classificadas
segundo a fonte, refletindo, nas receitas, sua
vinculação constitucional ou legal ou a destinação
prevista na lei orçamentária e, nas despesas, a
origem dos recursos que as custearão.
§ 12 A classificação segundo a fonte:
I - demonstrará, a existência dos recursos para
custear as despesas, respeitadas as vinculações de
receitas, tanto na proposta quanto na lei
orçamentária;
11 - permitirá, na execução orçamentária, o
controle das despesas, em função dos recursos
empregados no seu custeio.
§ 2.Q A classificação de que trata este artigo será
definida por ato do Poder Executivo, visando a
adaptá-Ia às necessidades peculiares a cada Ente da
Federação.
§ 32 A adoção da classificação segundo a fonte
dos recursos é facultativo para os Municípios com
população inferior a cinqüenta mil habitantes.
CAPíTULO V
Dos Fundos
Art. 70. Fundo é a unidade orçamentária
instituída, nos termos do art. 82 , § 3.Q pela lei do plano
plurianual, por prazo limitado ao período <;le vigência
deste, cujas receitas e despesas são destinadas à
realização de objetivos específicos.
Art. 71. Os fundos terão contabilidade
segregada, e assegurada, a qualquer tempo, sua
consolidação com a do órgão ou entidade
supervisara.
Art. 72. Salvo determinação legal em contrário, o
saldo financeiro do fundo, apurado em balanço patrimonial, será transferido para o exercício seguinte.
Art. 73. No caso de extinção do fundo, seu
patrimônio, inclusive o saldo financeiro, será
transferido para o respectivo órgão ou entidade
supervisara.
CAPíTULO VI
Do Relacionamento entre
o Tesouro e as Instituições Financeiras
Art. 74. É vedado ao Banco Central conceder,
direta ou indiretamente, empréstimo ao Tesouro
Nacional e a qualquer órgão ou entidade da
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administração pública que não seja instituição
financeira.
Parágrafo único. O banco Central poderá efetuar
operações de compra e venda de títulos de emissão
do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a
oferta de moeda ou taxa de juros.
Art. 75. As disponibilidades de caixa da União
serão depositadas no Banco Central; as dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios, dos órgãos,
entidades e empresas estatais, em instituições
financeiras oficiais.
Parágrafo único. O Banco Central registrará e
fará publicar trimestralmente as disponibilidade da
União por origem das receitas.
Art. 76. As disponibilidades de que trata o caput
do art. 75 serão remuneradas a taxa de juros nunca
inferior à taxa do sistema de liquidação e custódia
prevalecendo no mercado financeiro, nas condições e
com as ressalvas previstas em lei.
Parágrafo único. A receita proveniente da
remuneração das disponibilidades será destinada ao
pagamento do serviço da dívida pública.
Art. 77. Os resultados do Banco Central,
consideradas as receitas e despesas de todas as
suas operações, apurados nos balanços semestrais,
constituem receita de capital do Tesouro Nacional no
exercício.
Parágrafo único. O balanço semestral do Banco
Central será acompanhado de notas explicativas dos
resultados apurados no período, detalhando o
relacionamento com o Tesouro Nacional.
TíTULO 11
Da Execução Orçamentária
CAPíTULO I
Das Retifi~ações Orçamentárias
\ SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 78. A lei orçamentária poderá ser retificada
durante sua execução mediante a abertura de
créditos adicionais e a anulação de dotações, inclusive as resultantes de créditos adicionais.
SEÇÃO 11
Dos

Cr~itos Adicionais

Art. 79. São créditos adicionais as autorizações
de despesas não computadas ou insuficientemente
dotadas na lei orçamentária, compatíveis com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
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Parágrafo único. O ato que abrir o crédito
adicional terá a forma das dotações consignadas na
lei orçamentária.
Art. 80. Os créditos adicionais classificam-se
em:
I - suplementares, os destinados a reforço de
dotação orçamentária;
11- especiais, os destinados a despesas para as
quais não haja dotação orçamentária específica na lei
orçamentária em vigor;
111 - extraordinários, os destinados a despesas
urgentes e imprevisíveis, com as decorrentes de
calamidade pública, comoção interna, guerra externa
superveniência ou risco iminente de grave crise
econômica,
que
tenham
sido
objeto
de
reconhecimento formal pelo Chefe do Poder
Executivo.
Art. 81 . Os créditos suplementares e especiais
serão autorizados por lei e considerados
automaticamente abertos.
Art. 82. Os créditos suplementares autorizados
nos termos do art. 29, § 22 , serão abertos por decreto
do Poder Executivo, que conterá justificativa
fundamentada da necessidade de abertura do
crédito, integrada, no mínimo, pelas informações
previstas no art. 90, I, alínea b e c.
Art. 83. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende de existência de recursos
disponíveis para atender às despesas neles
previstas.
§ 12 São recursos disponíveis, desde que não
comprometidos:
I - o superávit financeiro apurado no balanço
patrimonial do exercício anterior;
11 - o excesso d~ arrecadação;
111 - os resultanfes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias;
IV - a receita proveniente de operações de
crédito cuja realização é prevista para o exercício em
curso;
V - os recursos adicionais de transferências
recebidas, com destinação específica, não previstos
ou insuficientemente estimados no orçamento;
VI - os provenientes de:
a) veto de dotação orçamentária;
b) emenda supressiva de despesa aprovada
pelo Poder Legislativo;
c) rejeição parcial do projeto de lei orçamentária
pelo Poder Legislativo.
"
§ 22 Superávit firianceiro é a diferença positiva
entre o ativo financeiro e o passivo financeiro,
conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos

Quinta-feira 25 57089

adicionais transferidos e as operações de créditos a
eles vinculadas.
§ 32 Excesso de arrecadação é o saldo positivo
das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a
arrecadação realizada e a prevista, por rubrica de
receita e por fonte de recurso, considerando-se ainda
a projeção do exercício, o calendário de arrecadação
da receita e fatores econômicos previsíveis.
§ 4º Quando o crédito for aberto com base em
excesso de arrecadação, por projeção ou tendência
do exercício, a dotação correspondente somente
poderá ser empenhada quando ocorrer a efetiva
arrecadação da receita.
§ 52 Os recursos disponíveis de que tratam os
incisos I, 11, 111 e VI do § 12 somente poderão ser
utilizados depois que deles forem deduzidos:
I - os saldos dos créditos adicionais reabertos;
11 - os saldos dos créditos adicionais
transferidos e o montante das operações de crédito a
eles vinculadas;
111 - os saldos dos créditos extraordinários
abertos no exercício;
IV - do excesso de arrecadação:
a) o déficit financeiro constante do último
balanço ou balancete patrimonial disponível;
b) os créditos extraordinários abertos no
exercício, ainda sem cobertura.
Art. 84. Os créditos extraordinários serão
abertos por ato do Chefe do Poder Executivo, que
dele dará conhecimento ao Poder Legislativo no
prazo de setenta e duas horas, fazendo-o
acompanhar de justificativa detalhada das razões de
sua edição.
Parágrafo único. Caso não seja aceita a
justificativa peJo Poder Legislativo, anulará este o ato
de abertura do crédito extraordinário.
Art. 85. Os créditos adicionais terão vigência
adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos.
Parágrafo único. Os créditos especiais e
extraordinários cujo ato autorizativo tiver sido
promulgado nos últimos quatro meses do exercício
poderão ser reabertos, por decreto, nos limites de
seus saldos e incorporados ao orçamento do
exercício financeiro subseqüente.
SEÇÃO 111
Da Anulação de Dotações Orçamentárias
Art. 86. A anulação de dotação consignada a
projeto cuja execução no exercício se tenha tornado
inviável poderá ser autorizada pelo Poder Legislativo,
desde que solicitada pelo Poder Executivo, mediante
proposta composta de:
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I
mensagem,
contendo justificativa
detalhadamente fundamentada das razões pelas
quais é proposto o abortamento de projeto incluído no
orçamento;
11 - projeto de lei anulatório da correspondente
dotação.
§ 12 As dotações relativas a projetos cuja
extinção não for autorizada serão reabertas nos
termos do art. 85, parágrafo único.
§ 22 Em caso de crédito reaberto, havendo
dotação para o mesmo projeto no orçamento vigente,
prevalecerá como dotação autorizada a de maior
valor.
§ 32 Os atos de abertura de créditos, de que
trata o § 12 deste artigo, indicarão os recursos para
atender as despesas, admitidos os previstos no § 12
do art. 83, e, na dependência da autorização
legislativa, os provenientes de cancelamento de
dotações orçamentárias.
SEÇÃO IV
Dos Projetos de Lei da Abertura de Créditos
Adicionais ou de Anulação de Créditos
Orçamentários
Art. 87. Os projetos de lei de abertura de
créditos adicionais restringir-se-ão a uma única
modalidade de aplicação.
Art. 88. As propostas de autorização para
abertura de crédito adicional compor-se-ão de:
I - mensagem, contendo:
a) as razões que determinaram a solicitação da
abertura do crédito adicional, incluindo-se a
descrição pormenorizada das obras, serviços ou
quaisquer ações para os quais os recursos se fazem
necessários, com a indicação de metas e custos
unitários, totais e da etapa a ser executada no
exercício;
b)
as
razões
que
tenham
tornado
desnecessário o crédito anulado, caso seja proposto
o cancelamento de dotações como forma de
provimento dos recursos necessários;
c) estimativas do excesso de arrecadação para
cada rubrica de receita e fonte de recursos, do
comportamento mensal da arrecadação e de sua
evolução no restante do exercício, caso os recursos
disponíveis resultem de excesso de arrecadação;
11 - projeto de lei, contendo:
a) texto da lei;
b) anexo demonstrando os recursos disponíveis
para a bertu ra do crédito, nos termos do art. 83, § 12 ;
c) anexo da receita e da despesa, na forma e
detalhamento dos orçamentos fiscal e da seguridade
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social, indicando as dotações objeto de crédito
adicional e, no caso de cancelamento, as dotações
afetadas.
Art. 89. As propostas de autorização para
anulação de crédito orçamentário compor-se-ão de:
1- mensagem, expondo as razões que tornarem
desnecessária ou inviável a sua execução;
11- projeto de lei, contendo o texto da lei e anexo
da despesa, na forma e detalhamento da lei
orçamentária.
SEÇÃO V
Da Apreciação das Leis de Abertura de Créditos
Adicionais ou de Anulação de Dotações
Art. 90. Os projetos de lei de abertura de
créditos adicionais e de anulação de dotações serão
apreciados pelo Poder legislativo no prazo máximo
de quarenta e cinco dias.
§ 12 Na apreciação dos projetos de lei de que
trata este artigo será observado o disposto no art. 54.
§ 22 É vedado ao Poder Executivo enviar
mensagem ao Poder legislativo para propor
modificação nos projetos de lei de que trata este
artigo após a abertura do prazo para a apresentação
de emendas.
§ 312 Ultrapassado o prazo estabelecido no caput,
a matéria será incluída na ordem do dia, com
convocação diária de sessões, para que se ultime a
votação.
CAPíTULO 11
Da Execução da Receita e da Defesa
SEÇÃO I
Do Exercício Financeiro
Art. 91. O exercício financeiro coincidirá com o
ano-calendário.
Art. 92. O regime contábil aplicável à
contabilidade pública é o de competência.
Parágrafo único. O sistema contábil possibilitará
a apuração e o controle da execução orçamentária e
financeira.
Art. 93. Serão inscritas em restos a pagar as
despesas que atendam cumulativamente as
seguintes condições:
I - tenham sido legalmente empenhadas no
exercício, mas não pagas até o último dia do
exercício, distinguindo-se as liquidadas das não
liquidadas;
11 - não tendo sido liquidadas:
derivem de contrato, convênio, ajuste, acordo ou
congênere já assinalado e em fase de execução;
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destinem-se a cumprimento e obrigação relativa
a licitação adjucada;
atendam a outro requisito previsto em lei.
§ 12 Considera-se em fase de execução, para a
finalidade prevista neste artigo, o contrato, convênio,
ajuste, acordo ou instrumento congênere cujo objeto
tenha sido comprovadamente alcançado em parte
até o final do exercício.
§ 22 A inscrição em restos a pagar far-se-á no
encerramento do exercício financeiro em que a
despesa tiver sido empenhada, e terá validade até o
encerramento do exercício subseqüente, quando
será cancelada, permanecendo, entretanto, em vigor
o direito do credor por mais quatro anos, contados do
cancelamento.
§ 32 Serão cancelados os empenhos relativos a
despesas não liquidadas que não tenham sido
inscritas em restos a pagar.
Art. 94. Poderão ser pagos à conta de dotação
específica consignada no orçamento:
1- as despesas de exercícios encerradas, para
as quais o orçamento respectivo consignava crédito
próprio, com saldo suficiente para atendê-Ias e que
não tenham sido empenhadas na época própria;
11 - os restos a pagar com prescrição
interrompida;
11I - os compromissos reconhecidos pelo
ordenador de despesa após o encerramento do
exercício correspondente.
SEÇÃO"
Da Programação da Despesa
Art. 95. O Chefe de cada Poder aprovará e
publicará, no prazo de vinte dias da publicação das
leis orçamentárias e de abertura dos créditos
adicionais, com base nos limites nelas fixados, um
orçamento analítico ou quadro de detalhamento da
despesa.
.
Parágrafo único. O orçamento analítico ou
quadro de detalhamento da despesa discriminará a
despesa até o menor nível de detalhamento da
classificação estabelecida nesta lei.
Art. 96. O Poder Executivo estabelecerá e
publicará a programação trimestral de liberação de
recursos, desdobrando as cotas trimestrais por órgão,
programa e subprograma, e por grupo de despesa, de
forma a possibilitar a programação da despesa pelas
unidades orçamentárias e assegurar o equilíbrio entre a receita e a despesa no decorrer do exercício.
Parágrafo único. As cotas trimestrais poderão
ser revistas durante o exercício, em função do
comportamento da arrecadação.
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Art. 97. Os recursos destinados aos órgãos dos
Poderes Legislativos e Judiciário e do Ministério
Público ser-Ihes-ão entregues até o dia 20 de cada
mês, segundo a programação de que trata o artigo
anterior.
SEÇÃO 11I
Da Realização da Receita
Art. 98. A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios poderão admitir a compensação da
obrigação de recolher renda de qualquer natureza
com direito creditório contra a Fazenda Pública
mediante prévia autorização de seus respectivo~
Poderes Legislativos, sem prejuízo do disposto no art.
28.
Art. 99. A restituição de receita arrecadada em
exercício anterior constituída despesa, e será
contabilizada de forma a excluí-Ia dos montantes de
receitas a serem repartidas entre a União, os estados
e os municípios, se federal, bem como entre os
estados e os municípios, se estadual.
Art. 100. Os agentes da arrecadação fornecerão
recibos das importâncias que arrecadarem, sendo
admitido o recolhimento eletrônico de receitas.
Parágrafo único. Os recibos conterão a
identificação do pagador e do agente arrecadador, o
valor arrecadado, sua origem, classificação e data.
Art. 101. O recolhimento de todas as receitas
far-se-á em estrita observância ao princípio de
unidade de tesouraria.
Parágrafo único. Entende-se por unidade de
tesouraria a manutenção e a movimentação
centralizada de todos os ingressos de natureza
financeira.
SEÇÃO IV
Da Execução da Despesa
Art. 102. Nenhuma despesa será executada
sem prévia dotação, fixada na lei orçamentária ou em
lei autorizativa da abertura de crédito adicional.
Art. 103. Ordenador de despesa é o agente da
administração, titular de órgão ou entidade estatal a
quem é atribuída, por lei ou regulamento:
I - competência para praticar os atos de gestão
de órgão ou entidade estatal;
" - competência para, em nome do mesmo
órgão ou entidade, assumir obrigações;
11I - responsabilidade administrativa, civil e penai pelos atos e fatos de sua gestão.
Art. 104. A execução orçamentária poderá ser:
1- descentralizada pela unidade orçamentária a
unidades
gestoras,
cuja
responsável
será
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responsável pelo fiel cumprimento do mandato
recebido e pela prestação de contas das dotações
recebidas;
11 - objeto de delegação pelo ordenador de
despesa, mediante ato próprio, o que, no entanto, não
examinará, em nenhuma hipótese, o ordenador de
despesas da responsabilidade pelos atos praticados
pela entidade delegada.
Art. 105. Empenho da despesa é o ato que
compromete previamente dotações orçamentárias,
emanado do ordenador de despesa.
§ 12 O empenho de despesa será:
I - ordinário, quando destinado a atender
despesa cujo pagamento se processe de uma só vez;
11 - global, quando destinado a atender
despesas sujeitas a parcelamento.
§ 2º- Será feito por estimativa o empenho de
despesa cujo montante não possa ser previamente
determinado com absoluta precisão.
Art. 106. O empenho de despesa corresponderá
a obrigação e compromisso efetivamente assumidos
pelo ordenador de despesa.
§ 19. No caso de dotações destinadas à
aquisição de bens e serviços, o empenho dependerá
da prévia adjudicação do resultado do processo
Iicitatório, quando exigido.
§ 22 No caso de obras, o empenho deverá
corresponder a etapa prevista no contrato.
Art. 107. Para cada empenho será efetuado um
registro e emitido um documento, denominado nota
de empenho que conterá:
I - o nome do credor;
11 - a especificação do objeto, com a indicação
da quantidade adquirida e da respectiva unidade de
medida;
111 - a modalidade Iicitatória ou sua dispensa ou
inexigibilidade;
IV - o valor da despesa.
§ 12 O valor da despesa empenhada será
deduzido, no momento do empenho, do saldo da
dotação orçamentária própria.
§ 22 Será admitido empenho em nome de mais
de um credor, nos casos de despesa de pessoal ou
com serviços de natureza eventual prestados por
pessoas físicas, bem como em outras situações
definidas em lei.
§ 32 São facultativas a emissão e a impressão
de nota de empenho na realização de despesas:
I - com pessoal e seus encargos;
11 - com contribuições compulsórias;
111 - com amortização, juros e outros encargos
da dívida pública;
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IV - decorrente de contratos;
V - definidas em lei sob o regime de
adiantamento ou suprimento de fundos;
V! - com transferências determinadas por
Constituição, pela Lei Orgânica do Distrito Federal ou
por Lei Orgânica municipal;
VII - provenientes da execução de convênios,
consórcios, contratos, acordos ou ajustes, entre
entidades de direito público;
VIII - outras que vierem a ser definidas na
legislação de cada ente da Federação.
§ 49. Nos casos previstos no parágrafo anterior,
os empenhos de despesa e os procedimentos de
contabilidade terão como bâse legal os próprios
documentos que deram origem às despesas.
Art. 108. O empenho de despesa não poderá
exceder os limites das dotações vedadas a realização
de qualquer despesa sem préyio empenho.
Parágrafo único. As despesas sujeitas à
licitação poderão ser precedidas de ato do ordenador
de despesa pelo qual fique reservada parcela
suficiente da dotação orçamentária para posterior
empenho destinado a atendê-Ias.
Art. 109. É vedado ao titular de cada Poder
empenhar, no último trimestre do respectivo mandato,
despesas cujo valor exceda:
1- o previsto para este período, de acordo com a
programação estabelecida nos termos do art. 96;
11 - três doze avos das dotações anuais
autorizadas.
Art. 110. É vedado ao titular do Poder Executivo
assumir, nos seis últimos meses do seu mandato, por
qualquer forma, empréstimo para pagamento após o
seu término, ressalvados os casos em que haja
autorização legislativa específica.
§ 12 Incluem-se na vedação estabelecida no
parágrafo anterior as operações por antecipação de
receita orçamentária.
§ 22 Consideram-se nulos os atos praticados em
desacordo com as disposições deste artigo, sem
prejuízo da responsabilidade da autoridade a que se
refere o caput e do ordenador de despesa.
§ 32 As disposições deste artigo não se aplicam
aos casos de execução de despesas decorrentes de
calamidade pública, comoção interna, guerra
externa, superveniência ou risco iminente de grave
crise econômica, que tenham sido objeto de
reconhecimento formal pelo Chefe do PQder
Executivo.
Art. 111. Liquidação de despesa é o ato de
reconhecimento, pelo ordenadorde despesa,; da
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obrigação de realizar o pagamento de despesa, a ser
precedido da verificação:
I - do pleno cumprimento dos dispositivos
constitucionais, legais e regulamentares pertinentes;
11 - do efetivo direto do credor ao respectivo
crédito, com base no contrato ou outro documento
constitutivo da relação obrigacional, inclusive, se for o
caso, referente a adiantamentos por serviços e obras
a executar, materiais ou bens a entregar;
111- do cumprimento das obrigações do credor e
das demais condições pactuadas para realização do
pagamento.
Parágrafo único. A verificação que precede a
liquidação de despesa tem por fim:
I - identificar o credor;
11 - apurar a origem do crédito e o objeto a ser
pago;
111 - precisar o valor a ser pago na forma da lei.
Art. 112. O pagamento de despesa será
autorizado e efetuado após sua regular liquidação
pelo ordenador de despesa.
§ 1Q Autorização de pagamento é o ato do
ordenador de despesa que libera a imediata
efetuação do pagamento de despesa liquidada.
§ 2Q O pagamento de parcela contratual poderá
ser
efetuado
adiantadamente,
desde que,
cumulativamente:
I - tenham as partes assim pactuado;
11 - o valor antecipado seja proporcional;
111 - a antecipação seja condição indispensável
para a execução do objeto contratual;
IV - o contratado ofereça garantia real ou
bancária.
§ 3Q O pagamento das despesas efetuadas sem
o adimplemento das condições estabelecidas neste
artigo acarretará ao ordenador de despesa
responsabilidade criminal, civil e administrativa, na
forma da lei.
Art. 113. Observado o disposto no art. 93, o
empenho efetuado regularmente será cancelado quando:
.
I - ocorrer descumprimento de condição
pactuada, pela outra parte;
11 - referir-se a débitos prescritos, na forma da lei;
111 - corresponder a valor não passível de
liquidação, como saldo de empenho por estimativa;
IV - ocorrer situação de força maior ou condição
superveniente, devidamente justificada.
Parágrafo único. O valor do empenho de
despesa cancelado no exercício será revertido à
dotação de origem.
Art. 114. O pagamento da despesa será
efetuado por órgão de tesouraria ou estabelecimento
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bancário credenciado mediante ordem bancária de
pagamento para crédito na conta que o credor
indicar.
Parágrafo UnlCO. Todos os pagamentos
obedecerão à estrita ordem cronológica das datas de
sua exigibilidades, salvo quando presentes
relevantes razões de interesse público e mediante
prévia justificativa da autoridade competente.
Art. 115. A conta bancária mantida por órgão ou
entidade estatal integrante será movimentada
mediante as assinaturas do ordenador de despesa e
do seu co-responsável, expressamente designados e
habilitados perante o estabelecimento bancário.
Art. 116. É admitida a concessão, por ato do
ordenador de despesa, de adiantamento de
numerário a servidor público ou a agente político em
missão oficial, precedido de empenho na dotação
própria, para realização de despesas:
I - de viagens ou serviços especiais que exijam
pagamentos em espécies;
11 - de caráter reservado definidas em lei;
111 - de pequeno vulto, de pronto pagamento,
relativas a compras e serviços;
IV - outras previstas em lei.
§ 12 Não se fará adiantamento de numerário a
funcionário em alcance nem a responsável por dois
adiantamentos.
§ 2Q O valor do adiantamento de numerário será
levado à responsabilidade do seu portador, baixada
após a apreciação e aprovação da respectiva
prestação de contas.
§ 3Q A apropriação de despesa com
adiantamento de numerário será procedida após a
aprovação da respectiva prestação de contas.
§ 4Q A concessão de adiantamento de
numerário será objeto de regulamento próprio de
cada Poder, observado o dispositivo nesta lei.
Art. 117. À exceção dos créditos de natureza
alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda
Pública, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão
exclusivamente
na
ordem
cronológica
de
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos
respectivos, proibida a designação de casos ou de
pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos
adicionais abertos para este fim.

§ 1Q É obrigatória a inclusão no orçamento das
entidades de direito público de dotação necessária
ao pagamento de seus débitos constantes de
precatórios judiciários apresentados até 1Q de julho, data
em que terão atualizados seus valores, fazendo-se o
pagamento até o final do exercício seguinte.
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§ 22 As dotações de que trata o parágrafo anterior constarão expressamente do projeto de lei
orçamentário em categoria programática própria.

§ 3º As dotações orçamentárias e os créditos
abertos. serão consignados ao Poder Judiciário,
recolhendo-se as importâncias respectivas à repartição
competente.
§ 4S! Caberá ao presidente do tribunal que proferir
a decisão exeqüenda determinar o pagamento,
segundo as possibilidades do depósito, e autorizar, a
requerimento do credor e exclusivamente quando
preterido o seu direito de precedência, o seqüestro da
quantia necessária à satisfação do débito.
Art. 118. As transferências voluntárias de
recursos da União, consignadas na lei orçamentária
para Estados, Distrito Federal ou Municípios, a
qualquer título, serão realizadas exclusivamente
mediante convênio, acordo, ajuste ou instrumento
congênere, na forma da legislação vigente, ressalvadas
as repartições de receitas tributárias e de contribuições.

§ 12 A realização de transferências voluntárias
dependerá de comprovação pelo órgão recebedor
de que, a ação estatal beneficiada com os recursos
é compatível com seu plano plurianual e está
estabelecida como prioridade pelo ente da
Federação a que pertença, em sua lei de diretrizes
orçamentárias vigente.

§ 22 Caberá ao órgão transferidor:
1 - assegurar a liberação dos recursos
previstos no documento de concessão, nos prazos
ali registrados;

11 - verificar a implementação das condições e
comprovações previstas no ato de concessão;
111- acompanhar a execução física e financeira
das ações desenvolvidas com os recursos
transferidos.
Art. 119. O disposto no artigo anterior aplica-se
igualmente à concessão, entre os entes da
Federação, inclusive suas entidades, direta ou
indiretamente controladas, de empréstimos e
financiamentos e, no que couber, à concessão de
aval.
SEÇÃO V
Da Dívida Ativa
Art. 120. Os créditos da Fazenda Pública, de
natureza tributária e não tributária, serão escriturados
como receita do exercício em que forem arrecadados.
§ 12 Os créditos de que trata este artigo,
exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento,
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após apurada sua Iiquidez e certeza, serão inscritos
em registro próprio como dívida ativa, e a respectiva
receita será escriturada a esse título, na forma da lei.
§ 22 Dívida ativa tributária é o crédito da
Fazenda Pública proveniente de obrigação legal
relativa a tributos e respectivos adicionais.
§ 32 Dívida ativa não-tributária são os demais
créditos da Fazenda Pública, como os provenientes
de
empréstimos
compulsórios,
contribuições
estabelecidas em lei, multas de qualquer natureza,
foros, laudêmios, aluguéis, custas processuais,
preços de serviços prestados por estabelecimentos
públicos, indenizações, reposições, restituições,
alcances dos responsáveis definitivamente julgados,
bem assim os créditos decorrentes de obrigações em
moeda estrangeira, de sub~rogação de hipoteca,
fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral
ou de outras obrigações legais.
§ 42 O valor do crédito da Fazenda Pública em
moeda
estrangeira
será
convertido
ao
correspondente valor na moeda nacional à taxa
cambial oficial para compra, na data da notificação ou
intimação do devedor pela autoridade administrativa,
ou, à sua falta, na data de sua inscrição na dívida
ativa, incindindo, a partir da conversão, encargos para
a recomposição do valor do crédito e juros de mora,
de acordo com os preceitos legais e regulamentares
pertinentes ao débito tributário.
§ 52 A receita da dívida ativa compreende os
créditos mencionados nos parágrafos anteriores e os
valores correspondentes acréscimos legais.
SEÇÃO VI
Da Dívida Pública
SUBSEÇÃO 1
Disposições Gerais
Art. 121. A dívida pública compreende as
obrigações
financeiras
assumidas
mediante
autorização legislativa específica, contratos, acordos,
convênios, tratados ou operações de crédito.
Parágrafo único. A dívida pública classifica-se,
conforme o critério adotado:
I - quanto à origem dos recursos:
a) interna, quando contraída no País;
b) externa, quando contraída no exterior;
11 - quanto à necessidade de autorização
orçamentária para seu pagamento:
a) flutuante;
b) fundada;
111 - quanto ao prazo e vencimento:
a) de curto prazo;
b) de longo prazo.
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SUBSEÇÃO 11
Da Dívida Flutuante
Art. 122. Dívida flutuante são os compromissos
exigíveis cujo pagamento independa de autorização
orçamentária, compreendendo:
I - os restos a pagar, excluídos os serviços da
dívida;

11 - os serviços da dívida empenhados em
exercícios anteriores e inscritos em restos a pagar;
111 - as obrigações financeiras decorrentes da
contratação de operações de crédito por antecipação
de receita orçamentária;
IV - os depósitos,
§ 12 A dívida flutuante pode ser:
de curto prazo, se for integralmente exigível até
o final do exercício financeiro subseqüente;
de longo prazo, se for exigível parcial ou
totalmente após o final do exercício financeiro
subseqüente.
§ 22 Constituem depósitos os valores confiados
à Fazenda Pública pertencentes a terceiros, bem
assim as retenções legais e contratuais.

SUBSEÇÃO 111
Da Dívida Fundada
Art. 123. Dívida fundada são os compromissos
exigíveis cujo serviço da dívida dependa, para
pagamento, de dotações orçamentárias específicas.
§ 12 A dívida fundada desdobra-se em:
I - mobiliária, a constituída por títulos da dívida
pública;
11 - contratual, a relativa ao cumprimento de
obrigações resultantes do financiamento da
execução de obras, do fornecimento de bens ou da
prestação de serviços, e a decorrente de operações
de crédito contratadas com pessoas jurídicas de
direito público ou privado, cujos títulos de dívida são
os próprios instrumentos obrigacionais, incluídas as
operações de reestruturação da dívida pública.
§ 29 A dívida fundada será escriturada com
individuação e especificações que permitam verificar,
a qualquer momento, a posição dos empréstimos e os
respectivos serviços de amortização e juros.
Art. 124. É vedada a realização de operações de
crédito que excedam o montante das despesas de
capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos
suplementares ou especiais com finalidade precisa,
aprovados pelo Poder legislativo por maioria
absoluta.
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TíTULO 111
Da Contabilidade Pública
e do Acompanhamento da Gestão Orçamentária
CAPíTULO I
Da Contabilidade Pública
SEÇÃO I
Dos Objetivos e das
Funções da Contabilidade Pública
Art. 125. A contabilidade pública será feita de
acordo com os princípios fundamentais de
contabilidade vigentes no País.
Art. 126. A contabilidade pública objetiva,
mediante a manutenção de registros, evidenciar:
I - as operações realizadas pelo órgão ou
entidade pública e os seus efeitos sobre o patrimônio;
11 - os recursos dos orçamentos vigentes,
consignados aos vários programas de trabalho, as
alterações decorrentes dos créditos adicionais, a
despesa empenhada, liquidada e paga à conta
desses recursos, e as respectivas disponibilidades;
111 - a situação, perante a Fazenda Pública, de
todos quantos administrem, por qualquer forma,
fundos ou bens que lhes tenham sido confiados,
arrecadem receitas, efetuem ou ordenem despesas;
IV - a situação patrimonial do órgão ou entidade
estatal, bem assim suas variações.
Parágrafo único. Todas as operações de que
resultem débitos ou créditos de natureza financeira,
não compreendidas na execução orçamentária,
serão também objeto de registro, individuação e
controle contábil.
Art. 127. A contabilidade pública deverá
assegurar:
I - a manutenção dos controles necessários ao
conhecimento da situação e da composição patrimonial do órgão ou da entidade pública, e informar
sobre:
a) os resultados obtidos pelas unidades
orçamentárias nas atividades pelas quais forem
responsáveis;
b) os direitos e obrigações de qualquer natureza
resultantes de leis, contratos, convênios, ajustes ou
outros atos, inclusive os não contemplados nos
orçamentos;
c) dinheiros, bens e valores de qualquer
natureza pertencentes ou confiados à guarda ou
custódia dos órgãos e das entidades públicas e de
seus responsáveis;
d) o custo das ações e atividades de qualquer
natureza desenvolvidas pelo órgão ou entidade
pública;
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e) a gestão dos fundos;
f) as receitas e despesas resultantes da
execução orçamentária, bem como as extra-orçamentárias;
g) os resultados físicos e financeiros obtidos em
cada setor ou área de atuação dos órgãos e
entidades estatais;
h) os ativos destinados ao desenvolvimento das
ações e atividades em cada setor ou área de atuação
dos órgãos e entidades públicas;
i) a movimentação de recursos dentro de uma
mesma unidade orçamentária ou de uma unidade
orçamentária para outra;
j) o resultado da gestão do órgão ou da entidade
sobre o patrimônio público sob sua responsabilidade.
11 - a coordenação das atividades contábeis
mantidas
pelas
unidades
orçamentárias
subordinadas ou supervisionadas, incluindo as
relativas a fundos dos Poderes Legislativo, Executivo
e Judiciário, a fim de integrá-Ias contabilmente;
111 - a análise e consolidação das contas do
órgão central de cada Poder e das entidades
descentralizadas e supervisionadas;
IV - a preparação do relatório sobre a gestão
anual;
V - a preparação das tomadas de contas dos
agentes responsáveis por bens, dinheiros públicos ou
obrigações assumidas pela Fazenda Pública,
ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou
do Conselho de Contas do Município;
VI - a elaboração de demonstrações contábeis,
incluindo as da dívida flutuante e fundada, das notas
explicativas e dos demais relatórios previstos nesta
lei e na legislação supletiva, necessários às
prestações de contas dos responsáveis.
Parágrafo único, A contabilidade pública será
organizada em todos os Poderes de forma a permitir o
exercício das funções de controle prévio,
concomitante e subseqüente.
Art. 128. O Poder Legislativo, o Poder Executivo
e o Poder Judiciário estabelecerão, de forma
harmônica e integrada, normas para:
I - consolidar suas demonstrações mensais da
execução orçamentária, financeira e patrimonial,
visando à elaboração do balanço geral e da
conseqüente prestação de contas anual;
11 - inscrever em restos a pagar empenhos não
liquidados, observadas as condições fixadas no art.
93.
§ 1.2 Até trinta dias após o encerramento de cada
mês, o Poder Executivo publicará relatório resumido

Novembro de 1999

de sua execução orçamentária, consolidada na forma
prevista neste artigo,
§ 2.2 Para os efeitos desta lei, balanço geral é o
conjunto das demonstrações contábeis consolidadas
de que trata o art. 136, que integrará a prestação de
contas anual a que se refere o art. 84, XXIV, da
Constituição Federal.
§ 32 São consideradas integrantes e
complementares da prestação de contas anual as
informações contidas nos sistemas e bancos de dados, informatizados ou não, mantidos pela
administração pública, incluindo o Banco Central, ou
de seu interesse, aos quais terão irrestrito acesso o
Poder Legislativo, suas comissões e órgãos auxiliares
de controle externo e de fiscalização.
Art. 129. Compete aos órgãos de contabilidade
verificar o cumprimento dos limites das cotas
trimestrais atribuídas a cada órgão, a que se refere o
art. 96.
SEÇÃO 11
Da Escrituração Contábil
Art. 130. O regime contábil aplicável à
contabilidade pública é o de competência.
Art. 131. O sistema contábil possibilitará a
apuração e o controle da execução orçamentária e
financeira.
Art. 132. A contabilidade manterá os registros
analíticos e sintéticos dos bens, direitos e obrigações
integrantes do patrimônio dos órgãos e entidades
públicas.
§ 1Q As receitas e as despesas serão
registradas de acordo com as especificações e os
detalhamentos constantes da lei orçamentária.
§ 2.2 Os bens, direitos e obrigações serão
registrados com a indicação dos elementos
necessários à sua perfeita discriminação, bem assim
dos devedores, dos credores e dos agentes
responsáveis pela sua guarda, administração,
realização e aplicação.
Art. 133. A escrituração çlos atos e fatos
administrativos será efetuada em moeda nacional.
§ 1.2 As operações em moeda estrangeira serão
convertidas em moeda nacional ao câmbio do dia,
fazendo-se-Ihes menção na escrituração.
§ 22 Nos balanços ou em demonstrações
específicas, os valores de obrigações em moeda
estrangeira serão apresentados ao lado dos
respectivos registros em moeda nacional.
Art. 134. A escrituração será efetuada, sem
emendas ou rasuras, no prazo de trinta dias contados
da ocorrência do ato ou fato administrativos.
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§ 1g A escrituração utilizará como livros básicos
o Diário e o Razão, podendo valer-se de registros por
processamento eletrônico de dados.
§ 22 A documentação comprobatória das
operações será mantida em arquivo próprio no
respectivo órgão ou entidade pública.
SEÇÃO 111
Das Classificações Contábeis
Art. 135. Os bens, direitos e obrigações serão
classificados segundo os critérios adotados pela
legislação societária, observadas as normas técnicas
estabelecidas pelo comitê que se refere o art. 159.
SE;;ÇÃOIV
Das Demonstrações Contábeis
Art. 136. Ao fim de cada exercício financeiro, a
contabilidade elaborará, com base na escrituração,
as seguintes demonstrações:
J - da execução orçamentária;
11 - da execução financeira;
111- balanço patrimonial;
IV - das variações patrimoniais.
§ 12 Poderão ser agrupados sob a mesma
rubrica tanto as contas semelhantes quanto os
pequenos saldos, os quais terão sua natureza
indicada e não poderão ultrapassar, somados, um
décimo do valor do respectivo grupo de contas,
vedada a utilização de designações genéricas, como
diversas contas ou contas correntes.
§ 22 As demonstrações de que trata este artigo
serão publicadas com os valores correspondentes
das demonstrações do exercício anterior.
Art. 137. A demonstração da execução
orçamentária evidenciará a execução orçamentária,
onde se identificarão as receitas, previstas e
realizadas, e as despesas, fixadas e executadas.
Art. 138. A demonstração da execução
financeira evidenciará o movimento financeiro,
indicando o movimento financeiro, indicando os
recebimentos e pagamentos de qualquer natureza,
conjugados com os saldos em espécie provenientes
do exercício anterior e os que se transferem para o
exercício seguinte.
Parágrafo único. Os restos a pagar do exercício
serão computados na receita extra-orçamentária,
como compensação de sua inclusão na despesa
orçamentária.
Art. 139. O balanço patrimonial refletirá os
elementos que constituem o patrimônio, pelas contas
que os registram, agrupadas de modo a facilitar o
conhecimento e a análise da sua estrutura.
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Art. 140. A demonstração das variações
patrimoniais evidenciará as alterações do patrimônio
do órgão ou entidade estatal.
Art. 141. As demonstrações contábeis serão
complementadas pelas seguintes demonstrações:
J - do superávit financeiro, apurado no balanço
patrimonial;
11 - da dívida ativa;
JIJ - da dívida flutuante;
IV - da dívida fundada;
V - demonstrações das mutações patrimoniais.
Art. 142. As demonstrações contábeis de que
trata esta seção serão complementadas por notas
explicativas e outros quadros analíticos ou
demonstrações necessários a tornar perfeitamente
claras a execução orçamentária, a situação patrimonial e suas variações no exercício.
Art. 143. O Poder Executivo Federal
consolidará e publicará as demonstrações contábeis
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

§ 112 Para o cumprimento do disposto neste
artigo, os Poderes da União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios remeterão ao órgão
competente do Poder Executivo Federal, até o dia
112 de março de cada ano, os orçamentos do
exercício em curso e as demonstrações contábeis
do exercício anterior.
§ 212 Os Estados, o Distrito Federal bem assim
os Municípios com mais de cinqüenta mil habitantes,
encaminharão seus balancetes mensais, até o final
do segundo mês subseqüente.
§ 32 A celebração de convênios ou instrumentos
congêneres com a União, bem assim a transferência
de recursos que não decorra de imperativo
constitucional, dependerá de prova do atendimento
do disposto nos §§ 1Q e 2Q deste artigo.
SEÇÃO V
Dos Levantamentos, dos
Inventários e das Avaliações
Art.
144.
A
contabilidade
procederá
periodicamente ao confronto dos inventários físicos
com os valores contábeis, especialmente no que se
refere aos bens de uso especial e dominial e aos
direitos e obrigações de qualquer natureza do órgão
ou entidade pública.
Art. 145. Os critérios de avaliação dos
elementos patrimoniais serão indicados pelo comitê
a que se refere o art. 15~
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SEÇÃO VI
Das Entidades da Administração Indireta
Art. 146. As entidades da administração indireta,
excetuadas as empresas públicas e as sociedades de
economia mista, manterão contabilidade própria
individualizada, nos termos desta lei.
Art. 147. Os orçamentos e as demonstrações
contábeis das autarquias e fundações instituídas pelo
Poder Público obedecerão ao disposto nesta lei.
Parágrafo único. Os orçamentos, os registros
contábeis e as demonstrações das sociedades da
economia mista obedecerão aos padrões e normas
estabelecidos em legislação própria, ressalvados os
demonstrativos que integram o orçamento de
investimento das empresas estatais.
Art. 148. As demonstrações do encerramento
do exercício das entidades da administração
indireta, excetuadas as empresas públicas e as
sociedades de economia mista, integrarão a
prestação de contas anual a ser apresentada pelo
Chefe do Poder Executivo.

§ 12 Os orçamentos e as demonstrações
contábeis de encerramento de exercício das
entidades submetidas ao regime desta lei se
consolidarão com os do respectivo órgão supervisor.

§ 22 Os órgãos de deliberação coletiva de
caráter fiscalizatório, ou de natureza equivalente,
das entidades da administração indireta, opinarão
conclusivamente sobre as demonstrações contábeis
destas, especialmente quanto à situação patrimonial, e sobre suas prestações de contas.
§ 32 Os membros dos órgãos referidos no
parágrafo anterior respondem pelas decisões
colegiadas, exceto quanto fizerem registrar em ata
voto divergente em separado.
Art. 149. O encaminhamento dos orçamentos
e das demonst~ações de encerramento de exercício
das entidades da administração indireta dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para
fins de integração à prestação de contas anual,
obedecerão aos prazos determinados na legislação
própria de cada ente da Federação, observado os
limites temporais estabelecidos nesta lei.
SEÇÃO VIII
Do Responsável Pela Contabilidade
Art. 150. A responsabilidade pela contabilidade
do órgão ou entidade caberá a profissional
legalmente habilitado.
§ 12 Todas as demonstrações contábeis serão
devidamente assinadas pelo responsável pela

Novembro de 1999

contabilidade, que responderá pelas informações
nelas contidas.
§ 22 A omissão ou falseamento doloso da
informação na escrituração ou nas demonstrações, a
qualquer título, sujeitará o titular da contabilidade à
responsabilidade solidária por qualquer ato ou fato,
daí decorrente, que venha a provocar dano ou
prejuízo ao patrimônio do órgão ou entidade.
§ 32 Os livros de contabilidade serão
autenticados pelo responsável legal pela entidade e
rubricados pelo responsável pela contabilidade,
atendidas as exigências da legislação pertinente.
Art. 151. O disposto no art. 150 não impede a
contratação de consultoria, auditoria ou perícia
contábil, ou de qualquer outra natureza, que vise ao
aperfeiçoamento ou à melhoria das condições de
funcionamento do órgão ou entidade, ou à solução de
pendências ou litígios de que faça parte.
CAPíTULO 11
Do Acompanhamento da Gestão Orçamentária
Art. 152. O acompanhamento da gestão
orçamentária tem por finalidade verificar:
I - a observância dos limites das dotações
autorizadas e das receitas arrecadadas;
11 - o cumprimento do plano plurianual, das
diretrizes orçamentárias e dos programas de trabalho
expressos nos orçamentos;
111- a viabilidade, a efetividade, a pertinência e a
economicidade na execução das metas, programas e
orçamentos.
Parágrafo único. As ações estatais serão objeto
de acompanhamento físico-financeiro e de avaliação
periódica, no âmbito das unidades orçamentárias, em
processo que envolva os próprios responsáveis por
sua execução, com a finalidade de ferir o
desenvolvimento de sua execução, tendo como
referência os correspondentes objetivos e metas
fixadas.
TíTULO IV
Da Fiscalização dos Orçamentos Pelo Poder
Legislativo
Art. 153. O Tribunal ou Conselho de Contas
encaminhará anualmente ao Poder legislativo:
I - os resultados dos julgamentos das contas
dos administradores dos órgãos e· entidades da
administração direta e indireta;
11 - os resultados de tomadas de contas
relativas a órgãos ou entidades da administração
direta e indireta que apresentem irregularidades
materiais ou lesão ao erário;
111 - pareceres anuais sobre a execução:
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a) dos contratos de concessão, permissão ou
autorização de serviços públicos, que tiverem
apresentado irregularidade;
b) dos contratos de gestão firmados pelo Poder
Executivo com entidades da administração indireta,
conforme previsto no art. 33, no prazo de setenta e
cinco dias após o encerramento do exercício
financeiro.
IV - íntegra dos relatórios das auditorias
operacionais realizadas por iniciativa própria do tribunal ou por solicitação do Poder Legislativo.
Art. 154. No exercício do acompanhamento e
da fiscalização orçamentária, será assegurado ao
Poder Legislativo acesso irrestrito, para fins de
consulta, a todos os sistemas de controle de
execução orçamentária e financeira, de previsão de
receita e despesa, e de acompanhamento da
arrecadação.

Art. 155. O Poder Executivo atenderá, no
prazo de dez dias úteis contados da data de seu
recebimento, as solicitações de informações
encaminhadas pelos presidentes das comissões
legislativas encarregadas de examinar as matérias
de que trata esta lei.
Art. 156. O Poder Executivo facilitará por todos
os meios a seu alcance o acesso amplo e irrestrito
do Poder Legislativo aos sistemas e dados relativos
à execução orçamentária, na forma e com o grau de
detalhamento próprio dos quadros de detalhamento
da despesa, e disponibilizará todos os dados e
informações relativos ao relatório a que se refere o
art. 165, § 32 , da Constituição Federal, até vinte e
quatro horas após sua publicação.

§ 12 O relatório de que trata o caput conterá a
execução dos orçamentos fiscal e da seguridade social, classificada por:
I - grupo de despesa;

1/ - fontes de recursos;

111- órgão;
IV - unidade orçamentária;
V - função, e subfunção, se houver;
VI - programa, e subprograma, se houver.
§ 22 Integrará o relatório de execução
com
a
orçamentária
quadro
comparativo,
discriminação, para cada um dos critérios referidos
no parágrafo anterior:
I - do valor inicial constante da lei orçamentária
anual;
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11 - dos acréscimos, cancelamentos e
remanejamentos derivados de créditos adicionais e
outros procedimentos legalmente autorizados;
111 - do valor autorizado, considerando-se os
incisos I e 11;
IV - do valor empenhado até o período.

§ 3º O relatório discriminará as despesas com
pessoal e encargos sociais, de modo a evidenciar
os quantitativos despendidos com vencimentos e
vantagens fixas, despesas variáveis, encargos com
pensionistas e inativos e encargos sociais, para as
seguintes categorias:
I - pessoal civil da administração direta;
11 - pessoal militar;
111 - servidores das autarquias;
IV - servidores das fundações públicas;
V - empregados de empresas que integrem os
orçamentos fiscal e da seguridade social.

§ 4º O relatório referente à União, conterá,
ainda, um demonstrativo regionalizado da execução
do grupo de despesa Investimento.
§ 52 Além da parte relativa à despesa, o
relatório de que trata o caput deste artigo conterá
demonstrativo da execução da receita, de acordo
com a classificação econômica e suas principais
rubricas, incluindo o valor estimado e o arrecadado
no mês e o acumulado no exercício, bem como
informações sobre eventuais reestimativas.
Art. 157. As contas dos municípios ficarão,
até sua apreciação pelo Poder Legislativo, à
disposição dos contribuintes e dos demais
cidadãos, para seu exame e apreciação, podendo
qualquer do povo questionar-lhes a legitimidade,
nos termos da lei.
Parágrafo único. Para fins do disposto neste
artigo, os municípios publicarão aviso comunicando
o período, o local e o horário em que as contas
estarão à disposição dos interessados.
Art. 158. Os Tribunais e Conselhos de Contas
apresentarão suas prestações de contas próprias,
para exame e julgamento, ao Poder Legislativo do
ente da Federação ao qual pertençam.
Parágrafo único. Constatada irregularidade ou
ilegalidade, o Poder Legislativo dará ciência
imediata ao Ministério Público para as providências
legais cabíveis, devendo, ainda, providenciar as
medidas legislativas pertinentes.
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TíTULO V

Disposições Gerais e Transitórias
Art. 159. Fica criado Comitê de Contabilidade
Pública, integrado por vinte e quatro membros, sendo
doze suplentes, indicados, paritariamente:
I - pelos Três Poderes da União;
11"- pelos Três Poderes dos Estados e do Distrito
Federal, em sistema de alternância;
111 - pelos Municípios, em sistema de
alternância;
IV - por entidades da sociedade civil.
§ 12 Fica atribuída competência ao Comitê de
Contabilidade Pública para definir normas técnicas e
procedimentos contábeis aplicáveis à contabilidade
pública.
§ 22 A composição e o funcionamento do comitê
serão definidos por decreto legislativo federal.
Art. 160. A adoção plena, por todos os entes da
Federação, do regime contábil estabelecido por esta
lei dar-se-á a partir do início do segundo exercício
financeiro subseqüente à publicação desta lei.
§ 12 A adequação do plano de contas de cada
ente da Federação ao novo regime contábil far-se-á
por decreto do Poder Executivo.
§ 2l! O maior nível de agregação das contas,
lançadas no plano de contas da União será
estabelecido por decreto do Poder Executivo Federal,
no prazo de cento e oitenta dias contados da
publicação desta lei, e observado pelos demais entes
da Federação, de forma a assegurar sua
compatibilidade, para efeito de consolidação.
Art. 161. O Tribunal de Contas da União
encaminhará ao Congresso Nacional, no prazo de
doze meses contado da publicação desta lei,
anteprojeto de lei contendo:
(- o mérito, os critérios e os procedimentos para
avaliar o impacto regionalizado da despesa pública;
11 - os indicadores econômicos e sociais para
aferição mensuração dos objetivos e metas fixados
nos planos plurianuais;
111 - os índices de desempenho, que serão
utilizados na apuração dos resultados das ações
estatais.
IV - as principais unidades de medida a serem
utilizadas por todos os Entes da Federação para
quantificação de metas nos instrumentos de
planejamento e orçamentação das ações estatais,
bem como nos relatórios de avaliação e nos
balanços.
Art. 162. Os fundos instituídos até a entrada em
vigor desta lei e não consignados na lei do plano
plurianual imediatamente subseqüente ficarão
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definitivamente extintos a partir do início do período
de sua vigência, definido no art. 82 , § 12
Art. 163. Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão aprovar prazos diferentes dos
previstos nesta lei para encaminhamento ao Poder
Legislativo e devolução ao Poder Executivo, para
sanção, dos projetos de lei do plano plurianual, de
diretrizes orçamentárias e do orçamento, desde que a
tramitação das matérias no Poder Legislativo não
seja inferior a sessenta dias.
Art. 164. São vedados quaisquer procedimentos
no âmbito dos sistemas de orçamento, programação
financeira e contabilidade que viabilizem a execução
de despesa sem comprovada e suficiente
disponibilidade de dotação orçamentária ou em
desacordo com a finalidade da autorização
legislativa.
Art. 165. A lei orçamentária conterá, além dos
previstos no art. 31 , os seguintes demonstrativos:
I - dos recursos destinados à irrigação, nos
termos do art. 42, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, por região;
11 - dos recursos destinados a eliminar o
analfabetismo e universalizar o ensino fundamental,
de forma a permitir aferir o cumprimento do disposto
no art. 60, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
Art. 166. A lei orçamentária fixará as despesas
totais do Poder Legislativo da União, dos Estados e
do Distrito Federal obedecendo a limite máximo igual
ao produto resultante da multiplicação do número de
Membros da respectiva Casa Legislativa, por sua
remuneração mensal, pelo fator constante:
I - seiscentos e setenta e cinco, para o Senado
Federal;
11- duzentos e vinte e cinco, para a Câmara dos
Deputados;
111 - trezentos e setenta e cinco, para as
Assembléias Legislativas, dos Estados e para a
Câmara Distrital, do Distrito Federal.
Art. 167. O Poder Executivo enviará ao Poder
Legislativo as propostas do plano plurianual, de
diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária
também em meio próprio ao processamento
eletrônico de dados.
Art. 168. Integrarão os relatórios bimestrais a
que se refere o art. 165, § 3Q , da Constituição Federal,
publicados imediatamente após o encerramento dos
balanços
semestrais
do
Banco
Central,
demonstrativos dos seus resultados no período, por
tipo de operação.

Novembro de 1999

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Art. 169. A Comissão Mista Permanente do
Congresso Nacional, a que se refere o art. 166, § 1l~,
da Constituição, bem como as Comissões
equivalentes do Poder Legislativo dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, terão acesso a
todos os dados e informações utilizados na
elaboração das respectivas propostas orçamentárias,
inclusive aos sistemas e bases informatizados de
elaboração orçamentária, se houver.
Art. 170. Revoga-se a Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964.
Art. 171. Esta lei entra em vigor no dia 1º de janeiro do ano seguinte ao de sua publicação.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. _
Deputado Virgílio Guimarães.
PROJETO DE LEI N2 2.107, DE 1999
(Do Sr. Alberto Mourão)
Altera a Lei n. 9.503 de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro.
Modifica o inciso VIII do art. 231 da
Lei n2
9.503197, para prever como
penalidade a apreensão do veículo.
Art. 1Q O inciso VIII do art. 231 da Lei nQ 9.503/97
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 231.
..............................................................
VIII - efetuando transporte remunerado
de pessoas ou bens, quando não for
licenciado ou autorizado para esse fim, salvo
casos de força maior ou com permissão da
autoridade competente:
Infração - grave
Penalidade - multa e apreensão do
veículo
Medida administrativa - remoção do
veículo
Q
Art. 2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
O objetivo fundamental do atual Código de Trânsito
Brasileiro - C.T.B., introduzido no Ordenamento Jurídico
através da Lei nll. 9.503 de 23 de setembro de 1997, é
sem dúvida alguma, a preocupação com a prevenção e
segurança dos usuários do sistema de trânsito e
transporte urbano.
Ao que percebemos, a finalidade do contido no
inciso VIII do art. 231, objeto de alteração através da
presente proposta, é a de preservar o serviço regular
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e legal de transporte coletivo, prevendo medidas de
punição àqueles que realizem transporte clandestino
de passageiros.
Pretende-se com a alteração apresentada,
permitir ao Poder Público que proceda a apreensão e
remoção do veículo quando utilizado de forma irregular e clandestina, objetivando-se tornar mais eficiente
e rigorosa a fiscalização junto aos veículos que se
dedicam a atividade de transporte coletivo, pois,
atualmente, e de acordo com o texto em vigor, tem-se
firmado o entendimento de que diante desta prática
não cabe a apreensão do veículo, circunstância que
torna a fiscalização inoperante.
Alicerçamos nosso raciocínio, fundamentalmente,
em dois aspectos, - O primeiro em função do art. 230
no inciso XX, ao tratar de matéria semelhante, já prever
medida de apreensão do veículo quando tratar-se de
transporte irregular de escolares, e o segundo, em
razão dos Municípios na sua grande maioria, ao
disporem sobre a regulamentação dos transportes
coletivos, por força do art. 175 da C.F., preverem medida
de apreensão e remoção do veículo utilizado para
transporte remunerado de passageiros sem licença ou
autorização legal.
Acreditamos que com esta modificação
estaremos aperfeiçoando o atual C.T.B. de modo a
tornar mais eficiente e rigorosa a fiscalização do
transporte clandestino de passageiros, ao mesmo
tempo em que desencoraja-se àqueles que insistem
em manter uma atividade a margem da lei, colocando
em risco a população que eventualmente utiliza-se
desse tipo de transporte, além de combater-se outros
prejuízos causados por esta prática clandestina.
Deve-se registrar ainda, por oportuno, que
referidos veículos circulam sem inspeção regular dos
órgãos executivos de trânsito que aferem as questões
relativas as condições de estado e segurança do
veiculo, circunstância que expõe o seu eventual
usuário a toda sorte de riscos e perigos.
Por derradeiro, entendemos que com a
legislação fortalecida e criado um mecanismo mais
vigoroso, será possível coibir-se a prática ilegal do
transporte clandestino de passageiros.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado Alberto Mourão.
PROJETO DE LEI N2 2.108, DE 1999
( Do Sr. Fernando Zuppo)
Assegura a inexigibilidade de inscrição

de pessoas jurídicas junto aos Conselhos
Federal e Regionais de Farmácia.
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o Congresso Nacional

decreta:
Art. 12 É inexigível a inscrição de pessoas
jurídicas junto aos Conselhos Federal ou Regionais
de Farmácia.
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A obrigatoriedade de as empresas pagarem
anuidade aos Conselhos Regionais de Farmácia
constitui exigência descabida, visto que os
profissionais inscritos já contribuem com as
anuidades devidas. Os conselhos profissionais, na
verdade, têm seus caixas supridos pelos profissionais
ali inscritos, que pagam anuidades para o exercício
da profissão.
Os
médicos pagam anuidades como
profissionais ao CRM, mas não pagam anuidades
pelos seus consultórios.
Os engenheiros, igualmente, não estão
obrigados a pagar anuidades pelos seus escritórios
de engenharia ao CREA.
Os dentistas, da mesma forma, somente são
obrigados ao pagamento de anuidade ao CRO,
inexistindo obrigatoriamente de pagamento de
anuidade de seus consultórios.
Absurdo seria que os advogados também
estivessem obrigados a pagar à OAB anuidade de
seus escritórios.
Uma pessoa jurídica não exerce atividade
profissional, mas explora uma atividade econômica
mediante a contratação de diversos profissionais
individuais, os quais - esses, sim - exercem
atividades laborais e são cadastrados junto às
respectivas entidades de fiscalização do exercício
profissional.
O próprio Presidente da República, ao justificar
o veto aposto ao art. 34 da Lei n2 9.674, de 25 de
junho de 1998, reconheceu que a obrigatoriedade de
cadastramento de pessoas jurídicas em conselhos
aumenta o chamado "Custo Brasil" e afronta ao
princípio geral de livre exercício de atividade
econômica, insculpido no parágrafo único do art. 170
do Estatuto Supremo.
Assim, impõe-se suprimir a obrigatoriedade,
originalmente prevista no parágrafo único do art. 22
da Lei nQ 3.820, de 11 de novembro de 1960, de as
empresas que exploram atividade econômica no
setor farmacêutico sustentarem, indevidamente,
uma entidade de fiscalização do exercício
profissional.
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Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999 Deputado Fernando Zuppo.
PROJETO DE LEI Nl!2.109, DE 1999
(Do Sr. Ayrton Xerez)

Dispõe sobre a constituição de
patrimônio de afetação na incorporações
imobiliárias de que trata a Lei n!! 4.591,
de 16 de dezembro de 1964.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q A Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de
1964, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 30a. O terrreno e as acessões objeto de
incorporação imobiliária, bem como os demais bens
e direitos a ela vinculados, mater-se-ão apartados do
patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio
de afetação, destinado à consecução da edificação
correspondente e à entrega das unidades
imobiliárias aos respectivos adquirentes.
§ 1!! O acervo de que trata este artigo não se
comunica nem se confunde com os bens, direitos e
obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de
outros patrimônios de afetação por ele constituídos, não
respondendo por dívidas e obrigações não vinculadas à
incorporação respectiva; responde o patrimônio do
incorporador, entretanto pelas prejuízo que causar em
razão de descumprimento de disposição legal,
negligência, administração temerária.
§ 2º Os bens e direitos integrantes do patrimônio
de afetação poderão ser objeto de garantia real, para
cumprimento da destinação prevista no art. 30a; no
caso de cessão, plena ou fiduciária, de direitos
creditórios oriundos da comercialização das
unidades imobiliárias componentes da incorporação,
o produto da cessão passará também a integrar o
patrimônio de afetação.

§ 32 As quotas de construção correspondentes
a acessões vinculadas a frações ideais ainda não
alienadas serão pagas pelo incorporador, nos
termos do § 62 , parte final, do art. 35
Art. 30b. A constituição do patrimônio de
afetação será definida em termo firmado pelo
incorporador e, quando for o caso, também pelo
construtor, pelo proprietário do terreno e pejos
titulares direitos reais sobre o imóvel objeto da
incorporação, sejam de natureza aquisitiva ou de
garantia.
§ 1º O termo de que trata este artigo integrará o
Memorial de Incorporação, considerando-se
constituído o patrimônio de afetação mediante
registro do referido Memorial no Registro de Imóveis
competente.
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§ 22 Incumbe ao incorporador:
a) implementar todos os atos necessários à boa
administração e à preservação do patrimônio de
afetação concernente à incorporação, inclusive
mediante adoção de medidas judiciais;
b) manter os bens e direitos
objeto da
incorporação separados dos seus e de outras
incorporações de que seja titular;
e) aplicar os recursos provenientes da
incorporação na conformidade do que dispuser o
respectivo memorial;
d) apresentar aos adquirentes, por escrito, no
mínimo a cada seis meses, demonstrativo do estado
da obra e de sua correspondência com o prazo
pactuado constante do Memorial de Incorporação,
ressalvadas eventuais modificações aprovadas pela
Comissão de Representantes, ou, conforme o caso,
em correspondência com os recursos financeiros
captados no período;
e) manter registrros contábeis específicos,
relativamente a cada incorporação.
§ 32 Verifica alguma das hipóteses previstas no
art. 43, 111 e VI, a Comissão de Representantes
assumirá a administração da incorporação e
promoverá a imediata realização de assembléia geral
dos condômino, a esta competindo, por maioria
simples de votos dos presentes, deliberar sobre o
prosseguimento da incorporação ou a liquidação do
patrimônio de afetação, bem como sobre as
condições em que se promoverá uma ou outra.
§ 42 O patrimônio de afetação extingue-se:
a) mediante conclusão da incorporação com a
averbação da construção e conseqüente registro das
unidades imobiliárias em nome dos respectivos
adquirentes, no Registro de Imóveis competente;
b) pela revogação, em razão de denúncia da
incorporação ou de outras hipóteses previstas em lei.
e) pela liquidação deliberada pela maioria dos
condônimos.
Art. 30c. A insolvência do incorporador não
atingirá os patrimônios de afetação que tenha
constituído,
relativamente
às
respectivas
incorporações imobiliárias, não integrando a massa
concursal o terreno, as acessões e demais bens,
direitos creditórios, obrigações e encargos objeto da
afetação; nessa hipótese, caberá à assembléia geral
dos condônimos ou subscritores de frações ideais
deliberar pela implementação da incorporação ou
pela liquidação do patrimônio de afetação.
§ 12 Nos trinta dias que se seguirem à
decretação da falência do incorporador, o condomínio
dos adquirentes, por convocação de sua Comissão
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de Representantes ou, na sua falta, de um sexto dos
titulares de frações ideais, ou, ainda, por
determinação do juiz da falência, realizará
assembléia geral na qual instituirá o condomínio da
construção (arts. 79. e 89.), por instrumento público ou
particular, elegerá os membros da Comissão de
Representantes, ou ratificará sua nomeação, e
deliberará, pela maioria simples dos presentes, sobre
os termos da continuação da obra ou da liquidação do
patrimônio de afetação (art. 43, 111).

§ 22 No mesmo prazo do parágrafo anterior, o
juiz, para assegurar as medidas necessárias ao
prosseguimento das obras ou à liquidação do
patrimônio de afetação, determinará ao síndico da
massa que, em sessenta dias, promova a venda
antecipada das frações ideais e respectivas acessões
que, até a data da decretação da falência, não tiveram
sido alienadas pelo incorporador, nos termos do art.
73 do Decreto-Lei n2 7.661, de 21 de junho de 1945,
dispensadas as providências de que tratam seus §§
19. e 22 , sub-rogando-se o arrematante nos direitos e
nas obrigações concernentes ao custeio do restante
da obra, na proporção atribuível à fração e acessões
adquiridas, e, bem assim, se tratar da hipótese do art.
39 desta lei, nas obrigações perante o proprietário do
terreno.

§ 32 Dos documentos para anúncio da venda de
que trata o parágrafo anterior, e, bem assim, o inciso
111 do art. 43, constarão o valor das acessões não
pagas pelo incorporador (art. 35, § 69.), para efeito de
reembolso ao condomínio, e o preço da fração ideal
do terreno e das acessões (arts. 40 e 41).

§ 42 No processo de venda de que trata o § 29.,
são asseguradas, sucessivamente, as seguintes
preferências, em igualdade de condições com
terceiros:
a) ao proprietário do terreno, nas hipóteses em
que este seja pessoa distinta da pessoa do
incorporador, a preferência para aquisição das
acessões vinculadas à fração objeto da venda,
devendo essa preferência ser exercida nas vinte e
quatro horas seguintes à data designada para a
venda;
b) ao condomínio, caso não exercida a
preferência de que trata a alínea anterior, a
preferência para aquisição da fração e acessões, que
deverá ser deliberada em assembléia geral, pelo voto
de dois terços dos presentes, e exercida no prazo de
quarenta e oito horas a contar da data designada para
a venda.
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§ 5QRealizada a venda, incumbe ao síndico da
massa, nos cinco dias que se seguirem ao
recebimento do preço:
a) entregar ao condomínio o valor que este tiver
desembolsado para construção das acessões de
responsabilidade do incorporador (§ 6Qdo art. 35 e §
3Q deste artigo), na proporção do valor obtido na
venda;
b) entregar ao proprietário do terreno (alínea a
do § 4Q) o valor apurado na venda, em proporção ao .
valor atribuído à fração ideal (§ 3Q, parte final);
c) arrecadar à massa o saldo que porventura
remanescer.
"Art. 32
"
"q) o termo de constituição de patrimônio de
afetação integrado pelo terreno e acessões objeto da
incorporação, firmado pelo incorporador e, quando for
o caso, também pelo construtor, pelo proprietário do
terreno e pelos titulares direitos sobre o imóvel objeto
da incorporação, sejam de natureza aquisitiva ou de
garantia:'
"Art. 43
:' .
"111- Em caso de insolvência do incorporador, e
não ser possível à maioria prosseguir na construção,
a assembléia geral poderá deliberar, pelo voto de dois
terços dos adquirentes, pela venda do terreno, as
acessões e demais bens e direitos integrantes do
patrimônio afetado à incorporação, mediante leilão ou
outra forma que deliberar, distribuindo entre os
adquirentes, na proporção dos recursos que,
comprovadamente, estes tiverem aportado, o
resultado líquido da venda, depois de deduzido e
entregue ao proprietário do terreno o quantum que
lhe couber, nos termos do art. 40; não se obtendo, na
venda, a reposição dos aportes efetivados· pelos
adquirentes, com reajuste monetário computado de
acordo com os critérios do contrato celebrado com o
incorporador, se tiver sido pactuado reajuste, os
adquirentes serão credores privilegiados pelos
valores da diferença não reembolsada, respondendo
subsidiariamente os bens pessoais do incorporador:'
Art. 2Q Esta lei entra em vigor noventa dias a
partir da data de sua publicação.
Ju~tificação

O Direito brasileiro; contém .importantes
mecanismos de proteção do .adquirente de. imóvel,
notadamente aqueles çontidosnas leis. especiais de
incorporação imobiliár:ia (Lei nQ4~5,91/64) e: ele
parcelamento dq-solo urbano (LeinQ6.766179),
Não obstante, quando sobrevem: a-Jalênuiade
alguma empresa incorporadora, osistemalegal,deixé;l.
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à mostra algumas lacunas que evidenciam a
vulnerabilidade da posição do adquirente de unidade
imobiliária em construção, podendo levá-lo à perda
do imóvel que sonhou adquirir, além das quantias que
desembolsou em favor do incorporador.
Essa vulnerabilidade assumiu extraordinária
expressão recentemente, diante da falência de uma
das maiores empresas construtoras do país,
provocando a paralisação de quase 700 obras e
sujeitando a riscos e incertezas os direitos aquisitivos
ou creditórios de cerca de 42 mil famílias de
adquirentes de imóveis.
É verdade que a maioria dos adquirentes
registrou seus contratos no Registro de Imóveis e, por
isso, assegurou vínculos exclusivos sobre as
unidades imobiliárias objeto dos seus contratos, mas
também é verdade que milhares de adquirentes não
fizeram tal registro, e, nesse caso, estes últimos serão
considerados
credores
da
massa
(embora
"privilegiados") e deverão habilitar seus créditos pelos
valores que pagaram, concorrendo com os demais
credores da incorporadora falida.
Na apuração dos resultados da falência,
sabe-se lá se haverá sobra de dinheiro e quando
haverá de sobrar!
Quando aos adquirentes que registraram seus
contratos há mecanismos que lhes asseguram o
prosseguimento da obra, mas sua eficácia é duvidosa. O
fato, por exemplo, de existirem no patrimônio do
incorporador, quando da decretação da falência, frações
ideais ainda não vendidas poderá tolher a iniciativa dos
adquirentes, pois os procedimentos judiciais para
realização do ativo, com a venda dessas frações,
contemplam uma série de formalidades que demandam
tempo demasiadamente longo.
Seja como for, os prejuízos dos adquirentes são
irreparáveis, circunstância que recomenda sejam
preenchidas, com urgência, as lacunas que ainda
deixam o adquirente desprotegido nos casos de
falência do incorporador.
Recentemente, a Lei nQ 9.514, de 20-11·9'1,
introduziu instrumentos que podem contribuir, de
maneira indireta, para a solução do problema,
mediante utilização da alienação fiduciária de imóveis
e da cessão fiduciária.
De fato, numa incorporação imobiliária em que a
comercialização das unidades se faça com alienação
fiduciária, os adquirentes gozam de proteção quanto
aos efeitos da falência, tendo em vista que, por efeito
da fidúcia, ao celebrar com o adquirente o contrato de
alienação fiduciária, o incorporador se desprende dõ
dorriíniosobre·a fração ideal e acessõesnegociadàs
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e torna-se proprietário fiduciário delas, pelo que daí
em diante vincula-se à propriedade não mais como titular do domínio, mas tão-somente para cumprimento
de uma função fiduciária, que implica a entrega da
unidade imobiliária ao adquirente; assim, as frações
ideais e acessões que constituirão as unidades
imobiliárias passam a constituir um patrimônio
autônomo (patrimônio de afetação), separado do
patrimônio geral do incorporador; esse patrimônio é
destinado especificamente à consecução da
incorporação e não pode ser agredido pelos credores
do incorporador, não sendo contaminado pelos
efeitos da falência.
A alienação fiduciária, assim, envolve os
adquirentes com uma capa protetora contra eventuais
insucessos econômico-financeiro o do incorporador.
Mas isso se dá somente após a contratação da
alienação fiduciária; logo se vê, obviamente, que essa
separação patrimonial não produz efeito sobre as
unidades não vendidas e, assim, seria relativamente
restrito o campo de incidência desse mecanismo de
proteção.
Para maior eficácia e abrangência da proteção
dos adquirentes seria de todo conveniente atribuir a
cada incorporação imobiliária o caráter de patrimônio
de afetação, de modo que todo o conjunto de direitos
e obrigações do empreendimento ficasse vinculado à
consecussão desse negócio, especificamente.
A afetação patrimonial, aliás, é uma idéia que
tem feito carreira ultimamente, como anota o Professor Caio Mário da Silva Pereira, trata-se de
engenhosa concepção pela qual os bens objeto da
afetação passam a vincular-se a um fim determinado,
são gravados com um encargo ou são sujeitos a uma
restrição de modo que, "separados do patrimônio e
afetados a um fim, são tratados como bens
independentes do patrimônio geral do indivíduo:'
(Instituições de Direitos Civil, Forense, Rio 17A ed.,
1995, vaI. I, p.251/252).
Em tese apresentada na Universidade Federal
Fluminense, em 1996, o professor Melhim Chalhub
defende a idéia, como forma de agregar novos
conceitos e mecanismos visando à eficácia da função
social da propriedade, mas ressalvando a
necessidade de expressa previsão legal para
constituição de patrimônios de afetação e salientando
que, para ser oponível a terceiros, é essencial que
esses patrimônios sejam dados à publicidade,
através do sistema de registro, sendo majoritária a
doutrina que entende estar a formação desses
patl:imônios submetida ao princípio do numerU8
cla~us. Assim, para resguardo dos interesses de
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terceiros, a lei deve prever expressamente os meios
de publicidade da constituição dos patrimônios de
afetação." (Negócio Fiduciário, Renovar, Rio, 1998,
1- ed., p. 87). Mais recentemente, o mesmo autor
apresentou ao Instituto dos Advogados Brasileiros
anteprojeto de lei dispondo sobre a afetação das
incorporações imobiliárias, visando salvaguardar os
direitos dos adquirentes e dos credores .em hipótese
de falência do incorporador, cuja fundamentação
encontra-se em sua obra mais recente - Propriedade
imobiliária: função social e outros aspectos.
Efetivamente, a idéia da afetação se ajusta
perfeitamente à natureza das incorporações
imobiliárias, seja em razão da sua estrutura
compatível com a afetação, seja como fator de
proteção dos adquirentes e dos credores específicos
de cada empreendimento.
É na linha desses conceitos que formulamos o
presente Projeto de Lei.
Nos termos da proposição, deve o incorporador
separar do seu patrimônio o terreno e os direitos de
construção a ele vinculados e destiná-los com
exclusividade à consecução desse negócio específico em
proveito dos futuros adquirentes e para atender às
obrigações vinculadas à realização da incorporação
iroobiliária, corno sejam as obrigações fiscais específicas,
as relativas aos materiais e à mão-de-obra etc.
Com efeito, formar um patrimônio para cada
incorporação imobiliária, e a ele atribuir uma afetação,
pode contribuir decisivamente para a segurança dos
adquirentes de imóveis em construção.
De fato, mediante afetação, cada empreendimento
imobiliário passaria a constituir um patrimônio autônomo
e passaria a ser tratado como que uma "empresa"
autônoma. Por essa forma, os créditos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, com garantia real etc, todos eles
estarão
vinculados
especificamente
a
cada
empreendimento, não se comunicando com os
créditos vinculados ao patrimônio geral do
incorporador ou com os créditos vinculados a cada
um dos outros patrimônios separados; assim, na
hipótese de quebra, o concurso dos credores há de
circunscrever-se ao empreendimento a que os
créditos estiverem vinculados, de modo que seus
valores não sejam diminuídos por efeito de
intercomunicação de dívidas constituídas pelo
incorporador para finalidades diversas daquela
incorporação específica. A segregação se justifica
porque, em regra, parte ponderável de uma
incorporação imobiliária sustenta-se com os recursos
financeiros entregues ao incorporador pelos
adquirentes ou por eventual financiador da obra. Por

57106 Quinta-feira 25

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

essa razão, é de todo recomendável a delimitação
-dos riscos desse negócio, para que, na hipótese de
falência do incorporador, os adquirentes possam
assumir a obra e, assim fazendo, estejam seguros de
que credores estranhos àquele empreendimento não
poderão agredir aquele patrimônio.
A constituição do patrimônio de incorporação
far-se-á no contexto do próprio memorial de
incorporação e averbada no Registro de Imóveis
competente, de modo que, ao ser lançado à venda o
empreendimento, aquela obra já esteja segregada e,
assim, assegurada previamente 'a proteção dos
adquirentes contra eventuais insucessos do
incorporador.
Cada incorporação teria sua contabilidade
própria, independente da contabilidade geral do
incorporador.
Considerando essa estruturação, na hipótese
de falência, as incorporações não integrariam o ativo
da massa, mas seriam assumidas pelos respectivo
adquirentes. Nas incorporàções em que houvesse
unidades por vender, o síndico da massa
providenciaria sua venda antecipada, tal como
permite a Lei de Falências, transferindo ao
arrematante a obrigação de custear o restante da
obra, na proporção das frações ideais arrematadas.
Em todo esse contexto, o relevante interesse social em questão reclama melhor delimitação de
direitos e obrigações com vistas à efetiva consecução
da função social da propriedade e justifica
plenamente uma ampla revisão de conceitos que
ass~gure a plena proteção do adquirente.
/
Essa revisão é urgente, na medida em quê a
realidade vem mostrando a extraordinária dimensão
dos prejuízos que a eventual falência do incorporador
causa aos adquirentes de imóveis.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado Ayrton Xerez.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 1.490, DE 1999
(Do Sr. Nélson Pellegrino)
Solicita ao Sr. Ministro das Minas e
Energia, esclarecimentos por parte da
Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRAS,
sobre prédios de propriedade da
Companhia no bairro da Calçada, na
cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constituição
FGderal, e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, solicito sejam prestadas,
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pela Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, através do
Exmo. Sr. Ministro das Minas e Energia, as seguintes
informações, referentes a prédios de propriedade da
Companhia, localizados no bairro da Calçada, em
Salvador, Estado da Bahia:
1) a antiga sede da Superintendência da
Petrobras, no bairro da Calçada, em Salvador, Bahia,
está desocupada? Desde que data?
2) São feitos serviços de manutenção predial e
de equipamentos nos prédios mencionados acima?
Descrever os serviços em detalhes. Qual o custo
mensal de tais serviços? Há serviços de vigilância?
Qual o custo mensal? Indicar os nomes das
empresas encarregadas, prazos números e valores
dos contratos.
3) A Petrobras recebeu proprostas dos
comerciantes da Calçada, de grupos da Bahia ou de
outros Estados, para compra de Prédios? Segundo o
Jornal A Tarde, edição de 8-7-99, página 3, "aqui em
Salvador, alguns grupos manifestaram interesse em
fazer um shopping popular elou um centro comercial
no local". A Petrobras, tem estas propostas? Fornecer
uma cópia de tais propostas.
4) Os prédios mencionados foram avaliados?
Por órgãos técnicos da Petrobras elou de terceiros?
Fornecer todos os laudos de avaliação.
5) Qual a idade dos prédioslinstalações
mencionados em 4? Qual a área? Descreva os
prédioslinstalações indicando suas principais
características como áreas, total e parcial, construída
e útil, número de pavimentos, especificações, vagas
de garagem ou estacionamento e outros detalhes.
Juntar plantas e memoriais descritivos.
6) A Petrobras procurou vender o imóvel? Foram
colocados anúncios nos Jornais? Foram feitos editais
para Iicitaçãolconcorrência pública para venda do
imóvel? Os editais foram publicados? Juntar todos os
documentos correspondentes. Houve propostas de
corretores?
7) Onde estão localizados os atuais escritórios
da Petrobras em Salvador? O imóvel é próprio? Caso
negativo, quem é o proprietário do imóvel atualmente
ocupado pela Petrobras? Qual o valor do aluguel e
dos encargos (condomínio, imposto predial, etc)?
8) Porque a Petrobras mantém há tantos anos
um prédio ocioso, no Bairo da Calçada pagando
aluguel em outro local?
9) Procede a informação de que a Companhia
pretende ceder, gratuitamente, para o governo do
Estado da Bahia elou para a Prefeitura Municipal de
Salvador suas instalações localizadas no bairro da
Calçada? Essa cessão não é prejudicial ao
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patrimônio da Empresa? Há estudos técnicos
justificando a conveniência desta cessão? Ou a
destinação do imóvel para o Governo Estadual e/ou
Prefeitura Municipal será onerosa? O que se
pretende fazer no local? Foram estudadas outras
possibilidades como a permuta por outros imóveis
pertencentes ao Estado/Prefeitura, por exemplo, para
instalação de postos de gasolina? Ou o abatimento
de royalties e/ou impostos pagos pela Companhia no
Estado da Bahia?
10) Foi criado um grupo de trabalho para
estudar o assunto? Quais os nomes e funções dos
integrantes deste grupo? Foi apresentado algum
relatório? Fornecer cópia de todos os documentos
produzidos sobre o assunto.

Art. 22 Os órgãos responsáveis pela
implantação de rodovias, ferrovias e outras vias de
tráfego, bem como os concessionários públicos ou
privados dessas vias, são obrigados a manter, ao
longo das faixas de domfnio das mesmas, acairos
que impeçam a propagação de incêndios às terras
que com elas confrontam.
Art. 32 A desobediência ao que dispõem os arts.
12 e 22 sujeitam os ifratores a multas diárias de
R$1 00,00 por quilômetro de aceiro não implantado ou
sem manutenção adequada.
Art. 42 O Poder Executivo estabelecerá os
regulamentos necessários à aplicação desta lei.
Art. 52 Esta lei entra em vigor no prazo de um
ano, contado a partir da data de sua publicação.

11) Ainda sobre a matéria publicada no Jornal
A Tarde, referida no quesito 3, "o gerente - geral da
estatal na Bahia, José Aécio Romão", diz que "Há
disposição da empresa em negociar o imóvel com o
Estado, mas a proposta do Governo será aceita se
satisfazer à Estatal. Estamos tratando o caso como
um negócio. A Petrobras é uma sociedade anônima,
não pode fazer cessões do seu patrimônio", Há
proposta formal do governo do Estado? Fornecer
cópia da mesma e de todos os documentos relativos
às negociações mantidas pela Petrobras com o
Governo do estado.

Justificação

12) Há informações, não confirmadas, de que
o governo da Bahia pretendia instalar nos prédios
da
Petrobras,
na
Calçada,
uma
escola
profissionalizante com o nome do falecido Deputado
Luiz Eduardo Magalhães. A Petrobras confirma a
informação?
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999.
Deputado Nelson Pellegrino, PT-BA.
PROJETO DE LEI N2 2.110, DE 1999
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)
Torna obrigatória a confecção de
aceiros de proteção de unidades de
proteção ambiental e ao longo de
rodovias e ferrovias.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É obrigatória a confecção de aceiros para
proteção contra incêndios ao longo de todo o
contorno terrestre de conservação ambiental.
Parágrafo único. Os proprietários de terras
contfguas às unidades de conservação são
respensáveis pela implantação e manutenção dos
aceiros a que se refere o caput.

Os incêndios florestais destroem, todos os
anos, durante as estações secas, uma parte
considerável de nossas florestas, tanto as situadas
em unidades de conservação, como aquelas
remanescentes em propriedades privadas situadas
ao longo de rodovias e ferrovias.
Os prejufzos decorrentes dos incêndios
florestais são incalculáveis e extrapolam de muito o
valor das florestas queimadas. São prejufzos diretos
a redução dos recursos biológicos da flora e da
fauna, a destruição de pastagens e plantações, a
poluição do ar, inclusive contribuindo para o
aumento da concentração, na atmosfera, de gases
responsáveis pelo aquecimento global. São também
prejufzos diretos os custos decorrentes da
mobilização de pessoal e equipamentos para
combatê-los, muitas vezes com sucesso apenas
parcial.
Indiretamente, os incêndios florestais aumentam,
em decorrência da redução da visibilidade, os riscos
dos tráfegos aéreos e rodoviários e causam estragos à
imagem do Brasil perante o mundo, mostrando-nos
incapazes de conservar nossos próprios recursos
naturais.
Os aceitos nos contomos da unidades de
conservação e ao longo das vias de transporte são
soluções simples, de fácil implantação e manutenção e
que certamente irão reduzir significadamente a
incidência e a propagação de incêndios florestais em
nosso País.
Por estas razões, contamos com o apoio dos
ilustres Pares do Congresso Nacional para
tramitação, aprimoramento e aprovação desta nossa
proprosta.
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Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado Ronaldo Vasconcellos.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NS! 1.491, DE 1999
(Do Sr. João Caldas)
·,
. f
ao Exm2 Sr.
So IIClta In ormaçoes
Ministro da Fazenda a respeito dà
dotação anual e aplicação dos recursos
da Fundação Banco do Brasil
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constituição
Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, inciso I, do
Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência, ouvida
a Mesa, seja encaminhada ao Sr. Ministro de Estado da
Fazenda, o seguinte Pedido de Informações:
a) Enviar as informações" relativas à dotação
anual e aplicação dos recursos da Fundação Banco
do Brasil relativas a 1998 e 1999, bem como a relação
dos convênios e programas firmados junto a órgãos e
municípios, individualizando os respectivos valores
destinados a cada um deles;
b) Informar também a eventual disponibilidade
de saldo orçamentário, ainda não utilizado no
corrente ano pela Fundação Banco do Brasil.
Justificação
Temos conhecimento de que a Fundação Banco
do Brasil vem realizando diversos convênios e
implantando importantes programas que beneficiam
as áreas de pesquisa, ciência e tecnologia,
desenvolvimento comunitário, cultura, esportes e
lazer em geral.
Também sabemos que, desde a sua criação em
meados de 1985, a Fundação Banco do Brasil já
patrocinou mais de 20 mil projetos, movimentação
aproximadamente R$600 milhões, na aplicação em
diversos programas nas áreas acima citadas.
Entretanto,
a
respeito
dos
números
mencionados, gostaríamos de saber com precisão
quais os números atuais dos recursos aplicados pela
Fundação Banco do Brasil, bem como a relação dos
programas e convênios que firmou ao longo dos anos
de 1998 e aqueles firmados até esta data, com o
objetivo de verificar se está havendo um critério
homogêneo na destinação destes recursos para os
diversos municípios brasileiros.
Isto posto, estamos requerendo, com a maior
brevidade possível, a remessa das informações
acima elencadas, com o propósito de buscar a maior
transparência acerca dos recursos públicos
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movimentados pela Fundação Banco do Brasil junto à
comunidade brasileira.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado João Caldas.
PROJETO DE LEI
N2 2.111, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1999
)
(Do Sr. Eduardo Barbosa
Altera a Lei n2 9.265, de 12 de
fevereiro de 1996, que dispõe sobre a
gratuidade dos atos necessários ao
exercício da cidadania.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica acrescentado o § 12 ao Inciso VI do
art. 12 da Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro de 1996:
Art. 12
.
VI-

..

§ 1º Os atos a que se referem este
inciso,
devem,
obrigatoriamente
ser
emitidos em papel de qualidade que garanta
a durabilidade do documento, e não deve
conter nenhuma observação que faça
alusão à Classe social do registrado, nem
sobre a gratuidade da emissão.
Art. 22 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Desde a promulgação da Lei n2 9.265, de 12 de
fevereiro de 1996, a população brasileira passou a ter
garantia a gratuidade na expedição dos diversos atos
necessários ao exercício da cidadania.
Louvável foi a atitude do Congresso Nacional
que decretou a gratuidade dos referidos atos, pois na
verdade, a lei pretendia acabar com situações
constrangedoras, quando muitas vezes os indivíduos
não podiam comprovar sequer a idade por falta do
registro civil de nascimento. Na maioria das vezes
esta falta se dava pelo simples fato dos pais, por
ocasião do nascimento de seus filhos, não terem
condições financeiras de arcar com os custos
decorrentes do registro.
Entretanto, o que pudemos constatar no
decorrer destes anos é que, no que se refere
especialmente ao Inciso VI acrescentando através da
Lei nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997 ("o registro
civil de nascimento e o assento de óbito, bem como a
primeira certidão respectiva"), as pessoas· que
realmente necessitam de usufruir da gratuidade
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desses atos vêm passando por uma série de
constrangimentos.
Em primeiro lugar, os Cartórios de Registro Civil
se utilizam de papel de baixíssima qualidade
provocando a pouca durabilidade do documento.
Assim, tão logo a primeira certidão se desfaz devido
ao papel ruim (o que aliás não demanda muito
tempo), as pessoas se vêm na mesma situação
verificada anteriormente à vigência da Lei ng 9.265.
Sem condições financeiras para requerer a 2ª via,
tornam-se
novamente
indivíduos
sem
a
documentação mínima para o exercício da cidadania.
Em segundo lugar, vimos constatando que
muitos órgãos públicos e entidades privadas, vêm
exigindo que conste do próprio registro de
nascimento observações que confirmem a situação
de pobreza, quando as pessoas vão se habilitar a
qualquer programa de atendimento necessário,
contrariando as disposições do art. 4g , Inciso 111, da
Lei n2 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
Consideramos esta situação vexatória uma vez que
esteriotipa o indivíduo, fazendo-o carregar por toda
sua vida a marca de um momento de sua história
que pode ser modificado e, mesmo quando isto não
ocorre, não deve ser motivo de exposição pública.

À vista disto, e no intuito de realmente garantir
e preservar a individualidade de nossa população,
evitando assim mais um motivo de discriminação, é
que apresentamos esta proposição.
Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999. Deputado Eduardo Barbosa.
PROJETO DE LEI NS! 2.112/99
(Do Senhor Eduardo Jorge)
Amplia a licença maternidade para
mães de recém-nascidos prematuros e
permite que elas acompanhem seus
filhos na maternidade, completando a
gestação "extra-uterina".
O Congresso Nacional decreta:

Art. 3g Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
No Brasil atualmente, a primeira causa de
mortalidade infantil (crianças menores de 1 ano) são
as "afecções perinatais". Entre as causas estão a
prematuridade, o baixo peso ao nascer, as infecções
neonatais. O enfrentamento deste problema passa
pela melhoria da qualidade da assistência durante a
gestação parto pós-parto imediato e cuidados aos
recém-nascidos.
Os bebês que nascem pré-termo (menos de 37
semanas) possuem maior risco de adoecer e morrer
por doenças vasculares perinatais, distúrbios
metabólicos, infecções como a enterocolite
necrosante, dificuldade em controlar a temperatura,
dificuldade de serem alimentados e baixo vínculo
com os pais, devido ao restrito horário de visita
imposto pela UTI neonatais.
O bebê que nasceu prematuro está em
desvantagem frente ao que nasceu em torno de 40
semanas, já que tem de terminar sua maturação fora
do útero materno. Grande parte deste período ele
passa numa incubadora de UTI separados dos pais.
Minha intenção ao apresentar esta proposição é
permitir que o contato mãe e filho se prolongue para
que esta gestação "extra-uterina" beneficie os bebês
prematuros.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado Eduardo Jorge.
REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Professor Luizinho)
Solicita a retirada do Projeto de Lei

n2 2.043/99
Senhor Presidente,
Requeiro a v'Exi' nos termos regimentais, a
retirada do Projeto de Lei ~ 2043199, de minha autoria,
que acrescenta dispositivo a Lei nSl6194 de 1974.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado Professor Luizinho.

Art. 1SI A licença matemidade de mães de recém
nascidos pré-termo (com menos de 37 semanas) será
acrescida do número de semanas equivalente à
diferença entre o nascimento a termo (37 semanas) e a
idade gestacional do récem-nascido.

PROJETO DE LEI N2 2.113, DE 1999
(Do Sr. Professor Luizinho e Márcio Matos)

Art. 22 Deve ser permitido que a mãe
acompanhe o filho durante todo o período de
internação necessária para o desenvolvimento do
recém-nascido.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.Q O art. 42 da Lei n.Q 6.194, de 19 de
dezembro de 1974, passa a vigorar acrescido do
seguinte parágrafo:

Acrescenta dispositivo à Lei n2 6194,
de dezembro de 1974, estabelecendo forma
de pagamento das indenizações.
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Art. 42 .................................................................
§ 32 Todas as indenizações previstas nesta lei,
inclusive as pagas por procuração, deverão ser
quitadas em cheque nominal e não endossável à
vítima, na sua falta e na constância do casamento ao
conjugue ou na falta de ambos aos herdeiros legais.
Art. 22 Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias
a partir da data de sua publicação.
Justificação
O seguro DPVAT, que tem sua origem no
Decreto-Lei n2 73, de 21 de novembro de 1966, é de
grande relevância social.
Regido pela teoria do risco, obriga o pagamento
das indenizações independentes de existência de
culpa; a importância segurada não é dividida, são
pagas tantas indenizações quantas forem as vitímas;
as indenizações são pagas mesmo que determinado
veículo produza vítima em mais de um acidente durante o ano; as indenizações são pagas à vítima ou a
seus herdeiros legais, independente da identificação
do veículo, e, finalmente, as indenizações são pagas
mesmo que o veículo não tenha contratado o seguro.
Contudo, este seguro obrigatório só não cumpre
ainda integralmente o seu importante papel na
sociedade porque grande parte da população o
desconhece, em especial as classes mais humildes
que são, infelizmente, as que mais sofrem com os
"'r;identes de trânsito.
Nosso projeto pretende que as vítimas de
. jentes de trânsito não sejam lesadas por
.Jradores inescrupulosos que aproveitando de
;3.talidade, buscam o lucro fácil, ao dispor-se a
.ir via procuração junto as seguradoras do
I. ,,,.cicio de que as vítimas ou seus benefícios fazem
JUS. Pelo acima exposto, esperamos o apoio a este
projeto de lei de nossos nobres pares.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999.Deputado Professor Luizinho - Deputado Márcio
Matos.
PROJETO DE LEI N2 2.114, DE 1999
(Do Sr. Saraiva Felipe)
Institui a co-gestão nos hospitais
filantrópicos e universitários e de ensino
integrantes do SUS.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É instituída a co-gestão, como
mecanismo de relacionamento contratual entre os
hospitais filantrópicos e os hospitais universitários e
de ensino e os gestores locais do SUS - Sistema
Único de Saúde.
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Art. 22 A co-gestão de que trata esta lei
viabiliza-se por meio de dois instrumentos contratuais
entre as partes, a saber:
I - contrato celebrado entre a(s) entidades
mantenedora(s) do hospital e a Secretaria de Saúde
Estadual ou Municipal, conforme o caso, em que se
específica o orçamento global da unidade, seus
compromissos de prestação de serviços e a dotação
de cada parte ao orçamento da unidade;
11 - contrato coletivo celebrado entre os servidores
da unidade e a sua direção, envolvendo explicitação de
cumprimento de metas de produtividade por um lado e
mecanismo de valorização dos servidores envolvidos por
outro.
Parágrafo único. No caso dos Hospitais
Universitários e de Ensino, as partes serão
respectivamente: a Secretaria de Saúde, o MEC e a
Universidade respectiva, cabendo ao MEC as
responsabilidades quanto a instalações físicas e
equipamentos e, à Universidade, a manutenção do
seu quadro de pessoal docente.
Art. 32 A co-gestão relativa a cada unidade será
homologada e acompanhada pelo Conselho de
Saúde do nível de gestão do SUS correspondente.
Art. 4º A direção nacional do SUS
regulamentará a implementação da co-gestão, no
prazo de 90 (noventa) dias, substituindo-se
gradualmente a remuneração hospitalar por
produção, pela co-gestão, quando couber e for
oportuno, de acordo com as decisões do gestor local.
Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A iniciativa pretende introduzir um processo mais
'1ransparente" de gestão administrativo-financeiro dos
hospitais públicos, aí incluídos os filantrópicos que, por
não serem lucrativos, poderão se beneficiar da medida,
tornando-se efetivamente públicos, ainda que não
estatais.
O modelo de co-gestão hospitalar tem sido
utilizado com sucesso por vários países como,
particularmente a França, a Espanha e o Canadá,
levando a uma maior eficiência da gestão, melhores
condições de avaliação dos serviços e maior
satisfação dos servidores.
Por outro lado é sabido que o pagamento por
produção (altas, exames e consultas) é grande
indutor de desvios, de que o SUS tem sido vítima
desde os tempos do Inamps.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado Saraiva Felipe.
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PROJETO DE LEI N2 2.115, DE 1999
(Do Sr. Saraiva Felipe)
Autoriza a internação de pacientes
particulares nos hospitais públicos do
SUS.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.Q Os hospitais públicos federais, estaduais,
municipais e filantrópicos da rede do SUS podem
admitir internação de pacientes particulares, até o
limite de 10 (dez) por cento dos seus leitos ativados.
Art. 2.Q A referida autorização está condicionada
à observância dos seguintes requisitos:
I - não existência de dupla fila, de forma a coibir
seletividade da clientela;
11 - uso das mesmas instalações da hotelaria;
111 - remuneração real (não subsidiada) dos
serviços prestados ao paciente, de acordo com tabela
aprovada e divulgada pelo hospital e homologada
pelo Conselho de Saúde de esfera de gestão
correspondentes do SUS.
IV - proibição de remuneração direta e
exclusiva ao médico assistente;
V - arrecadação da receita auferida para um
fundo ou conta específica do hospital, destinado a
apoiar financeiramente as seguintes questões:
a) aquisição de equipamentos e material
permanente e, de consumo,
em situação
emergenciais;
b) complementação salarial aos servidores do
hospital de acordo com critérios de produtividade e
proporcionalidade aos respectivos salários básicos;
c) educação continuada dos servidores,
incluindo participação em cursos, congressos e
assemelhados.
Art. 3.Q A receita auferida pela unidade
integrará o seu orçamento e o da esfera de gestão
do SUS correspondente.
Art. 4.Q O Conselho de saúde da esfera de
gestão correspondente do SUS é o responsável
pelo acompanhamento da execução da medida, de
maneira a coibir possíveis desvios e corrigir
iniqüidades.
Art. 52 A direção nacional do SUS
regulamentará a aplicação desta lei no prazo de 180
(cento e oitenta) dias.
Art. 62 A cobrança direta do paciente não é
cumulativa com o ressarcimento ao SUS, pelas
empresas de seguros e planos de saúde.
Art. 72 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação
A presente iniciativa se justifica pelos seguintes
argumentos:
1) necessidade de conferir prestígio à
rede pública, pelo uso por pessoas não
dependentes exclusivamente do SUS.
2) disponibilização imediata de recursos
para manejo da situação emergenciais e/ou de
difícil tramitação para aquisição.
3) necessidade de se criar motivação e
estímulo para os profissionais do hospital
em geral;
4) possibilidade de aumento do
controle social sobre o serviço público,
sabidamente mais eficaz, quando exercida
por clientela mais diferenciada econômica e
socialmente.
5) Coibição da "cobrança por fora".
Está-se incluindo também os hospitais
filantrópicos, por considerá-los, na prática,
hospitais públicos não estatais.
O limite de 10% é o consensualmente aceito,
para não comprometer a plena ocupação do hospital.
Julgamos que a iniciativa regulamentar uma
necessidade e expectativas da sociedade e dos
profissionais da saúde, sem comprometer os
princípios de universalidade e eqüidade.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado Saraiva Felipe.
REQUERIMENTO N!2,
DE NOVEMBRO DE 1999
(Das Sras. Deputadas Vanessa Grazziotin e
Jandira Feghali)
Requer a constituição de Comissão
Externa, com finalidade de acompanhar
os
problemas
vivenciados
pelos
trabalhadores da Telemar em defesa de
seus direitos.
Senhor Presidente,
Diante dos inúmeros e graves problemas
vivenciados
pelos
trabalhadores
em
Telecomunicações,
expostos
pelos
seus
representantes sindicais em Audiência Pública
realizada na Comissão do Trabalho, Administração e
Serviço Público no dia 11-11 do corrente mês,
requeiro a V.Exll com base no art. 38 e art. 117 e inciso
I do Regimento Interno, a constituição de Comissão
Externa para acompanhar os problemas que
envolvem a direção e os trabalhadores da Telemar.
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Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputada Vanessa Grazziotin - Deputada - Jandira
Feghali.
Exelentfssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

REQUERIMENTO
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do
art. 155, do Regimento Intemo, urgência para apreciação
do PL n22.091, de 1999, de minha autoria, que "altera o
art. 27 da Lei nll 7.210, de 11 de julho de 1984,
acrescentq o parágrafo ao art. 9ll e altera a redação do
art. 13, ambos da Lei n28.019, de 11 de abril de 1990."
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999 Deputado Welinton Fagundes - Aécio Neves,
Inocêncio Oliveira, Miro Teixeira, Geddel Vieira
Lima.

INDICAÇÃO Nll 682, DE 1999
(Do Sr. Welinton Fagundes)
Requer o envio de Indicação ao
Ministério das Minas e Energia, para que
sejam enviados técnicos da Aneel ao
Estado do Mato Grosso, para averiguarem
denúncias de aumentos indevidos de
tarifas por parte da Rede Cemat.
Excelentíssimo Senhor Ministro das Minas e
Energia,
Como integrante da Bancada Federal de Mato
Grosso na Câmara dos Deputados, dirijo-me a Vossa
Excelência para reivindicar que sejam enviados
técnicos da Aneel ao Estado do Mato Grosso, para
averiguarem denúncias de aumentos indevidos de
tarifas por parte da Rede Cemat.
Tal solicitação deve-se às inúmeras queixas de
consumidores quanto à elevação das tarifas
verificada logo após a troca dos medidores, o que
vem acarretando confrontos entre usuários e
funcionários daquela concessionária.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado Welinton Fagundes.

REQUERIMENTO Nll
(Do Sr. Welinton Fagundes)
Requer o envio de Indicação ao
Ministério das Minas e Energia, para que
sejam enviados técnicos da Aneel ao
Estado do Mato Grosso, para averiguarem
denúncias de aumentos indevidos de
tarifas por parte da Rede Cemat.
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Senhor Presidente,
Venho requerer a Vossa Excelência, nos
termos do art. 113, inciso I, parágrafo 111, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados que,
ouvida a Mesa, seja encaminhada ao Ministério das
Minas e Energia, a indicação em anexos, solicitando
o envio de técnicos da Aneel ao Estado do Mato
Grosso, para averiguarem denúncias de aumentos
indevidos de tarifas por parte da Rede Cemat.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado Welinton Fagundes.

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO Nll167/99
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos e Outros)

Altera o art. 228 da Constituição
Federal.
Artigo umco. O art.
228 da
Constituição Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 228. São penalmente inimputáveis
os menores de dezesseis anos, sujeitos às
normas da legislação especial."

Justificação
A escalada da violência nos grandes centros
urbanos é extremamente preocupante para toda a
sociedade e exige um conjunto de medidas, dentre
as quais a redução da idade para a
responsabilização criminal para dezesseis anos.
Na sociedade moderna, dado o inigualável volume
de informações que o cidadão recebe, a maioridade
do indivíduo é alcançada muito mais rapidamente
do que antigamente. Hoje um jovem de dezesseis
anos, na maioria das vezes já passou por
experiências indiviuais que garantem a exata noção
do certo e do errado, o que demonstra a incoerência
de não poder ser responsabilizado criminalmente
por seus atos. Além disso, deve-se citar o fato de
que os maiores de dezesseis anos já podem
exercer o direito do voto, contribuindo para
determinar os rumos da nação da qual faz parte.
Como parte de um conjunto amplo de atitudes que
devem ser tomadas, cabe a nós fazer a nossa
parte, contribuindo para a melhoria de vida da
população brasileira.
Sala das Sessões 24-11-99. Ronaldo
Vasconcellos.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Marcos Rolim)
Solicita que o Projeto de Lei n2 861,
de 1999, seja desapensado do Projeto de
Lei n2 1.787, de 1997.

Senhor Presidente,
Esbelece o art. 139, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, que a distribuiçao de
proposição às Comissões da Casa far-se-á por
dependência, determinando-se a apensação da
nova proposição, quando houver em tramintação,
na Câmara dos Deputados, outra porposição que
trate da matéria análogo ou conexa.
Tendo apresentado Projeto de Lei que "dispõe
sobre o crime de abuso de autoridade pelo uso
indevido de força ou arma de fogo no exercício do
poder de polícia"(grifamos), foi o mesmo recebido
pela mesa, tendo sido identificado sob o número
861, de 1999.
Quando da sua distribuição, determinou essa
residência que fosse o Projeto de Lei nQ861 , de
1999(PL 861/99) apensado ao Projeto de Lei n2
1.787, de 1997(PL 2.787/97).
O Projeto de Lei n 2.787, de 1997, de autoria
do ilustre Deputado eduardo jorge, 'estbeelece que
o porte de arma de fogo lega0 será exclusivo pafa
militares"(grifamos).
Q

Ao PL 2.787/97 encontram-se apensados
outros trinta e quatro projetos de lei, que versam
sobre porte, comercialização ou identificação de
arma de fogo.
Uma comparação do conteúdo das demais
proposições apensadas ao PL 2.787/97 com o

Nome Parlamentar
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conteúdo da minha proposição, PL 861/99, deixa
claro que não existe analogia ou conexão entre as
matérias.
As demais proposições, inclusive o PL
2.787/97, que possui precedência sobre os
demais, versam exclusivamente sobre arma de
fogo - porte, comercialização ou identificação de
arma de fogo - ao passo que o projeto de Lei n2
861, de 1999, trata de crime de abuso de
autoridade no exercício do poder de polícia - seja
pelo uso indevido da força, seja pelouso indevido
de arma de fogo.
Assim, em face das razões expostas, com
fundamento no art. 142, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, requeiro a V. Ex!! que determine que o Projeto de Lei nQ 861, de 1999, de
minha autoria, seja desapensado do Projeto de Lei
n223.787, de 1997.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado Marcos Rolim.

RECURSO NQ 58199

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados
Nos termos do art. 58 § 3Q , combinado com o
art. 132 do Regimento Interno, requeremos que seja
submetido ao Plenário o Projeto de Lei n!! 420-A/99,
do Dep. Milton Temer, que "Dá preferência de
tramitação aos procedimentos judiciais em que figure como parte pessoa física com idade igualou superior a 60(sessenta) anos".
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999.
Nome do Parlamentar
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Nos termos do art. 58 § 32 , combinado com
o art. 232, § 22 do Regimento Interno,
requeremos que seja submetido ao Plenário o
Projeto de Lei nl!. 420-A/99, do Dep. Milton Temer,
que "Dá preferência de tramitação aos

procedimentos judiciais em que figure como parte
pessoa física com idade igualou superior a
SO(sessenta) anos".
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999.
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Nos termos do art. 58, § 3º, combinado com o
art. 132, § 2Q do Regimento Interno, requeremos que
seja submetido ao Plenário o Projeto de Lei nº
420-A/99, do Dep. Milton Temer, que "Dá preferência
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de tramitação aos procedimentos judiciais em que figure com parte pessoa física com idade igualou superior a eO{sessenta) anos".
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Assinatura

Assinatura

~.~
~./
~-y . .-..--1__.
~'.A
L7O...------ "'\,,';"""_~
-- :~._
.-~ .. 4-;
- e::/'
c...-'-...- ~...,..
'--~c·
. '
""".:

MA cR.M V7JZ

J.! '.
...... ~ '-"""""
",.-Jl 1 _... ." ,.Ç,.,:.::;..
----!....-=-7-=~.L--=---_:;;:-d~-'--------....:n(.;;..!..1
~"'....i::
......::.-_.::...._.:....___

A
~
'-:

, 57116 Quinta-feira 25

Novembro de 1999

DIÁRIO DA CÂMARA OOS DEPUTADOS

~

...

_"1

Y..I) rj-/. .--. '--"

,

.... /

'~-'

'

~,

,
'..... I'

PA-T7G~

.
~.r

-

I

...; '.

-

~ C I ;v '::r;
-::;-V

Nos termos do art. 58, § 32 , combinado com o
art. 132 § 22 do Regimento Interno, requermos que
seja submetido ao Plenário o Projeto de Lei n2
420-a/99, do Dep. Milton Temer, que "Dá preferência
de tramitação aos procedimentos judiciais em que fig-

ure como parte pessoa física com idade igualou superior a 60(sessenta} anos".
Sala das sessões, 24 de novembro de
1999.
Nome do Parlamentar
Assinatura
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PROJETO DE LEI N!l2.116, DE 1999

(Do Sr. Luiz Bittencourt)
Isenta da cobrança de taxas em
processos seletivos para a admissão nas
instituições de ensino superior os alunos
comprovadamente carentes.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Ficam isentos da taxa de vestibular, em
instituições públicas ou privadas, os alunos

.~

comprovadamente carentes que tenham obtido um
bom rendimento escolar no ensino básico.
Art. 22 O Poder Executivo terá o prazo de 90 dias
para regulamentar esta lei;
Art. 3!l Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Este projeto de lei objetiva a proteção 80s
estudantes mais carentes que tenham tido um bom
.rendimento escolar no ensino básico.
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Muitos jovens brasileiros que possuem
condições de mérito para ingresso no ensino superior
não podem prosseguir seus estudos. As razões são,
via de regra, econômicas. Dentre estas, a cobrança
de taxas para ingresso no ensino superior,
especialmente, a taxa de vestibular.
As instituições particulares de ensino superior
fazem da cobrança desta taxa um fator de aumento
de lucro. As instituições públicas, cobrando a taxa de
vestibular contrariam o disposto no artigo 206 do
Texto Constitucional que estabelece o ensino gratuito
em estabelecimentos oficiais.
Por estes motivos apresentamos este projeto de
lei convencidos de que merecerá o necessário apoio
uma vez que elimina mais um obstáculo à
democratização do ensino superior brasileiro.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado Luiz Bittencourt.
PROJETO DE LEI Nl! 2.117, DE 1999
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Dá nova redação ao § 12 e revoga os
e 42 art. 72 da Lei n2 9.294, de 15 de
§§
julho de 1996 que "dispõe sobre as
restrições ao uso e à propaganda de
produtos fumígeros, bebidas alcoólicas,
medicamentos, terapias, e defensivos
agrícolas, nos termos do § 42 do art. 220
da Constituição Federal".
32

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Dê-se ao § 12 do art. 72 da Lei n2 9.294, de
15 de julho de 1996, a seguinte redação:
"Art.72

..

I - Incluem-se no disposto no caput os
medicamentos anódinos, fitoterápicos e de
venda livre, assim classificados pelo órgão
competente do Ministério da Saúde."
Art. 22 Ficam revogados os §§ 3l! e 42 da Lei nl!
9.294, de 15 de julho de 1996.
Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação
A Lei n2 9.294, de 1996, institui normas para propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas,
medicamentos e terapias e defensivos agrícolas. Após .
uma longa tramitação no Congresso Nacional, ao
menos no que conceme aos medicamentos,. não
apresentou grandes mudanças relativamente ao que vigia até então.
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Aquele diploma jurídico definiu que medicamentos

só podem ser divulgados em publicações especializadas,
dirigidas aos profissionais de saúde. Abriu, entretanto,
exceção no que tange aos medicamentos ditos anódinos,
de venda livre e fitoterápicos.
Ora, isso em nada muda a situação existente.
Permanece o estímulo para que a população
consuma medicamentos analgésicos não-opiáceos,
considerados de venda livre, e vitaminas em geral,
consideradas anódinos, além de uma multiplicidade
de composto que prometem emagrecimento. O apelo
é sempre o mesmo: esportista consagrados que
prometem bem-estar, inclusive com melhora no
desempenho sexual; belas mulheres que afirmam
terem emagrecido tomando compostos os mais
variados; artistas famosos que atestam que a dor
desaparece ao tomarem analgésicos etc.
Essa forma de propaganda atenta contra a
saúde pública e contra a economia popular. Colocam
em risco a vida de pessoas que não têm o
conhecimento e as informações adequadas para o
consumo dos produtos e, ainda, gastam somas
importantes em produtos de que não precisam.
Dessa 'brma, propomos a alteração da aludida
norma jurídica de modo a que qualquer medicamento ~
possa ser propagandeado em publicações especializadas.
Diante de evidente importância da matéria,
esperamos vê-Ia apoiada por nossos ilustres Pares
no Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado Luiz Bittencourt.
PROJETO DE LEI Nl!2.118, DE 1999
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Acrescenta inciso e parágrafos ao
art. 62 da Lei n2 8.884, de 20 de junho de
1994, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 62 da Lei n2 8.884, de 11 de junho
de 1994, fica acrescido dos seguintes inciso VII e §§
1.2 e 22 :
"VII- exercer, após o exercício do mandato e no
caso de exoneração ou demissão, pelo período de
seis meses, qualquer atividade profisional privada
relacionada à atividade exercida na qualidade de
Conselheiro;
§ 1.2 Durante o período de impedimento de que
trata o inciso VII deste artigo, fica assegurado aos
ex-Conselheiros o pagamento, em caráter pessoal e
intransferível, da remuneração correspondente à do
cargo exercido, salvo na hipótese de demissão.
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§ 22 O descumprimento do disposto no
parágrafo anterior implicará a imediata suspensão do
pagamento e devolução, em dobro, aos cofres
públicos, do valor percebido, sem prejuízo das
demais penalidades cabíveis".
Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação
É do conhecimento de todos que o Brasil
atravessa uma séria crise de valores. Todos os dias
ocorrem atos de violência e desrespeito à vida e ao
patrimônio dos cidadãos, numa corrida desenfreada
a vantagens, às vezes indevidas.

No setor público tais fatos também ocorrem com
freqüência, tanto por atos omissivo, quanto comissivos
de nossas autoridades, sem que haja um sistema rígido
de responsabilizações e punições que possam servir de
freio e exemplo concreto para os potenciais praticantes
de atos ilícitos, desencorajando-os e desestimulando
suas eventuais pretensões.
Ocorrências diversas têm levado a imprensa a
noticiar possíveis envolvimentos, com o setor privado,
de pessoas que ocupam ou ocuparam cargos
públicos, raramente sem conseqüências nocivas ao
Poder Público.
Não há como duvidar que a participação em
programas de governo e ocupação de cargos
públicos transfere aos participantes e ocupantes
conhecimentos sigilosos e poder de barganha que,
em mãos menos escrupulosas, podem beneficiar o
patrimônio desses cidadãos, principalmente após o
exercício dos respectivos mandatos ou exoneração
de seus cargos.
É óbvio que para a segurança e seriedade no
trato da coisa pública faz-se necessária a adoção de
um sistema de freios que evitem tais acontecimentos,
o que pode ser alcançado mediante a adoção de
incompatibilidades para o exercício de funções
públicas.

As
preocupações
acima
podem
ser
minimizadas com a adoção do presente projeto, que
cria impedimentos aos Conselheiros do CADE, após
o exercício de mandatos e nos casos de exoneração e
demissão e, para garantir maior eficácia à norma,
estabelece sanções para o não cumprimento da
mesma.
Acredito não haver dúvida quanto ao mérito
contido nesta proposição, razão pela qual apelo aos
colegas Parlamentares para aprovarem o presente
nrniAtn.
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Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado Luiz Bittencourt.

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N1l168, DE 1999
(Do Sr. Rubens Bueno e Outros)

Acrescenta parágrafo ao art. 57 da
Constituição Federal, para dispor sobre o
recesso parlamentar repartido.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
ao texto constitucional:
Art. 12 O art. 57 da Constituição Federal passa a
vigorar acrescido do seguinte § 12 A:
"Art. 57

.

§ 12 A O recesso de julho, de que trara
o caput deste artigo, poderá ser repartido
em até três períodos de dez dias corridos,
mediante resolução de iniciativa da Mesa da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal,
nos termos do Regimento Comum."
Art. 22 Esta Emenda entra em vigor na data de
sua publicação.
A Proposta de Emenda à Constituição que ora
submetemos à apreciação dos ilustres Pares visa a
flexibilizar o calendário de funcionamento do
Congresso Nacional, de forma a permitir o
fracionamento do recesso de julho.
A idéia de repartição do recesso de julho, quer
nos parecer, vem ao encontro das aspirações desta
Casa, ao mesmo tempo em que moderniza a jornada
parlamentar, nos termos do que vem sendo discutido
na Comissão de Economia, Indústria e Comércio
sobre férias repartidas.
As férias repartidas já são utilizadas, com
ótimos resultados na Europa, especialmente, na
França e em Portugal. Em São Paulo, Paraná, Rio de
Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Distrito
Federal e Santa Catarina, muitas escolas já estão
estudando a possibilidade de adoção de férias
repartidas no calendário escolar. Em todos os setores
da economia onde tem se verificado a adoção das
férias repartidas, os resultados tem sido impactantes,
sobretudo no que concerne a geração de empregos.
Certos de contar com o apoio dos nobres Colegas,
aguardamos a aprovação da matéria, que em muito
contribuirá para a dinamização do processo legislativo e
valorização das atMdades parlamentares.
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Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Deputado Rubens Bueno.
PROJETO DE LEI N22.119, DE 1999
(Do Sr. Wagner Salustiano)
Dispõe sobre incentivo fiscal para
ajuda a crianças e famOlas carentes.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Esta lei trata de incentivo fiscal a crianças
e famflias carentes.
Art. 22 O art. 13, § 22, da Lei 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, é acrescido de inciso IV, conforme
a seguinte redação:
"Art. 13.

§ 22.
IV - as doações a crianças e famílias carentes,
por meio <le bolsas de estudo, bem como de ajudas
de custo para seu sustento e outros gastos a esses
assemelhados, aplicando-se no que couber o
disposto nas alíneas do inciso anterior.
Art. 3Sl O Poder Executivo regulamentará o
disposto nesta Lei, em até sessenta dias, contados a
partir de sua publicação.
Art. 4Sl Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
M

Justificação
As famílias carentes, especialmente na
expressão de suas crianças, são mal crônico neste
País. Desde 1500.
Ante este verdadeiro espectro de sofrimentos,
que nos assola a todos, diuturnamente, seja por meio
de mendigos vivendo debaixo das pontes, seja na
expressão da infância destituída, a pedir esmolas nos
semáforas das grandes (e agora também das médias
e pequenas) cidades, urge que se faça alguma coisa.
Entre os vários denominadores comuns que
diagnosticam essa triste situação, pode-se ressaltar
um que, embora não explique tudo - até porque isso é
praticamente inexplicável, muito menos justificável·,
ao menos é capaz de nortear um mínimo de ação
'erapêutica": falta dinheiro.
Não se trata duma falta absoluta do vil metal.
Afinal, estamos sabidamente entre as dez primeiras
economias do mundo e entre as oito primeiras do
mundo ocidental, o que não é de modo algum pouco,
quando s saber haver mais de duzentos países no
planeta Terra.
Verifica-se, melhor dito, péssima distribuição de
renda, causa maior de nossa posição nada invejável,
no concerto das nações, quando se analisam nossos
índices de qualidade de vida humana.
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Ora, se há tal concentração, é mister que se
ponha cobro a esse estado de coisas, dum modo o
mais possível. Nesse efeito, num País de dimensões
continentais como o nosso, não é factível que o
Estado se desdobre tentacularmente em mil e uma
agêncicas de erradicação da pobreza, quando se
sabe que há muito mais de cem mil empresas, a cujo
espírito público só falta direcionadamente incentivar,
haja vista o considerável número de entidades
filatrópicas que se sustentam por via de doações e
contribuições neste País. Esse é o objetivo de nosso
projeto.
Trata-se de fazer com que o Estado abra mão de
pequena parcela da arrecadação tributária, em prol
da comunidade. Dum modo transparente e eficaz.
Transparente porque passando pelo crivo de toda a
máquina administrativa do imposto, Secretaria da
Receita Federal; eficaz, quando se sabe que,
conforme a moderna ciência da administração, cabe
sempre descentralizar a execução, mormente no
caso em que se vê enorme território, aliadó a assaz
aleatória distribuição da população.
No médio prazo, com certeza se verificará
significativa melhoria da educação de nosso pcM), para
não dizê-Io também da saúde e, enfim e decorrentemente,
das condições de sua competitividade no mercado de
empregos, com recuperação auto-sustentada da
economia, refletindo-se o fato no aumento da arrecadação
em apreço; e portanto, transformando o pretendido
custeio em investimento.
Ante isso, contamos com o devido endosso de
nossos ilustres Pares no Congresso Nacional, para a
necessária aprovação de nossa proposta.
Sala das Sessões, de de 1999. - Deputado
Wagner Salustiano.
PROJETO DE LEI N22.120
(Do Sr. Wagner Salustiano)
Dispõe sobre a particlpaçio dos
trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Esta lei eregula a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa,
de que trata o inciso XI do art. 711. da Constituição
Federal.
Art. 22 Considera-se empresa, para os efeitos
desta lei, a pessoa jurídica que, assumindo o risco da
atividade econômica, admita, assalarie e dirija
empregados.
Parágrafo único. Não se equipara a empresa,
para os fins desta lei:
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I - a pessoa física;
11 - a entidade sem fins lucrativos que não
distribua resultados, a qualquer título, a dirigentes,
administradores ou empresas vinculadas.
Art. 32 A forma de participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa é
objeto de livre negociação, realizada entre
representantes da empresa e comissão de
trabalhadores, constituída especialmente para este
fim.
§ 12 A comissão de trabalhadores é composta
por 4 (quatro) representantes, eleitos dentre os
empregados dos diversos estabelecimentos ou
unidades administrativas da empresa, para um
mandato de 2 (dois) anos, bem como por 1 (um)
representante da diretoria do sindicato da respectiva
categoria profissional.
§ 22 A eleição dos representantes dos
empregados é organizada e assistida pelo sindicato
da respectiva categoria profissional, observados os
requisitos de ampla publicidade e prazos adequados
para a inscrição de candidatos.
§ 32 A empresa deve assegurar as condições
necessárias à realização da eleição mencionada no
parágrafo anterior.
§ 42 Os representantes dos empregados na
comissão de trabalhadores gozam de estabilidade no
emprego, da data da eleição até 1 (um) ano após o
término do mandato de representação, somente
podndo ser demitidos por falta grave, comprovada em
processo judicial.
Art. 42 Do acordo celebrado entre a empresa e
seus empregados, com a interveniência do sindicato
da respectiva categoria profissional, deverão constar
obrigatoriamente os seguntes itens:
1- critérios objetivos para a aferição do montante
de lucros ou resultados a serem distribuídos em cada
exercício;
11 - regras objetivas para a distribuição da
parcela dos lucros ou resultados da empresa,
podendo ser considerados, entre outras variáveis,
indicadores de produtividade individual ou coletiva,
cumprimento de metas de desempenho previamente
determinadas, assiduidade, aproveitamento em
processos de qualificação profissional;
111 - prazo de vigência de, no mínimo, 2 (dois)
anos;
IV - mecanismos para resolução de conflitos;
V
sanções
e
penalidades
pelo
descumpdmento de obrigações;
VI - periodicidade de distribuição, que não
poderá ser inferior a 6 (seis) meses.
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Parágrafo único. À comissão de trabalhadores
compete acompanhar e controlar o cumprimento do
acordo mencionado no caput, encaminhando ao
sindicato
relatório
escrito
sobre
eventuais
irregularidades em sua execução, para a tomada de
providências cabíveis.
Art. 52 ~ facultado ao sindicato da categoria
profissional ajuizar dissídio coletivo, para ãssegurar o
direito dos empregados da empresa à participação
nos lucros ou resultados, nas seguintes hipóteses:
I - obstrução, por parte da empresa, do
processo de organização e realização da eleição da
comissão de trabalhadores;
11 - frL!stração do processo de negociação entre
os representantes da empresa e a comissão de
trabalhadores.
Art. 62 Os montantes recebidos pelos
empregados, a título de participação nos lucros ou
resultados da empresa, não integram a remuneração,
sendeo vedada a incidência de encargos trabalhistas
e previdenciários, bem como das demais
contribuições compulsórias sobre a folha de salários.
Art. 72 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação
A participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa vem sendo regulada, há pelo
menos cinco anos, por meio de medida provisória,
sucessivamente reeditada pelo Poder Executivo.
Não é admissível que matéria tão fundamental
para o desenvolvfmento das relações entre trabalho e
capital seja regulamentada por instrumento de
natureza tão precária. Diante desse fato, tomamos a
iniciativa de oferecer, por meio deste projeto de lei,
uma alternativa mais democrática e aberta de
discussão da matéria, que tramite pelas diversas
comissões permanentes e pelo Plenário desta Casa.
A presente proposição preserva a livre
negociação entre empresa e -empregados, como
proceso adequado à fixação das normas particulares
de participação desses últimos nos lucros ou
resultados. Estabelece, no entanto, regras mais
precisas para a eleição dos representa,ntes dos
empregados para a comissão de trabalhadores,
destinada a negociar e a acompanhar a execução do
acordo que regulará os critérios e as condições de
participação.
Assegura, outrossim, a participação de membro
da diretoria do sindicato da categoria profissional na
comissão de trabalhadores e estipula as hipóteses
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para ajuizamento de dissídio coletivo relacionado à
matéria.
Pelas razões expostas, acreditamos firmemente no
apoio das Senhoras e Senhores Deputados à aprovação
deste projeto de lei.
Sala das Sessões, de
de 1999. - Deputado
Wagner Salustiano.
PROJETO DE LEI N5I2.121, DE 1999
(Do Sr. Raimundo Gomes de Matos)
Acrescenta parágrafo único ao art.
52 da Lei n51 7.827, de 27 de setembro de
1989.
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.2 O art. 5.2 da Lei n2 7.827, de 27 de
setembro de 1989, passa a viger acrescido de
parágrafo único:
.
"Art. 5!l
Parágrafo único. Para a definição da
área entendida como semi-árida, na faixa de
transição das regiões naturais nordestinas,
a SUDENE utilizará parâmetros de decisão
alternativos ao índice pluviométrico igualou
inferior a 800 (oitocentos) milímetros de
precipitação média anual: fatores climáticos,
hídricos, edáficos e sócio-econômicos que
caracterizam o ecossistema sujeito às
condições típicas de semi-aridez extrema e
a área considerada como semi-árida será
delimitada tendo como unidade de
referência os distritos municipais".
Art. 2!l Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3!l Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Considerando a extrema vulnerabilidade da
economia do sertão nordestino frente às variações
climáticas e tendo em conta a concentração de
pobreza rural nesta região natural, o constituinte de
1988 estabeleceu uma prioridade na aplicação dos
recursos financeiros do FNE à região semi-árida:
"Art. 159. A União entegará:
c) três por cento, para aplicação em programas
de financiamento ao setor produtivo das Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste através de suas
instituições financeiras de caracter regional, de
acordo com os planos regionais de desenvolvimento,
ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a
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metade dos recursos destinados à Região, na forma
que a lei estabelecer;"
A Lei n2 7.827, de 1989, estabeleceu os
parãmetros para a instituição e o funcionamento dos
fundos constitucionais de desenvolvimento entre os
quais está o Fundo Constitucional de Financiamento
do Nordeste· FNE.
No art. 5.2, que define as áreas de atuação dos
três fundos (FNO,FCO, e FNE), foi caracterizada a
região semi-árida e fixado o parãmetro para sua
delimitação.
"Art. 5!l Para efeito de aplicação dos recursos
entende-se por:
IV - Semi-Árido, a região inserida na área de
atuação da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE, com precipitações pluviométricas
média anual igual ouo infeior a 800 mm (oitocentos
milímetros), definida em portaria daquela Autarquia·.
Para os municípios situados integralmente na
região semi-Árida, não tem havido problema ná
operacionalização desta norma, pois a série de dados meteorológicos utilizados para o cálculo da
média anual da precipitação pluviométrica se refere à
sede municipal, situada dentro da mesma região natural onde se situam todos os demais rincões do
município.
O problema existe para os municípios situados
na faixa de transição entre o sertão e outras regiões
mais chuvosas. Nesta situação, em praticamente
todos os municípios, a sede municipal se situa na
região natual mais chuvosa e os dados de
precipitação caracterizam todo o território municipal
como sendo chuvoso. No entanto, uma parte do
município se insere no sertão nordestino, com chuvas
anuais inferiores a 800 mm, e sua realidade não é
corretamente caracterizada quanto ao clima pela
utilização de dados relativos à sede municipal situada
em região mais chuvosa.
O exemplo ilustrativo dos municípios de
Mamanguape, na Paraíba, e de Maranguape, no
Ceará, ajuda a compreender essa situação anômala
na aplicação das normas vigentes quanto à
delimitação da região semi-árida. Enquanto na sede
de Mamanguape, situada próxima ao Litoral, hove em
média mais de 1200 mm, no extremo oeste do
município chove entre 400 a 500 mm em média, pois
se trata de uma área limítrofe à região natural do
Curimataú, uma área típica do semi-árido nordestino.
Do mesmo modo, a cidade de Maranguape se situa '
no pé da serra do mesmo nome e tem uma média

Novembro de 1999

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

anual de chuvas superior a 1.100 mm, no entanto,
quase todos os seus distritos, principalmente aqueles
situados no extremo mui, têm as características da
região natural dos Sertões de Canindé, área
representativa do semi-árido nordestino.
Aplicando-se ás normas vigentes, essas
porções semi-áridas tl"S municípios situados em
zona de transição ficam alijadas das condições
favorecidas do FNE, que foram
estabelecidas
exatamente em função da vulnerabilidade e do risco
das atividades produtivas em relação ao clima e da
concentração de pobreza rural.
Caso houvesse a disponibilidade de longas
séries de dados de pluviometria para esses distritos,
não haveria problema para a SUDENE aplicar o
critério de 800 mm como elemento de comprovação
de sua inserção na região semi-árida. O problema
consiste no fato das informações estatísticas de clima
serem disponíveis apenas para as sedes municipais,
situadas em região natural mais chuvosa, não sendo,
portanto, informações representativas da realidade
geográfica e econômica dos distritos situados ao
semi-árido.
A presente iniciativa legislativa visa superar
esse problema, substituindo o parâmetro de 800 mm
por outros parâmetros, a serem estabelecidos pela
SUDENE, que também caracterizam a região natural
semi-árida do Nordeste. As características de solos,
flora, atividades agrícolas, taxa de frustração de
safras, disponibilidade de água, irregularidade das
chuvas, etc. são fatores tão aptos quanto o parâmetro
de 800 mm para delimitar o espaço de semi-árido. Ou
seja, a vontade da constituinte de 1988 seguira sendo
plenamente respeitada e a SUDENE poderá aplicar
outros parâmetros igualmente válidos para a correta
delimitação da região semi-árida. Com esses novos
fatores, a SUDENE poderá fazer uma "sintonia fina"
na identificação do semi-árido na zona de transição
de regiões naturais, tomando como unidade de
referência o distrito e não o território municipal.
Com estes esclarecimentos, solicitamos aos
nossos pares a aprovação destas propostas, que
uma vez posta em prática, irá levar esperança e
estfmulo aos nordestinos de algumas paragens
situadas no semi-árido, mas atualmente alijados do
acesso aos incentivos dos programas de crédito do
FNE.
Estes incentivos, disponíveis nos municípios de
sua vizinhança, lhes são negados em decorrência de
sua sede municipal se situar em uma micro-localização mais chuvosa que 800mm. Trata-se,
assim de um tratamento assimétrico para produtores
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e empresas situadas no mesmo contexto de
semi-aridez, que será corrigido se aprovada a
presente proposta legislativa.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999.
- Raimundo Gomes de Matos.
REQUERIMENTO
Requer urgência para apreciação do
Projeto de Lei n2 1.532-8, de 1991.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 155 do Regimento Interno da
Câmara dos Depuados, requeremos regime de
urgência para a tramitação do Projeto de Lei nQ
1.542-B, de 1991, de autoria do Senhor Deputado
Ricardo Izar, que dispõe sobre a obrigatoriedade do
exame de prevenção do câncer ginecológico para as
funcionárias públicas.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. Geddel Vieira Lima - Aécio Neves - Odelmo Leão
- Aldo Rebelo - Celso Gigli -Inocêncio Oliveira Arnaldo Madeira.
VIII- ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, antes
comunicando ao Plenário que a sessão extraordinária
anteriormente convocada para logo, às 19 horas, será
realizada às 20 horas e 54 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) COMPARECEM MAIS OS SENHORES:
Partido
810co
RORAIMA
Francisco Rodrigues
PFL
Presentes de Roraima: 1
AMAPÁ
Evandro Milhomen
Sérgio Bacellos
Presentes do Amapá: 2

PSB
PFL

PARÁ
Elcione Barbalho
José Priante
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Renildo Leal
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 7

PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PTB
PFL
PSDB

PSB/PCdoB
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AMAZONAS

PERNAMBUCO

Vanessa Grazziotin
PCdoB
Presentes do Amazonas: 1

PSB/PCdoB

RONDÔNIA
Expedito Júnior
Nilton Capixaba
Oscar Andrade
Presentes de Rondônia:
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PFL
PTB
PFL

3

TOCANTINS

Carlos Batata
PSDB
Djalma Paes
PSB
Gonzaga Patriota
PSB
João Colaço
PMDB
Joaquim Francisco
PFL
Joel De Hollanda
PFL
José Múcio Monteiro
PFL
Marcos de Jesus
PST
Osvaldo Coelho
PFL
Sérgio Guerra
PSDB
Presentes de Pernambuco: 10

Darci Coelho
PFL
Freire Júnior
PMDB
Osvaldo Reis
PMDB
Pastor Amarildo
PPB
Paulo Mourão
PSDB
Presentes de Tocantins: 5

Albérico Cordeiro
PTB
Augusto Farias
PPB
Presentes de Alagoas: 2

MARANHÃO

SERGIPE
Adelson Ribeiro
PSC
Sérgio Reis
PSDB
Presentes de Sergipe: 2

CEARÁ
PMDB
PSDB
PCdoB
PSDB
PSDB
PSB

BAHIA

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PIAuí
Gessivaldo Isaias
Mussa Demes
Paes Landim
Presentes do Piauí: 3

PMDB
PFL
PFL

RIO GRANDE DO NORTE
Iberê Ferreira
PPB
Laire Rosado
PMDB
Lavoisier Maia
PFL
Múcio Sá
PMDB
Ney Lopes
PFL
Presentes de Rio Grande do Norte: 5
PARAíBA
Damião Feliciano
PMDB
Presentes da Paraíba: 1

PUPST/PSL

ALAGOAS

Albérico Filho
PMDB
Roberto Rocha
PSDB
Presentes do Maranhão: 2

Aníbal Gomes
Arnon Bezerra
Inácio Arruda·
Manoel Salviano
Nelson Otoch
Sérgio Novais
Presentes do Ceará: 6

PSB/PCdoB
PSB/PCdoB

Eujácio Simões
Geddel Vieira Lima
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jairo Azi
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Ronaldo
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Paulo Braga
Reginaldo Germano
Roland Lavigne
Ursisino Queiroz
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 16

PL
PMDB
PCdoB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PT
PSDB
PFL
PFL
PFL
PFL
PT

MINAS GERAIS
Aécio Neves
Carlos Melles
Carlos Mosconi
Custódio Mattos
Edmar Moreira
Eliseu Resende

PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PFL

PUPST/PSL
PSB/PCdoB
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Fernando Oiniz
PMOB
Herculano Anghinetti
PPB
Joio Magalhles
PMOB
J(lIio Delgado
PMOB
Marcos Lima
PMOB
Osmênio Pereira
PMOB
Philemon Rodrigues
PMOB
Rafael Guerra
PSOB
Ronaldo vasconcellos
PFL
Saraiva Felipe
PMOB
Sérgio Miranda
PCdoB
Virgflio GuimarAes
PT
Vitlório Medioli
PSOB
Prwentes da Mina. Gerais: 19

PSB/PCdoB

ESpfRITO SANTO
Magno Malta
PTB
Max Mauro
PTB
P....entes do Espfrito Santo: 2

PUPST/PSL

PMOB
PCdoB
PT
PSDB
PSOB
PST
PTB
POT

PSB/PCdoB

Uno Rossi
PSDB
Ricarte de Freitas
PSDB
Teté Bezerra
PMDB
Wellinton Fagundes
PSDB
Wilson Santos
PMDB
Presentes de Mato Grosso: 5
DISTRITO FEDERAL

PSB/PCdoB

Agnelo Queiroz
PCdoB
Paulo Octávio
PFL
Presentes do Distrito Federal: 2

PSB/PCdoB

GOIÁS

PSB/PCdoB

PMDB
Barbosa Neto
, PSDB
.Lúcia Vânia
PSDB
Pedro Canedo
PPB
Roberto Balestra
Presentes de Golés: 4
MATO GROSSO DO SUL
Sen Hur-Ferreira
PT
Nelson Trad
PTS
Presentes do Mato Grosso do Sul: 2

SAOPAULO
Alberto MourAo
Aldo Rebelo
Angela Guadagnin
Antonio Kandir
Arnaldo Madeira
De Velasco
oumo Pisaneschi
Fernando Zuppo

Iara Bernardi
PT
João Herrmann Neto
PPS
Jorge Tadeu Mudalen
.' PMOB
José de Abreu
PTN
José (ndio
PMOB
Júlio Semeghini
PSOB
Lamartine Posella
PMOB
Luiz AntOnio Fleury
PTB
Luiza Erundina
PSB
Medeiros
PFL
Milton Monti
PMDB
Moreira Ferreira
PFL
Paulo Uma
PMDB
Salvador Zimbaldi
PSDB
Vadão Gomes
PPB
Presentes de Slo Paulo: 23
MATO GROSSO

RIO DE JANEIRO
PFL
Aldir Cabral
Almerinda de Carvalho
PFL
Arolde de Oliveira
PFL
Bispo Rodrigues
PL
Or. Heleno
PSOB
Eduardo Paes
PTB
Francisca Silva
PPB
Jandlra Feghali
PCdoB
PMOB
Jorge Wilson
José Carlos Coutinho
PFL
Laura Carneiro
PFL
Lurs Eduardo
POT
Luiz Salomêo
POT
Luiz Sérgio
PT
Mrriam Reid
POT
Ricardo Maranhão
PSB
POT
wanderley Martins
Presentes do Rio do Janeiro: 17
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PARANÁ

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

Abelardo Lupion
Airton Roveda
Alex Canziani
Basmo Villani
Chico da Princesa
Hermes Parcianello

PFL
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
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José Carlos Martinez
José Janene
Presentes do Paraná: 8

PTB
PPB

ACRE
Márcio Bittar
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Total de Ausente: 3

SANTA CATARINA
Edison Andrino
PMDB
Gervásio Silva
PFL
João Matos
PMDB
João Pizzolatti
PPB
Renato Vianna
PMDB
Presentes de Santa Catarina: 5

Augusto Nardes
PPB
Germano Rigotto
PMDB
Henrique Fontana
PT
Júlio Redecker
PPB
Luis Carlos Heinze
PPB
Nelson Marchezan
PSDB
Nelson Proença
PMDB
Osvaldo Biolchi
PMDB
Pompeo de Mattos
PDT
Veda Crusius
PSDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 10
DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:
Partido
Bloco

AMAPÁ
Antonio Feijão
Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Jurandi Juarez
Total de Ausentes: 5

PSDB
PSDB
PPB
PTB
PMDB
PARÁ

Babá
Josué Bengtson
Raimundo Santos
Total de Ausentes: 3

PT
PTB
PFL

AMAZONAS
José Melo
Total de Ausentes: 1

PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL

Cesar Bandeira
Costa Ferreira
Francisco Coelho
Jão Castelo
Mauro Fecury
Paulo Marinho
Total de Ausentes: 6

CEARÁ
Almeida de Jesus
Roberto Pessoa
Total de Ausentes: 2

PL
PFL

PUPST/PSL

RIO GRANDE DO NORTE
Henrique Eduardo Alves
Total de Ausentes: 1

PMDB

PARArBA
Enivaldo Ribeiro
Total de Ausentes: 1

RORAIMA
PMDB
PFL
PL

PPS
PT
PT

MARANHÃO

RIO GRANDE DO SUL

Alceste Almeida
Luis Barbosa
Robério Araújo
Total de Ausentes: 3
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PPB

PERNAMBUCO
Luciano Bivar
Total de Ausentes: 1
PUPST/PSL

PSL

PUPST/PSL

ALAGOAS
José Thomaz NonÓ
Total de Ausentes: 1

PFL

SERGIPE
Jorge Alberto
Total de Ausentes: 1

PMDB

MINAS GERAIS
Cabo Júlio
Ibrahim Abi-Ackel
Maria Elvira
Nilmário Miranda
Olímpio Pires
Zezé Perrella
Total de Ausentes: 6

PL
PPB
PMDB
PT
PDT
PFL

EspfRITO SANTO

PFL
Ricardo Ferraço

PSDB

PUPST/PSL
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Rita Camata
Total de Ausentes: 2

PMDB

ORDEM DO DIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
(Às 9 horas)

RIO DE JANEIRO
Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana
Luis Ribeiro
Mareio Fortes
Mattos Nascimento
Vivaldo Barbosa
Total de Ausentes: 6

ORDEM DO DIA

PT
PT
PSDB
PSDB
PMDB
PDT

URGÊNCIA
(Artigo 155 do Regimento Interno)
Discussão

SÃO PAULO
Antonio Carlso Pannunzio
Antonio Palocci
Cunha Bueno
João Paulo
José Dirceu
Marcos Cintra

Zulaiê Cobra
Total de Ausentes: 7

PSDB
PT
PPB
PT
PT
PL

PUPST/PSL

PSDB
GOIÁS

Zé Gomes da Rocha
Total de Ausentes: 1

PMDB

MATO GROSSO DO SUL
Flávio Derzi
Waldemir Moka
Total de Ausentes: 2

1
MENSAGEM N° 1.485, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, da Mensagem nO
, 1.485, de 1999, que dispõe sobre a Convenção 182 e
a Recomendação 190 da Organização Internacional
do Trabalho - OIT, sobre a Proibição das Piores
Formas de Trabalho Infantil e a Ação Imediata para
sua Eliminação. Pendente de pareceres das
Comissões: de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional; de Seguridade Social e Família; de
Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

PMDB
PMDB

2
MENSAGEM N° 1.484, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, da Mensagem nO
1.484, de 1999, que dispõe sobre a Convenção 138 e
a Recomendação 146 da Organização Internacional
do Trabalho - OIT, sobre. a idade mfnima de
Admissão ao Emprego. Pendente de pareceres d.as
Comissões: de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional; de Seguridade Social e Famflia; de
Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

3
RIO GRANDE DO SUL
Cezar Schirmer
PMDB
Waldomiro Fioravante
PT
Total de Ausentes: 2
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro
a sessão, convocando outra extraordinária, para
amanhã, quinta-feira, dia 25, às 9 horas, convoco
também sessão ordinária, às 14 horas, ambas com as
seguintes:

PROJETO DE LEI N° 267~A, DE 1999
(DA SRA. RITA CAMATA E OUTROS)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
nO 267, de 1999, que dispõe sobre a instituição do dia
18 de maio como o Dia Nacional de Combate ao
Abuso e Exploração Sexual de crianças e
adolescentes; tendo parecer da Comissão de
Seguridade Social e Famflia, pela aprovação, com
emendas (Relator: Sr. José Unhares). Pendente de
pareceres das Comissões: de Finanças e Tributação;
e de Constituição e Justiça e de Redação.
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PROJETO DE LEI N° 990-C, DE 1999
(DO SR. JAI~ MENEGUELLI)
Discusslo, em turno único, do Projeto de Lei
n· 990-8. de 1999, que dispõe sobre a produção de
cloro • dá outras providências; tendo pareceres das
Comill6es: de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, pela aprovação (Relator: Sr.
Ronaldo Vasconcellos); de
Trabalho, de
Admi1i1traç1o e Serviço Público, pela aprovação
(~ Sr. Paulo Rocha); e de Economia Industria e
Çom6rcio, pela aprovaçAo (Relator: Sr. José
MIIch8do). Pendente de parecer da Comissão de
ConItItuiçIo e JustiÇa e de Redação.

URG~NCIA
(Artigo 151, I, "j". c/c art. 52, §
Interno)

Novembro de 1999

tendo parecer da Comissão Especial pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa, adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela aprovação, com substitutivo; com
complementação de voto apresentada pelo Relator
(Relator: Sr. Werner Wanderer).

TRABALHO DE COMISSÕES
AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS
l-EMENDAS

ao do Regimento

. Discussão

5

1.1 PROJETO DE RESOLUÇÃO
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS:
(art. 216, § 1°)
N° 48/99 (PEDRO FERNANDES) - Acrescenta inciso
ao art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, aprovado pela Resolução nO 17, de
1989, a fim de criar a Comissão Permanente de
Assuntos do Sistema Financeiro Nacional CSFN.
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-99

PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO
NO 345, DE 1999.
(DA COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES E
DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto .i:ie
Decreto Legislativo nO 345, de 1999, que aprov~ o
texto do Acordo de sede celebrado entre o Goverrto li-RECURSOS
da República Federativa do Brasil e a Associação
dos Pefses Produtores de Estanho. em Brasíia, em 1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO (Art. 24, 11)
27 de maio de 1999. Pendente de pareceres das
PRAZO
PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ComissOes de: Minas e Energia; e de Constituição e
(art. 58, § 1°)
JUItiça • de Redaçio.
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
Prazo vencido em 22111199.
(art. 58, § 3° combinado com art.132, § 2°)
PRIORIDADE
Discussio

6
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR •
N° 8-A, DE 1999
(DO PODER EXECUTNO)
DilcUslao, em primeiro turno, do Projeto de
Lei Complementar nO ~, de 1999, que dispõe sobre a
~ entre a UniAo, os Estados, o Distrito Federal
• os Municfpios; suas autarquias. fundações.
lOCiedades de economia mista e outras entidades
píIbIlcas e suas respectivas entidades fechadas de
previd6ncla complementar, e dá outras providências;

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS
PROJETOS DE LEI:
ND 3.864-A/97 - (INÁCIO ARRUDA) - Dispõe sobre o
valor das benfeitorias executadas com recursos
públicos nas desapropriações para fins de
reforma agrária e dá outras providências.
DECURSO:2B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-11-99
PROJETOS DE DEéRETO LEGISLATIVO
ND

271-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
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concessão à Empresa de comunicação PRM
Ltd.a., para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na localidade de Santos,
Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-99
N°

216-A/99

- (COMISSÃO DE CIÊNCIA
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO

E
E

INFORMÁTICA) - Aprova o ato que autoriza o
governo do Estado do Acre, por intermédio da
Fundação de Cultura e Comunicação Elias
Mansour, a executar serviço de radiodifusão
sonora em ondas médias, na localidade de
Feijó, Estado do Acre.
DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-12-99

1.2

COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROJETO DE LEI:
N° 1.661/96 (PADRE ROQUE) - Altera a redação dos
artigos 7°, 8°, 9° e 10° da Lei nO 3.765, de 4 de
maio de 1960, que "dispõe sobre as pensões
militares".
DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-99
N° 2.309/96 (AUGUSTO NARDES) - Altera os artigos
10 e 11 da Lei nO 8.4?9, de 2 de junho de 1992;
que "dispõe sobre as sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimento
ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego
ou função na administração pública direta,
indireta ou fundacional
e dá
outras
providências.
DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-99
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N° 3.165/97 (CHICO DA PRINCESA) - Obriga as
instituições financeiras a honrarem~ dentro do
limite de garantia expresso, os cheques
especiais emitidos por seus clientes, e dá
outras providências.
DEéuRSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-99

N° 3.360/97 (ANTÔNIO DO VALLE) - Dispõe Sbbrea
veiculação gratuita de campanhas educativas
sobre o efeito danoso do uso de drogas',nas
emissoras de rádio e televisão.
DECURSO: 4' SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-99
N° 3.461/97 (JAQUES WAGNER E OUTROS) - Cria o
Sistema de Radiodifusão Pública, regulamenta
o Serviço de Radiodifusão Pública, e dá outras
providências.
DECURSO: 4' SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-99
N° 4.397/98 (TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL) Dispõe sobre a criação de 11 (onze) Funções
Comissionadas, sendo uma nível 8 (oito), seis
nível 5 (cinco), duas nível 4 (quatro) e dlJas
nível 3 (três), para a Secretaria de Informática
do Tribunal Regional de Santa Catarina.
DECURSO: 4' SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-99
N° 4.510/98 (FRANCISCO RODRIGUES)- Inclui éÍ~
matérias agropecuária, primeiros SocolTOs':e
nutrição no currículo de l' ia·8' séries do 10 '
grau, das escolas localizadas em área rural.
DECURSO: 4' SESSÃO
.
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-99
N°

N° 2.332/96 (CUNHA BUENO) - Regulamenta os
investimentos relevantes realizados pelas
entidades fechadas de previdência privada de
que trata a Lei nO 6.435, de 15 de julho de

458/99 (ÊNIO BACCI) - Introduz no 'currículo de
1° grau noções mínimas profissicsnalizantes de
caráter regional, e dá outras providências.
DECURSO:. 4' SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-99

1977.
DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-99
N° 3.139/97 (JÚLIO REDECKER) - Dispõe sobre os
efeitos
no
contrato
de
trabalho
da
aposentadoria voluntária.
DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-99

N°

827/99 (GERALDO MAGELA) - Altera dispositivo
da Lei nO 5.619, de 3 de novembro de 1970,
que "dispõe s9bre vencimentos, ii'ldenizações,
proventos ~:Õ.ótros direitos da· Policia Militar do
Distrito Federal, e dá outras providências.
DECURSO: 4' SESSÃO
.
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-99
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N° 912199 (GERALDO MAGELA) - A1tera'dispositivo N° 2.167/96 (AROLDO CEDRAZ) - Dispõe sobre a
da Lei nO 6.450, de 14 de outubro dá 1977, e dá
pOIltica de garantia de preços minimos para o
outras providências.
sisal.
DECURSO:4-SESSÃO
DECURSO:4-SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-99
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-9~
N° 1.008199 (DR. HÉLIO) - Altera a redação do art. - - - - - - - - - - - - - - - - 105 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o
Brasileiro.
DECURSO: 4 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-99

Código de Trânsito 3.CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE
(Art. 164, § 10)
(SUJEITOS,A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS
OUVIDA A CCJR (art. 164, § 2° e § 3°)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 164, § 20)

1.172199 (MARÇAL FILHO) - Obriga os PROJETO DE LEI:
estabelecimentos particulares de ensino a
estabelecerem datas opcionais para o
vencimento das mensalidades escolares.
N° 1.838199 (PADRE ROQUE) _ Altera a Lei nO 9.503,
DECURSO:4a SESSÃO
de 23 de setembro de 1997, que institui o
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-99
Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre
equipamentos obrigatórios.
DECURSO: 4- SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-99
N°

'c

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO (Art. 54)
(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM ---=R=E:':""LA":"'"Ç=-A"""O:-=D=E-=D=E=PU=T=A:-':D=O=S'-:"IN=S=C::R=rr--O'::S;-Op=A:-':RA::-=-:0"APRECIAÇÃO PRELIMINAR
GRANDE EXPEDIENTE
(art. 144)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 1°)
- Novembro de 1999 •
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
25 5a feria 15:00 Remi Trinta
(art. 58, § 3° combinado com art. 132, § 2°)
15:25 João Paulo
26 6a·feira 10:00 Fernando Zuppo
10:25 Pedro Eugênio
10:50 Sérgio Carvalho
11 :15 Paulo Rocha
2.1 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA ElOU
11 :40 Valdir Ganzer
ORÇAMENTÁRIA
12:05 Manoel Castro
12:30 Lufza Erundina
12:55 Maria' Abadia
13:20 Joel de Hollanda
a·feira 15:00 Themístocles Sampaio
29
2
PROJETOS DE LEI:
15:25 Marcondes Gadelha
15:50
Gerson Peres
N° 4.796194 (VALDEMAR COSTA NETO) - Dispõe
16:15 Clóvis Volpi
sobre o abatimento em dobro, para fins de
16:40 Germano, Rigotto
cálculo do jmppsto de renda das pessoas
Antôniq Carlos Konder Reis
17:05
jurfdicas, de., todas as despesas trabalhistas,
17:30
Sérgio
Novais
previdenciárias 'e
cOntribuições
sociais
17:55
Jorge
Costa
reterent~ à contratação
de empregado
18:20 José Thomaz NonO
deficiente físico por émpresa privada
30
3- feira 15:00 Jurandil Juarez
DECURSO: 4- SESSÃO
15:25 Avenzoar Arruda
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-99
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Substitutivo (art.119, 11 e § 10)

I • COMISSOES PERM'ANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLfTICA RURAL

Local: Plenãrio 6, Anexo 11
Horário: 10h

Quinta-feira 25 57131

A PROPOSlçAO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAo

PROJETO DE LEI NO 1.188199 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "altera o art. 105 da Lei nO 4.504, de 30 de
novembro de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da
Terra, para permitir a utilização de tftlJlos da dMefa
agrária em daçao em pagamento, pela metade do valor
de face, de diVidas conentes de operaç6es de crédito

rurar.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

RELATOR: Deputado NILTON CAPIXABA

TEMA:
- Discussão da MP nO 1.910-11199, que "estabelece
prazo para ratificações de concessões e alienações de
terras feitas pelos Estados na Faixa de Fronteira, e dá
outras providências".

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Horário: 9h às 18h
Local: Plenário 14, Anexo 11

EXPOSITORES:
- LUIZ FERNANDES MATTOS PIMENTA, Diretor de
Recursos Foodiários do INCRA;
-sEBASTIÃo AZEVEDO, Procurador-Geral do INCRA;
- GERAlDO BRJNDEIRO, Procurador-Geral da
RepOblica;
- General-de-OMsao ALBERTO MENDES CARDOSO,
Ministro-Chefe do Gabinete de segurança Institucional;
- LUIZ ALFEU MOOGEN RAMOS, Assessor Jwfdico da
FederaçAo da AgricuIbn do Esfado de Mato Grosso
(FAMATO), representando a Confederac;ao Nacional da
Agricultura; e
- MANOEL JOS~ DOS SANTOS, Presidente da
ConfederaçAo Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura· CONTAG.

AVISOS
PROPOSiÇÕES
EM
FASE
DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

SEMINÁRIO
TEMA:
" Amazônia - Uma questão de soberania nacionar
CONVIDADOS:
DEPUTADO JOSUI: BENGTSON PTB/PA;
JOS~ SARNEY FILHO - Ministro do Meio Ambiente;
ELCIO ALVES; Ministro da Defesa;
ROBERTO KISHINAMI- Greenpeace;
SI:RGIO HADDAD - Associação Brasileira de ONGs;
DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO;
JOSÉ GERALDO RIVA - Parlamento Amazônico;
BRIGADEIRO-DO-AR JOS~ ORLANDO BELLON CCSIVAM;e
DR. BAUTISTA VIDAL - Pesquisador.

AVISOS
PROPOSiÇÕES
SUJEITAS
A
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 3· sessão
Última Sessão: 29/11/99

Decurso: 58 sessão
Última Sessão: 25/11/99
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Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

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 PASTOR AMARILDO

PROJETO DE LEI N° 1.590/99 - do Sr. José Machado que "altera o art. 6° da Lei n" 9.609, de 1998".
RElATOR: Deputado JÚLIO SEMEGHINI

PROJETO DE LEI N° 1.915199 - do Senado Federal que "dispõe sobre a criação do Centro Nacional para
Estudos, Conservação e Manejo das Plantas Medicinais
Brasileiras".
RElATOR: Deputado JOSUÉ BENGTSON (AVOCADO)

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA
Local: Plenário 5, Anexo "
HorárIo: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA
TEMA:
"DEBATE SOBRE A LEI POSTAL".

CONVIDADOS:
- Sr. JOÃO PIMENTA DA VEIGA, Ministro de Estado
das Comunicações
- Sr. EGYOIO BIANCHI, Presidente da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

AVISOS
PROPOSiÇÕES
EM
FASE
DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 28 Sessão
Última Sessão: 30/11/99
Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°, elc art.166)
PROJETO DE LEI N° 200-B/91 - do Senado Federal que "fixa critérios para a divulgação de resultado de
pesquisa de opinião pública e dá outras providências".
RElATOR: Deputado NELSON PROENÇA

PROJETO DE LEI N° 1.701199 - do Sr. Ricardo Noronhá
- que "altera a Lei nO 6.615,-de 16-.de.dezembro de 1978.
que dispõe sobre a reQulàmentação da profissão de
Radialista e dá outras providências, a fim de adequar a
profissão de Radialista às inovações tecnológicas e
autoriza a criação dos Conselhos Federal e Regionais
dos Profissionais de Radiodifusão".
RElATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PROJETO DE LEI N° 1.739/99 - dos Srs. Dr. Rosinha e
Henrique FOntana - que "dispõe sobre a promoção e
publicldade de meãJCamentos".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
PROJETO DE LEI NO 1.758/99 - do Sr. Pedro
Femai1des - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de 8J
empresas prestadoras de serviços de teJecornuJlicàçOeS
colocarem, nos aparelhos telef6nicos de terminais fixoá;'
dispositivo de registro de pulsos e de nCJmero "de'
chamadas realiZadas. e dá outras providências".
RElATOR: Deputado SAMPAIO DORIA
PROJETO DE LEI NO 1.814199 - do Sr. Nilson Plrdoque "acreic8r1ta § 7fJ ao art. 4° da Lei nO 8.661. de 2 ~
j\I'IÍlo dé~
que 'disp(Se sobre os Incentivos F'~"
pana"CápacitáçIo Tecnológica da Indústria e '~.
Agropecuária e dá oub'as providências', para ampJiar a
deduçAo do Imposto de Renda devido quando ai
atividades forem realizadas nas regiões Norte ou
NordesI8. e-dé outras providências".
"
RELATOR: Deputado PINHEIRO LANDIM

1m.

PROJETO DE LEI N° 1.817199 - do Sr. Rubens Bueno que "dá nova redação ao parágrafo único do art. 12 da
.Lei nO 5.250, de 9 de fevereiro de 1997".
RELATOR: Deputado MALULY NETO

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
Local: Plenário 1, Anexo 11
Horário: 10h

P A'U T A N° 117/99
A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da C a s a : "
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URGÊNCIA (art. 155 do RI)
PROJETO DE LEI N° 1.617199 - do Poder Executivo
(MSC 1.270/99) ~ que .dispõe sobre a criação da
Agência Nacional de Águas - ANA. entidade federal de
coordenaçAo e apoio do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hrdricos,'. dá outras
providências·.(Este PL recebeu 120 emendas de
Plenário).
,
RELATOR: Deputado ROLAND LAVlGNE.
PARECER: a ser proferido
O Deputado Bispo Rodrigues apresentou voto em
separado em 24/11199

e
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PROJETO DE LEI N° 391199 - do Sr. Enio Bacci ~ que
·altera inciso 11, do art. '198 da Lei nO 8.069, de
13/0711990, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, falta
de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PAU T A N° 107/99
A • Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

PAUTA N° 104199

c • Proposições

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

sujeitas' à apreciação do
PROPOSTA DE EMENDA À

Plenário da Casa:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI NO 2.961197 - do Poder Executivo
(Mensagem NO 397197) ~
·áItera'd~itivos daLei
nO 4.989, de 9 de dezembro de 1965,' cóm s'fedaçao
dada pelas LeiI$ nOs 6.657, de 5 de jLmho de 1979, e
7.960, de 21 dezerribio' de 1989, e Lei ne-'S:429, de 2 de
junho de 1992
RELATOR: Deputado ANTONIO CARÍ.oS B/scAiA. .

que

pila 'COIistIlucionaI;

PARECER:

técnIca'~ 8i

Constitucionais Gerais, estabelecendo critério para
efeito de pagamento de aposentadoria, quando o
segurado houver pertencido a diferent:JS regimes de
previdência sociaJ e revoga o § 30 do art. 40 e o § 20 do
art. 202 da ConstituiçAo Federal".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: a ser proferido

"~e,

nO. rnêrfto, pefri aPróYaÇIo;' na

forma dó SubstHuIiYo;" :
, '
VISTA ao" . ' "Andrij 'Benas8i- em"3óí06J99
devolveu
dia 06lO8I99. O DepuIádo Osmar ~ ~
voto em HpéfiIcIo em~.·
" . . ' ..

a~ ~Yôtó en"'~

D .' Propoà.Ç&s 'sujeitas à,
conclusiva das Comiss6es:

.aPr8c.ã9lo
'

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEJ NO' 4.072-M8 - do Sr.... Sérgio

C8meiro ~ que .diIp&t _ _ ... ·~de pemiIIID
para dirigir por menores acima de 16 anos, e dá outras
proviclênclas·.

CONSTITUiÇÃO N°

476197 - do Sr. Valdemar Costa Neto e outros ~ que
·inclui artigo ao Título IX - Das Disposições

(Apensados:

PL's

NOs

4.129198 e

4.135198)
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
a~dos.
'

B - Proposições sujeitas à apreciaÇão do
Plenário da Casa:
lJRGÊNCIA (art. 155 do RI)
PROJETO DE LEI N° 451195 - do Sr. Arlindo ChiOaglia que "dispõe sobre medidas de prevenção e repressão
aos fenômenos de violência por ocasião de competições
esportivas e dá outras providências·. (Apensados: PL
nOS 865195, 928195, 1.081195 e 2.141196)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela cOnstitucionalidáde, ~lCidade,

técnica legislativa-e, no mérib, pela apró~ deste e
dos PL nOs 865/95, 928195, 1.081195 e 2.141196,
apensados, nos tennos do substitutivo apresentado.

PROJETO DE LEI N° 2.259196 ~ do Sr. Domingos
Leonelli-- que'"Institui, nas convenções e nos acardo8
coletivos de trabal10 o contrato de Primeiro Emprego·.
(Apensados os PL's NOS 4.151198 e 4.847198)
RELATOR: Deputado Na50N OTOCH.
PARE~ pela constttucionaIidade, juridicidade· e

técnica -legislativa deste e dos Projetos de
nos
4.151198 e 4.847198, apensados, na,- fonna doI
substI1utlvos apresentado.
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PAU T A N° 113/99

PROJETO DE LEI Nl! 2.704-8197 - 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.

A - Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts, 201 a 203 do RI):

c - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das. Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI N2 2.500-8/92 - 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
técn;ca legislativa deste e das emendas da Comissão de
Finanças e Tributação, com subemendas.
PROJETO DE LEI N2 1.238-B/95 - do Senado Federal
(PLS n2 69/95) - que "altera a Lei n2 5.809, de 10 de
outubro de 1972, que dispõe sobre a retribuição e
ciireitos do pessoal civil e militar em serviço da União e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: a ser proferido

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI N2 1.224/95 - do Sr. João Coser •
que "inclui entre as contravenções penais a
discriminaçáo 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 lnaldo Leitão em 12108199.

TRAMITAÇÃO ESPECIAL
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
99/1995 • da Sra. Elcione Sarbalho e outros - que "altera
a redação do artigo 179 da Constituição Federal".
(Apensadas: PEC's nlls 144/95, 154195, 258/95, 268195,
326196 e 56/99)
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA.
PARECER: pela admissibilidade da PEC 99/95, com
emenda; pela admissibilidade da PEC 258195, com
substitutivo; pela admissibilidade das PEC's 268195,
326196, 144195 e 56199, com substitutivo comum às
quatro propostas e pela admissibilidade da PEC 154195,
com substitutivo.

PAU T A N° 116/99
A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:
URGÊNCIA (arL 155 do RI)
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.2 2311999· do
Poder Executivo (MSC 489/1999) • que 'acresce e
a1tefcl dispositivos da Lei Complementar 0 2 95, de 26 de
fevereiro de 1998".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo.

PAU T A N° 119/99
A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:
URG~NCIA (art 155 do RI)

PAU T A N° 109/99
A - Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):
TRAMITAÇAo ESPECIAL
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!'
2511999 - do Sr. MaílOeI saMano e outros - que "dá
nova redação ao § 1· do art. 239 da ConstItuição
Federal, que dispõe sobre a destinação de recursos do
Programa de Integração SociaJ - PIS, e do Programa de
Formação do Palril/tOiJio do Servidor PúbfICO - PASEP".
RElATOR: Deputado RICARDO AUZA
PARECER: peta admissibilidade, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nl! 1029/1991 - do Sra. Fátima
Pelaes - que "dá nova redação ao artigo 32 da Lei
7.537, de 02 de setembro de 1985, que -dispõe sobre o
cheque"." Apensados : (Pl223011991,PL 4D2511993.Pl

4064I1993,Pl992/1995.Pl239111996.PL 338211997.Pl
257811996.Pl116911999.PL 186/1999)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA
PARECER: pela constitucionaJi. juridicidade e
técnica ~~ deste e dos apensados, com
emendas; e peJa antiregimentalidade da emenda do
Deputado Paes Landim.
PROJETO DE LEI N" 69411995 - do Sr. Alberto
GoIdman - que "institui as Diretrizes Nacionais de
Transporte ColetivO Urbano e dá outras providências."

Apensados: (Pl197411996)
RElATOR: Deputado RENATO VIANNA
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa deste, com Substitutivo; e pela
inconstitucionalidade, injuridicidade e inadequada
técnica legislativa do apensado.

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Marcos Rolim e
lédio Rosa, em 30/06199.

B • Proposições sujeitas a apreciação
conclusiva das Comissões:

PAU T A N° 124/99

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PROJETO DE LEI N° 1620/1996 - do Sr. Paes Landimque "altera a Lei [lo 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

URGÊNCIA (art. 155 do RI)
PROJETO DE LEI N° 1.419/1999 - do Sr. Duilio
Pisaneschi - que "altera dispositivo da Lei nO 9.427, de
26 de dezembro de 1996".
RELATOR: Deputado JOS(; CARLOS ALELUIA
PARECER: pela inconstitucionalidade

PAU T A N° 123199

PAU T A N° 134199

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

A - Proposições sujeitas à disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

PRIORIDADE
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 160/1993 - do
Sr. Paulo Bemardo - que "altera a redação do art. 1°,
inciso I, alínea "g" da Lei Complementar nO 64, de 1990,
que declara inelegível o candidato que tenha tido contas
relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeítadas por irregularidade insanáver. Apensados:
PLC 27/1995, PLC 3211995, PLe·· 6211995 e PLC
76/1996)
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela injuridicidade deste e dos Projetos de
Leí Complementar nO 32195 e 62195, apensados, e, no
mérito pela sua rejeição; pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei Complementar nO 76196 e, no mérito, pela
sua rejeiçOO; pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar
27195, e, no mérito, pela sua aprovação.

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ESPECIAL
PROPOSTA DE

EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N°

63211998 - do Sr. Gonzaga Patriota - que "altera os
artigos 143 e 144 da Constituíção Federal, tomando o
Serviço Militar voluntário e estendendo às polícias
mifltares e corpos de bombeiros militares a competência
para a fonnação de reservistas."
RELATOR: Deputado JOS(; ANTONIO
PARECER: pela admissibilidade

PAU T A N° 136199
A - Proposições sujeitas à apreciação do .
Plenário da Casa:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI N° 387511993 - do Senado Federal
(PLS 125190) - que "dispõe sobre a Política Nacional de
Conservação e Uso Racional de Energia e dá outras

providências."
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI NO 1411A11996 - do Sr. Fernando
Gabeira - que "fixa normas gerais para a prática do
naturismo e dá outras provIdências".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridícidade e
técnica legislativa deste e das emendas da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio AmbIente e Minorias, e, no
mérito, pela aprovaçao deste e das emendas, com

RELATOR: Deputado 1(;010 ROSA
PARECER: pela constitucionalidade, juridícidade e
técnica legislativa deste, das Emendas
3 e 4 da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias e do Substitutivo da Comissao de M"snas e
Energia. na forma das 13 emendas oferecid8s pelo .

nos

Relator e pela inconstitucionalidade da Emenda

no

no 1 e

injuridicidade da Emenda
2. ambas da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias

VISTA ao 0<lPutad0 Léo AJcêntala, em 23/11199

substitutivo.
PROJETO DE LEI NO 378011997 - do senado Federal
PROJETO DE LEI NO 50311999 - do Sr. Enio Bacci - que
"dilata para 6 (seis) meses o prazo para ingressar com

inventário ou partilha e dá outras providências."

(PLS 258196) - que "disp6e sobre a obrigatoriedade de
fotografia no titulo de eleitDr e dá outras providências.Apensados: (Pl120511999)

RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

RElATOR: Deputado GERSON PERES
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade.
técnica legislativa e. no mérito, pela aprovaçao, na
funnadosubstirurnvoapresenmdo

ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI N° 1840/1996 - do Sr. Airton Dippque "dispõe sobre a obrigatoriedade de tradução para a
Língua Portuguesa de expressões escritas em idioma
estrangeiro nas obras literárias, técnicas e cientificas.".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade.
técnica legislativa e; no mérito, pela aprovação, com
emendas

PAU T A N° 137/99
A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:
PRIORIDADE
EMENDA DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE
LEI N° 3.066-0. de 1997 - que "dispõe sobre a Carreira
de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público
da União - MPU, fixa os valores de sua remuneração e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa
VISTA CONJUNTA aos Deputados Geraldo Magela.
André Benassi e Luiz Antônio Fleury

PAU T A N° 143/99
A - Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):
ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO NO
1911999 - da Sra. Luiza Erundina - que "altera os arts.
31. 75 e 105. da Constituição Federal, e acrescenta
artigo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias para extinguir os Tribunais e Conselhos de
Contas Municipais.RELATOR: Oeputado GERSON PERES
PARECER: pela inadmissibilidade
VISTA CONJUNTA aos Deputados José Antônio.
Geovan Freitas. Ney Lopes. Fernando Coruja. Paulo
Magalhães. Nelson Otoch, Edmar Moreira e Bispo
Rodrigues

PAU T A N° 144/99
A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenf\rio da Casa:
URGÊNCIA (art.155 do RI)

PAU T A N° 140/99

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 267/1999 - da Sra. Rita Camata ..
que "dispõe sobre a instituição do dia 18 de maio como
o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de
Crianças e Adolescentes."
RELATOR: Deputado NAIR XAVIER LOBO
PARECER: a ser proferido

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 7811999 - do
Senado Federal (PLS 518/99-(;) - que "altera os arts. 88
e 121 da Lei Complementar nO 75, de 20 de maio de

PROJETO DE LEI N° 779/1999 - do Sr. Antonio Palocá
- que "altera dispositivos da Lei n° 9.533. de 10 de
dezembro de 1997 - Renda Mínima." Apensados : (PL

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

1993.-

128811999)

RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: a ser proferido

PAU T A N° 141/99
A - Proposições sujeitas à disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

RELATOR: Deputado lE:O AlCÃNTARA
PARECER: a ser proferido
PROJETO DE LEI NO 990/1999 - do Sr. Jair MenegueHi que -dispõe sobre a produção de cloro e dê outra

providências.RELATOR: a ser designado
PARECER: a ser proferido

ESPECIAL
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NO·
98/1999 - do Sr. Fernando Zuppo - que -altera o art. 30
da Constituição Federal. para acrescentar inciso
eonferindo competência ao Municipio para determinar

atribuições de Vice- Prefeito.RELATOR: Deputado JOsE: ROBERTO BATOCHIO
PARECER: pela admissibilidade

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI NO 781-A/1999 ...: do

sr. Màrcelo

Teixeif'a - que "modifica íncisos dos arts. 22 e 24 ela Lei
~ 9.503. de 1997 - Código de TrAnsito Brasileiro-.
RELATOR: Deputado CIRO NOGUBRA
. PARECER: a ser proferido
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PAU T A·N° 145/99
A - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:
PRAZO CONSTITUCIONAL (art. 223 CIC 64, § 2"
e 3° da CF)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 333/1999da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 819/1999) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Sociedade Espigão Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na localidade de Espigão d'Oeste, Estado de
Rondônia."
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

AVISOS
PROPOSiÇÕES
SUJEITAS
A
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR
DE AMANHÃ (DIA 26/11/99)
Projetos de Lei (art. 119, I)

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade (art. 54, I)
PROJETO DE LEI N° 4.899-Al1999- - do Poder
Executivo - que "altera a redação do art. 3° da Lei nO
9.311, de 24 de outubro de 1996".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES

PROPOSiÇÕES
EM
FASE
DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
Projetos de Lei (art.119,1)

Decurso: 111 Sessão
ÚIOma sessão: 0111V99
A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito
PROJETO DE LEI N° 3.162/1997 - do Senado Federal
- que "dispõe sobre o registro geral de recém-nascidos e
dã outras providências". (Apensados os PLs NDs
784/1999 e 1.10411999)
RELATOR: Deputado MARCOS ROUM
PROJETO DE LEI N° 4.800/1998 - do Senado Federalque "dispõe sobre a ação civil destinada ao
cumprimento da obrigaçao de fazer ou de não fazer,
para a preservaçao da honra e dignidade de grupos
raciais, étnicos e religiosos".
RELATOR: Deputado MARCOS ROUM
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B - Dà Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade (art. 54, I)
PROJETO DE LEI N° 402-Al1999 - do Sr. Inocêncio
Oliveira - que "dispõe sobre alterações no texto da Lei
n" 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de
Trânsito Brasileiro)". (Apensado o PL N° 474/1999)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA
PROJETO DE LEI N° 4.3999-Al1994- do Poder
Executivo - que "altera dispositivos da Lei nO 8.213, de
24 de julho de 1991".
RELATOR: Deputado L~O ALCANTARA
PROJETO DE LEI N° 2.761-811997 - do Sr. Pedro
Wilson - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da
publicação anual pelo Executivo das informações
policiais que especifica".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM

Decurso:4 a Sessão
Última sessão: 26111/99
A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito
PROJETO DE LEr N° 1.351/1999 - do Sr. Rubens
Bueno - que "dispõe sobre o mandado de segurança
coletivo".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSl
PROJETO DE LEI Na 1.33511999 - do Sr. José Antônio
- que "dá nova redação aos arts. 49 e 57 da Lei nO
9.096, de 19 de setembro de 1995, que dispõe sobre
partidos políticos".
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BlSCArA
PROJETO DE LEI N° 3804/1993 - do Poder Executivo
(MSC 256/93) • que "altera os dispositivos do Código de
Processo Civil sobre a uniformização da jurisprudência".
(Apensados: PL 4627/1994)
RELATOR; DepW2do: DARCr COELHO
PROJETO DE LEI N° 1.49211999· do Senado Federal
(PLS 57199) - que "acrescenta parágrafos ao art. 135 da
Lei nO 4.737, de 15 de julho de 1965, que institui o
Código Eleitoral, determinando a expedição de
instruções sobre a escolha dos locais de votação de
mais fácil acesso para o eleitor deficiente físico".
RELATO~: Deputado FERNANDO CORUJA
PROJETO DE LEI NO 899/1999 - do Sr. Ivan Palxao -

que -õJSPOe sobre a obrigatoriedade de fornecimento da
Certidão de Nascimento peJos cartórios de registro nos
hospitais e maternidades púb6cas e dã outras

providências".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS
PROJETO DE LEI N° 1.33211999 - da Sra. Veda
Crusius - que -altera o art. 25 da lei nO 6.515, de 26 de
dezembro de 1977".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS
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PROJETO DE LEI NO 1450/1999 - do Sr. João Grandão
- que "altera a redação do arl 29, do Decreto-lei nO
1.455, de 7 de abril de 1976, alterado pelo Decreto-Lei
n° 2.411, de 21 de janeiro de 1988, dispondo sobre a
destinaçiO e utilização de bens e mercadorias
apreendidas por contrabando ou descaminho".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS
. PROJETO DE LEI N° 84211999 - do Sr. Paulo Marinho que "acrescenta :!rtigo e parágrafo único à Lei 6.015,.de
31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os Registros
Públicos, e dá outras providências".
RELATOR: Der;:.:taoo LUCIANO BIVAR
_ rUltonio
Fleury - que "modifica u S L' do art. 164 da Lei nO 7.210,
de 11 de julho de 1984 - lei de Execução Penal".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGlIO

B .. Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade (art. 54, I)
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Centro-Oeste-FCO". (Apensados os PLs nOS 378195;
784/95 e 930/95)
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH
PROJETO DE LEI N° 3.704-N1997 - do Sr. Aldo Rebelo
- que "cria os ConselhoS Federal e Regionais de
Sociólogos e.dá outras providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

COMISSÃO DE DEFESA DO
"'t')NSUMIDOR, MEIO AMBIENTe

Local: Plenário 8, Anexo 11
Horário: 1Oh

PROJETO DE LEI N° 4.111/1993 - do Sr. Edison
Andrino - que "altera o inciso 111, do artigo 106 da Lei
8.213 de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre os
Planos de Beneficios da Previdência Social e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO

AUDIÊNCIA PÚBLICA
COM A PARTICIPAÇÃO DA
COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR

PROJETO DE LEI N° 3.251-N1997 - do Sr. Osmanio
Pereira - que "dispõe sobre o desmembramento dos
Conselhos Federal e Regionais de Fisioterapia e
T~ OCupacional".
RElATOR: Deputado DARCI COELHO

TEMA:
SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - SFH, SUAS.
.
DEFORMAÇOES E A INSTABILIDADE SOCIAL

PROJETO DE LEI N° 4.088-811993 - do Sr. Jaques
Wagner - que "estabelece isenção do Imposto de Renda
sobre as indenizações trabalhistas".
.
RELATOR: Deputado DARCI COELHO
PROJETO DE LEI N° 240/1999 - do Professor Luizinho
- que "acrescenta dispositivo à Lei nO 6.194, de 19 de
deZembro de 1974, para obrigar a divulgação do seguro
obrigatório DPVAT aos segurados".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA
PROJETO DE LEI W 462-Al1999 - do Sr. Airton Dipp -

que "dispOe sobre o uso de aeronaves oficiais no âmbito
da AdrniniIIraçao Pílb1ca Federar.
RElATOR: Deputado GEOVAN FREIT~
PROJETO DE LEI NO 3.035-Al1992 - do Sr. Werner
WInderer - que "dispõe sobre o financiamentO para
reperD e refonna de mãqulnas e equipamentos
agricoIaI".
.
..
.
RElATOR: Deputado GEOVAN FREITAS
PROJETO DE LEI N- 22311995 - do Sr. Fernando·
Feno
outros 7 - que "estabelece critérios para as
1beral;;GN. pela secretaria do Tesouro Nacional, dos
~ destinados aos Fundos Constitucionais de
Fin8ncimIento do Norte-FNO, do Nordeste-FNE e do

*

CONVIDADOS:
-OVIDiO ANTONIO DE ÂNGELlS, Secretário Especial
de Desenvolvimento Urbano.
-EDWARD JOAQUIM AMADEO, Secretário de Políticas
EconOmicas 'do Ministério da Fazenda.
-PAULO DE TARSO RAMOS RIBEIRO, Secretário de
Direito Econômico do Ministério da Justiça - SOE.
-ROBERTO CAVALCANTI BATISTA, Procurador da
República em Mato Grosso.
-ANÉSIO ABDALLA, Presidente da Associaçao
Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e

Poupança.
-CRISTOVÃO COLOMBO DOS REIS MILlER,
Fundador do Centro de EsbJdos de Direito Aplicado na
Construção, Urbanismo e Sistema Financeiro
HabitacionaI- CDHAC.
-RICARDO YAZBEK, Presidente da ComissAo da
IndOstria Imobiliária da Gamara Brasileira da Indústria
da Construçao - CBIC.
".
-MIGUEL SÉRGIO MAUAD, Conselheiro do Sindic:a'o
das Empresas de Compra, Venda, LocaçIo e .
Administração de Imóveis Residenciais e ComerciaiS de
sao PatJo - SECOVl.
-BASSIM N. TRABULSI, empresário da indústria.
imobtTJária.
-LUIZ· ANTONIO RODRIGUES, Diretor do Banco Jta(t •
Crédito ImobiUário.
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COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR
AVISOS
PROPOSiÇÕES
EM
FASE
DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DecuTSo:5·sessão
Última Sessão: 25/11/99
Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)
PROJETO DE LEI N° 1.721/99 - do Senhor Agnaldo
Queiroz - que MDispõe sobre o funcionamento de
piscinas coletivas e públicas e dá outras providênciasM.
RELATOR: Deputado S~RGIO NOVAIS

Decurso:2a sessão
Última Sessão: 30/11/99
Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO
PROJETO DE LEI N° 4.080/98 - do Senhor Werner
Wanderer - que "altera os limites do Parque Nacional do
Iguaçu, criando a Zona de Uso Especial do Iguaçu, de
acordo com o art. 225, parágrafo 1°, inciso 111 da
ConstibJição Federal".
RELATOR: Deputado DINO FERNANDES

COMISSÃO DE EDUC~ÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

r.-

PARECER: favorável, com substitutivo, ao PL
4.173198, apensado, e às emendas ~tadas ao PL
4.173198 de nOS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,10,14,15,18,20,24,
25,26,27,28,30,31,32,33 e 35, de 1998 e 4, 5 e 6,
de 1999 e contrário ao PL nO 4.155198 e às emendas ao
PL nO 4.173198 de nOS 3, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19,21,
22,23,29,34,36 e 37, de 1998 e 1,2,3, 7 e 8, de
1999, com complementação de voto favorável às
emendas apresentadas ao substitutivo de nOS 1,2,4,5,
12,15,16,19,21,24,27,29,30,31,38,39,40.42,45,
46,48,49,53,54,56,59,61,68,69,70,76,77,78,80,
81, 82, 85, 86, 91, 93, 95,97,98, 99, 101, 102, 104.
107,110,112,113,114,117,118,121,122,125,126,
127, 128, 129, 134, 136, 137, 139, 140, 144, 146.155,
de 1999 e contrário às de nOs 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
14,17,18,20,22,23,25,26,28,32,33,34,35.38,37,
41,43,47,50,51,52,55,57,58,60,62,63,64.65.66.
67,71,72,73,74,75,79,83,84,87,88,89.90.92.94.
96, 100, 103, 105, 106, 108, 109, 111, 115, 116. 119.
120, 123, 124, 132, 133, 135, 138, 141, 142. 143. 145.
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158,
159 e 160 de 1999

PAU T A N° 68/99
Local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 10h

A

1Proposições Sujeitas a
Pelo Plenário da Casa:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 234199 --do
Sr. Nelson Pellegrino - que ·susta a apllcaçlO· do
disposto no art. 1°, parte final, da Portaria nO 860, de 27
de maio de 1999, do Ministério da Educação:
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
PARECER: contrário

B - Proposições Sujeitas a
Conclusiva das Comissões:

A - ProposIç6es Sujeitas a· Apreciação
Conclusiva das Comissões:
PRIORIDADE
PRóJETO DE lEI N- 4.155198 - do Sr. Ivan Valente e
"aprova o Plano Nacional de Educaçao·.

outn» - que

ApelIIIdo: PL ti' 4.173198.

RELATOR: Deputado NasoN MARCHEZAN

Ap...claçlo

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

Hcririo:9h

PAU T A N° 69/99

Apreciação

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 10, Anexo 11

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Quinta-feim 25 57139

PROJETO oe LEI NO 290199 - do Sr. MaR:oa de .....
- que "instJtui.se Jesus Cristo como padroeiro do er.r.
RELATOR SUBSTITUTO: Deputado EVANDRO
MILHOMEN

PARECER: contrário
PROJETO DE LEI N- 825199 - do Sr. GJycon Tena PInto
- que .dlspOe $Obre a incIusIo obrigat6rla da cIIIdPIlna
'Unguagem de ProgramaçAo de CompuIadoI'. ma
curricuIos escolares dos estabelecimento do ~
médio, das redes púbtica e privada em todo o PaW'.
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA
PARECER: contrário

57140 Quinta-feira 25

PROJETO DE LEI NO 1.131/99-do Sr. VIC Pires Franco
- que "dispõe sobre a inclusão obrigatória da disciplina
Ética e Cidadania nos currículos escolares dos
estabelecimentos de ensino fundamental e méãlO, das
redes pública e privada em todo o Pais".
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI N° 904/99 - do Sr. Freire Júnior que "acrescenta dispositivo ao Estatuto da Criança e do
Adolescente para permitir a participação ou presença de
menores em jogos de bilhar ou sinuca, quando
realizados em c1ubes-sociais ou esportivos".
RELATOR: Deputado ÉBER SILVA
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI N° 3.265197 - do Sr. Arlindo
Chinaglia - que "proíbe a criação de novos cursos
médicos e a ampliação de vagas nos cursos existentes,
nos próximos dez anos, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI"
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI N° 1.467/99 - do Sr. Dr. Rosinha que "altera a redação do art. 26, § 3D, e do art. 92 da Lei
nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI N° 585199 - do Sr. Régis CavalCante que "dispõe sobre a exigência de exame psicológico
para professores e alunos de modalidades esportivas
sob a denominação de artes marciais e dá outras
providências". Apensado: PL nO 1.182199.
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS
PARECER: contrário ao PL 585199 e favorável, com
emendas, ao PL 1.182199, apensado
PROJETO DE LEI N° 1.037/99 - do Sr. Wagner
Salustiano - que "revoga os arts. 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 68, 70, 71, § 40 , 72, 73 e 74, da Lei nO 9.615, de 24
de março de 1998". Apensado: PL nO 1.266199.
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS
PARECER: Favorávef ao Pl1.037/99, com substitutivo,
e contrário ao Pl1.266199, apensado
PROJETO DE La' N- 1.194199 - do Sr. Bispo Rodrigues
- que "dispõe sobre a garantia de vagas nas escoJas.
pllbUcas de ensino fundamental e médio para filhos de
pastores, misslonãrios e sacerdotes de qualquer credo

reJlgJoeo.-
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RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO
PARECER: contrário ao PL nO 1.294/99 e às emendas
apresentadas na comissao de nOS 1199 e 2/99
PROJETO DE LEI N- 1.557199 - do Sr. UncoJn PorteIa que -dA nova redaçIo ao § 4- do art. 68 e art. 99 da UlI
nO 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que 'Altera,
atualiza e consolda a Jeglslaçao sobre chitos autorais
e dá outras providências'.RELATOR: Deputado PEDRO WILSON
PARECER: favorávef

AVISOS
PROPOSiÇÕES
SUJEITAS
A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE AMANHÃ (DIA 26/11/99)
Substitutivo (art. 119,11 e § 10

)

A PROPOSIÇAO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSãO

PROJETO DE LEI N° 1.636/99 - da Sra. Esther Grossi que "assegura reunião semanal de estudos aos
professores".
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO
AVISO
PROPOSiÇÕES
EM
FASE
DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Dedurso: 5 a sessão
Último sessão: 25/11/99
Projetos de Lei (art. 119, I, do RI)

A • Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária (art. 54, 11):
PROJETO DE LEI N° 2.03D-Al96 - do Sr. Inácio Arruda
- que "dispõe sobre as condições de segurança e
salubridade dos trabalhadores da limpeza encarregados
da coleta de resfduos sólidos".
RELATOR: Deputado CLEONÂNCIO FONSECA
PROJETO DE LEI N° 3.73D-Al97 - da Sra. Esther
Grossi - que "acrescenta dispositivo ao Artigo n da' Lei
9.394/96". "
RElATOR: Deputado MANOEL SALVIANO
PROJETO DE LEI NO 802-A/99 - do Sr. Ricardo
Noronha - que -aJtera a Lei nO 4.726, de 13 de julho de
1965, que dispõe sobre os Serviços do Registro do
Comércio • AtivIdades afins, e dá outras providências'".
RElATOR: Deputado Josi: RONALDO

B • Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI NO 4.821-A/98 - do Sr. Hugo Biehl que -acrescenta parágrafo ao art. 31 do Decreto-Jei n-"
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1.598, de 26 de dezembro de '1977, que trata do
imposto sobre a renda-.
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

DeculSo:4 2 sessão
Último sessão: 26/11/99

PROJETO DE LEI N° 550-A/99 - do Sr. Wilson Santos que -estabelece alíquota mais gravosa, no âmbito do
imposto de renda, para a remuneração pela exploração
de obras audiovisuais estrangeiras-o
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

PROJETO DE LEI N° 712-A/99 - do Sr. Sérgio' Reisque "altera a Lei nO 4.506, de 30 de novembro de 1964,
que dispõe sobre 'O imposto que recai sobre as rendas e
proventos de qualquer natureza".
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA
PROJETO DE LEI N° 919199 • do Sr. Fetter Júnior - que
"estabelece a exigência de certidão negativa de tributos
municipais para obtenção de financiamento oriundo de
recursos públicos ".
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS
PROJETO DE LEI N° 1.272199 - do Sr. Milton Temer·
que "dispõe sobre a íncidência do imposto de renda na
fonte sobre importâncias pagas a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior".
RELATOR: Deputado LUIZ SALOMÃO
PROJETO DE LEI N° 1.526-Al99 - do Sr. Ubiratan
Aguiar - que "dispõe sobre isenção do Imposto de
Renda na premiação de vencedores de concursos
artistlcos, literários e culturais".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER
PROJETO DE LEI N° 1.648199 - do Sr. Freire Júnior que "acrescenta parágrafo único ao art. 1° da Lei nO
4.348, de 26 de junho de 1964, e ao art. 804 da Lei nO
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, dispondo sobre o prazo de validade de medida
liminar contra a Fazenda Pública".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PROJETO DE LEI N° 1.675199 - do Sr. Jorge Pinheiro •
que "Ioma obrigatória a existência de sistema de

segurança nas casas lotéricas em todo o par.·,
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA

N" 1.763/99 • do Sr, RIcardo Barrol·
que "altera o § 2ft do DecretO n· 70~, de 6 de março
d. 1972, nos termos que especifica",
PROJETO DE LEI

RELATOR: Deputado JOSe PIMENTEL

Substitutivo (8rt. 119, 11. § 1"
A PROPOSIçJ.O ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA

COM/ssAo.
PROJETO DE LEI

N" 377199· do Sr. Milton Temer· que
"dlapOe sobre a incidência do imposto de renda na fonte
incIdellte sobre lucros • dtvidendos pagos ou creditados

por pessoa juridica". (Apensado: Pl nO 1.034195) ,
RELATOR: DepuIado CLEONÂNCIO FONSECA

A· Da Análise da Adequação Financeirà e
Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI N° 913·Al91 - do Senado Federal
(PLS nO 12191) (em apenso os PL nOs 2.521/89,
4.664/90,4.952190,5.542190,1.544/91,5.790/90,21191,
162191,350/91,43/91,146191,340/91,360/91,417/91,
1.156191,1.402191,3.22.7/92,461/91,718/91,1.040/91,
1.334191, 1.378/91, 1.409/91, 1.559/91, 1.633/91,
1.662191, 1.678/91, 2.202191, 2.729/92, 1.761/91,
1.831/91, 1.851/91, 1.878/91, 1.929/91, 1.952191,
2.371191, 2.219/91, 2.257/91, 2.547/92, 2.607/92,
2.713192, 2.879/92, 3.006/92, 3.113/92, 3246/92,
3.670/93, 3.921/93, 3.944/93, 3.976/93, 3.982193,
4.037193, 4.068/93, 4.165/93, 4.191/93, 4.209/93,
4.586194, 4.628/94, 4.659/94, 4.805/94, 60/95, 249/95,
271/95, 1.264195, 555195, 954/95, 1.175/95, 1232195,
1.251195, 1.362195, 1.540/96, 1.556/96, 1.617/96,
1.625196, 1.757/96, 1.767/96, 2.047/96, 2.099/96,
2.116/96, 2.117196, 2.131/96, 2.176/96, 2.198196,
2208/96, 2.212196, 2275/96, 2.583/96, 2.888197,
2.922197," 2.971/97, 3.145/97, 3.151/97, 3.183/97,
3.211/97, 3.218/97, 3.341/97, 3.341/97, 3.348197,
3.464197, 3.545/97, 3.582197, 3.583197, 3,634197 e
3.822197)· que "altera a legislação que dlspOe sobre o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado LUIZ SAl.oMÃo

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL
AVISOS
PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5SESSÔES)

Decurso: 4- Sessão
Última Sesslo: 26/11/99
Projetos de Lei (art. 119, I, e § 1-,
PROJETO DE LEI NO 89J99 - do Sr. Alberto Fraga· que

"estabeleCe a organizaçao dos Quadros nas Instituições
Militares Estaduais e do Distrito Federal.
RELATOR: Deputado JOÃO HERRMANN NETO

PROJETO DE LEI N° 1.860199 • do senado Federal , que "institui o estudo dos direitos humanos na formação
policial".
RELATOR: Deputado JOSJ: THOMAz NONO
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COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA
Reunião: Auditório Nereu Ramos
Horário: 9h

SEMINÁRIO
TEMA:
·Previdência: Seguridade ou Seguro? ".

Argumento:

.

Seguridade Social. Seguro Privado. Déficit e Anãlise
Atúarial.
PALESTRANTES:
-MARIA LÚCIA TEIXEIRA WERNECK VIANA :
Graduada em Ciências Sociais e Mestre e Doutora em
Ciência Política.
-DÉRCIO GARCIA MUNHOZ: Economista. professor da
UNB.
-IVO MAURIcIO BETEGA LOYOLA: Graduado em
Atuãria.
Economia.
Administração
Pública
e
com
mestrado
em
Estatística
Contabilidade
Matemática. Engenharia Nuclear e Planejamento
Energético e Economia Industrial.

Argumento:
Previdência no Setor Privado e no Setor Público: União ,
Estados e Municípios.
PALESTRANTES:
-JOÃO CARLOS BEZERRA DE, MELO: Economista.
Auditor da Receita Federal. Presidente da Companhia
Brasileira de Infra-Estrutura Fazendária.
-JOÃO LUIZ MEIRELES DA CONCEIÇÃO: Advogado •
Economista. Diretor de Rnanças do Rio Previdência.
-JOSÉ ROCHA: Economista • Auditor Fiscal do Tesouro
Nacional.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO
PÚBLICO
Local: Plenário 12, Anexo 11
Horário: 10h

Novembro de 1999

- AÉCIO NEVES - Deputado Federal;
- GERMANO RIGOTTO - Deputado Federal;
- FERNANDO GONÇALVES - Deputado Federal;
- PAES LANDIM - Deputado Federal;
- HONOR CRUVINEL - Deputado Estadual;
- JACQUES NARCISSE HENRI DUVAL - Presidente do
Conselho Federal de Odontologia - CFO;
- HENRIQUE TEITELBAUN - Presidente da Associação
Brasileira de Odontologia - ABO;
- Luis EDUARDO G. GALLO - Presidente da
Confederação Nacional de Profissões Uberais - CNPL;
- CASSIANO SCAPINI - Presidente da Associação
Brasileira de Odontologia I Portugal- ABO PORTUGAL;
- HIRAM TRINDADE - Presidente Fundador da
Associação Brasileira de Odontologia I Portugal - ABO
PORTUGAL;
- DIOGO NOMURA - ex-Deputado Federal;
- SANDRA STARUNG - ex-Deputada Federal;
- PIMENTEL GOMES - ex-Deputado Federal;
- GREGÓRIO CABRAL - ex-Presidente da Federação
Nacional dos Odontologistas;
- DÉO DA COSTA RAMOS - Presidente da Federação
Odontológica Latino-americana - FOLA;
- LEOVERGiLIO FURTADO DE OUVEIRA - Presidente
da ABO RIO DE JANEIRO;
- IVAN LOUREIRO - Diretor da ABO RIO DE JANEIRO.

AVISOS
PROPOSiÇÕES
SUJEITAS
A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE SEXTA-FEIRA (DIA 26/11/99)
Substitutivos (art.119, 11 e § 1°)
A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO
.
PROJETO DE LEI N° 3.752197 - do Sr. Arnaldo Faria de
Sá - que "cria o Conselho Federal e os Conselhos
Regionais dos Despachantes e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA

PROPOSiÇÕES
EM
FASE
DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

AUDIÊNCIA PÚBLICA
TEMA:
Homenagem às autoridades que contribuiram para o
acordo que concedeu o reconhecimento dos títulos aos
cirurgiOes-dent brasieiros em Portugal
HOMENAGEADOS:
-LUIZ FEUPE PALMEIRA lAMPREIA - Ministro de
Estados das Relações Exteriores;
--ADYLSON MOTTA - Ministro do Tribunal de Contas da
UnIao;
'. .
- JOVAJR ARANTES - Deputado Federal;
- JOSÉ LOURENço - Deputado Federal;

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

Decurso: 5- Sessão
Última Sessão: 25/11/99
PROJETO DE LEI NO 390195 - do Sr. JoAo Mellao Neto •
que "regulamenta a Ilvre associaçao sindical de
trabaIladores e empregadores e dá outras
providências".
.
RElATOR: Deputado JOS~ CARLOS VIEIRA

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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PROJETO DE LEI N° 2.713-A197 ~ do Sr. Paulo Paim que "protege, na fonna da lei, o doador de órgãos e o
trabalhador submetido a transplante de órgãos".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

PROJETO DE LEI N° 1.443199 - do Sr. Bispo Rodrigues
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de
exame toxicológico para os fins que especifica·.
RELATOR: Deputado ZAlRE REZENDE

PROJETO DE LEI N° 83-A199 - do Sr. Luiz Piauhylino que "dispõe sobre a adequação dos sistemas
computacionais à transição para o ano 2000".
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

PROJETO DE LEI N° 1.457199 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "estabelece prazo para reclamatórias
trabalhistas, prescrição de direitos e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

PROJETO DE LEI N° 214/99 - do Sr. Ricardo Berzoinique "dá nova redação ao parágrafo segundo do artigo
224 da Consolidação das Leis do Trabalho - Decreto-Lei
nO 5.452, de 1° de maio de 1943".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PROJETO DE LEI N° 388199 - do Sr. Milton Monti -que
"regulamenta a realização de rodeios, similares e dá
providências correlatas". (Apensado: PL nO 1.679/99)
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PROJETO DE LEI N° 555-A199 - do Sr. Robson Tuma que "proíbe o exercício, pelas pessoas que identifica,
durante o prazo que estabelece e para os postos que
enumera, de cargos, empregos, funções e demais
formas de prestação de serviços para pessoas juridicas
que tenham sido objeto de transferência do domínio
público para o privado".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
PROJETO DE LEI N° 677/99 - do Sr. Freire Júnior - que
"dispõe sobre a fixação dos valores das contribuições
anuais, multas disciplinares, taxas e emolumentos
devidos às entidades de fiscalização de exercicio
profissional, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO EUG~NIO
PROJETO DE LEI N° 812-A/99 - do Sr. Antônio Carlos
Biscaia - que "disciplina o exercicio da profissão de c
carregador de bagagens nos aeroportos e dá outras
providências".
.
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA
PROJETO DE LEI NO 1.107-A/99 - do Sr. Bispo
Rodrigues - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de as
agências estrangeiras de pubicidade e propaganda,
quando contratadas por empresas nacionais para a
realização de trabalhos de sua área no Brasil, utilizarem
trabalhadores brasileiros na composição da mão-deobra prevista para a respectiva exeeuçao do serviço".
RELATOR: Deputado EDUARDO CAMPOS
. . . ." ' \ . ,

• . ..,

<&

"

PROJETO DE LEI NO 1.397199 - do Sr. Moreira Ferreira
- que "dá nova redaçAo ao art. 897 e seus parágrafos da
Consolidação das Leis do Trabalho, sobre agravos de
petiçAo e de instrumento·.
RElATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PROJETO DE LEI N° 1.419199 - do Sr. Duílio
Pisaneschi - que ·aJtera dispositivo da Lei nO 9.427, de
26 de dezembro de 1996".
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE

PROJETO DE LEI N° 1.470199 - do Sr. Marcelo Déda que "dispõe sobre o exercício profissional da
especialização de Engenheiro de Petróleo".
RELATOR: Deputado PEDRO CORR~
PROJETO DE LEI N° 1.472199 - do Sr. AntOnio Feijão que "regulamenta o art. 14, §§ 1° a 4° do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, o art. 235, IX,
"a" e "b" da Constituição Federal, a Lei Complementar
nO 41, de 22 de dezembro de 1981, e o art. 31 da
Emenda Constitucional n° 19, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZANTÓNIO FLEURY
PROJETO DE LEI N° 1.489/99 - do Sr. Paes Landim que "regulamenta o § 2" do art. 74 da Constituição
Federal".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES
PROJETO DE LEI N° 1.539/99 - do Sr. Ricardo Noronha
- que "dispõe sobre a profissão de Publicitário e dá
outras providências".
.
RELATOR: Deputado LUIZANTÓN!O FLEURY
PROJETO DE LEI N° 1.561199 • do Sr. Pompeo de
Mattos - que "altera o art. 844 da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, e dã outras providências".
(Apensado: PL nO 1.690199)
RELATOR: Deputado MEDEIROS
PROJETO DE LEI N° 1.564199 - do Sr. FranciscO Garcia
- que "altera o inciso 11 do art. 9° da Lei nO 7.998, de 11
de janeiro de 1990, reduzindo o tempo mínimo exigido
de cadastramento do empregado junto ao Fundo de
Participação PI5-PASEP, para fins de recebimÉmto "do
abono salarial·.
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PROJETO DE LEI NO 1.573/99 - do Sr. caio RieJa· que
·dispõe sobre a profissão de fotógrafo e" determina

outras providências·.
RELATOR: Deputado VIVALDO BARBOSA

Baêci -

PROJETO DE LEI NO 1.592/99· do Sr. Enio
qÜ8
"institui a substituição gradual do papel branqueado a
cloro pelo tipo
cIorado nos órgãos da administração
púbfJca direta ou indireta do Governo Federal-· e dá
outras providências••(Apensado: PL nO 1.634199)
.
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUEW

nao

Barbieri"

PROJETO DE LEI NO 1.597199 - do Sr. Marcelo
• que -aia o Conselho Federal dos Técnicos de
5egurança do Trabalho - CONFETEST" - e" -os
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Conselhos Regionais dos Técnicos de Segurança do
Trabalho - CORETEST, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PROJETO DE LEI N° 1.611/99 - do Sr. Marcos Rolim que "acrescenta artigo à Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, para conceder licença remunerada à
empregada adotante ou com guarda judicial de menor".
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY
PROJETO DE LEI N° 1.632199 - do Sr. Jorge Tadeu
Mudalen - que "revoga os arts. 5° e 46 do Decreto nO
21.981, de 19 de outubro de 1932, que "regula a
profissão de Leiloeiro em todo o País", e o art. 3° da Lei
nO 4.021, de 20 de dezembro de 1961, que "cria a
profissão d,", Leiloeiro Rural e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO EUG~NIO
PROJETO DE LEI N° 1.637/99 - da Sra. Esther Grossi que "dispõe sobre a colocação obrigatória de obras de
arte em edificações do poder público federal".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PROJETO DE LEI N° 1.653/99 - do Sr. Simão Sessim que "dispõe sobre a compensação de dividas
municipais relativas às contribuições previdenciárias
arrecadadas pelo InstiMo Nacional do Seguro Social
(INSS), e as relativas ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) e aos Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/ PASEP)".
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO
PROJETO DE LEI N° 1.657/99 - do Sr. Geraldo Magela
- que "dispõe sobre a contratação de estagiários pelas
pessoas jurídicas de direito privado e órgãos da
administração pública, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA
PROJETO DE LEI N° 1.667/99 - do Sr. Dr. Rosinha que "institui a carta de fiança para locação de imóvel
residencial por servidores civis e militares da União".
RELATOR: Deputado PEDRO CORR~
PROJETO DE LEI N° 1.673199 - do Sr. Enio Bacci - que
"dispõe sobre a proibição de descontos nos salários dos
frentistas de postos de combustfveis em função da
ocorrência da emissao de cheques sem fundos e dá
outras providências". (Apensado: PL nO 1.749/99)
RELATOR: Deputado AlE)( CANZIANI
PROJETO DE LEI N° 1.718199 - do Sr. Sérgio Novaisque "autoriza a utilizaçao de vantagens salariais
judicialmente reconhecidas para pagamento de dividas
junto à União e bancos públicos".
RElATOR: Deputado AlE)( CANZIANI
PROJETO DE lEI NO 1.766199 - da Sra. Ângela
Guadagnin - que "modifica a Lei nO 5.584. de 26 de
junho de 1970, que "dispõe sobre normas de Direito
Processual do Trabalho. altera dispositivos da
Consolidação das Leis do Trabalho, disciplina a
concessao e prestaçao de assistência judiciária na
Justiça do Trabalho e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOVAlR ARANTES
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PROJETO DE LEI N° 1.767/99 - do Sr. De Velasco que "define o grupo econômico como empregador e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY
PROJETO DE LEI N° 1.775199 - do Sr. Sérgio Novaisque "altera o art. 522 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, para dispor sobre composição da
diretoria e do conselho fiscal dos sindicatos".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PROJETO DE LEI N° 1.779/99 - do Sr. Bispo
Wanderval - que "concede adicional de insalubridade
aos trabalhadores que atuam no combate à raiva dos
animais herbívoros".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PROJETO DE LEI N° 1.781/99 - do Sr. Jovair Arantes que "dispõe sobre o cancelamento das sanções
administrativas que discrimina, aplicadas a servidores
públicos, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
PROJETO DE LEI N° 1.788199 - do Sr. Freire Júnior que "veda a contratação, pela Administração Pública, de
empresas inadimplentes com o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS e com o Programa de
Integração Social- PIS".
RELATOR: Deputado EDUARDO CAMPOS
PROJETO DE LEI NO 1.789/99 - do Sr. Freire Júniorque "regulamenta o custo e o pagamento de serviços
gráficos oficiais quando organizados em autarquias,
empresas públicas ou sociedade de economia mista".
RELATOR: Deputado RICARDO NORONHA
PROJETO DE LEI N° 1.793/99 - do Sr. João Magno que "acrescenta parágrafos ao art. 477 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, a fim de determinar ao
empregador a obrigação de fornecer ao empregado, no
ato da rescisão de contrato de trabalho, documento
comprobatório das atividades por ete exercidas em
condições especiais".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELlI
PROJETO DE LEI N° 1.804/99 - do Sr. Freire Júniorque "dispõe sobre o pagamento de dívidas de entidades
sindicais resultantes de processos judiciais e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PROJETO DE LEI N° 1.820199 - do Sr. Alberto Fragaque "dispõe sobre promoções de praças. por tempo de
serviço. na Policia Militar do Distrito Federal".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PROJETO DE LEI NO 1.830199 - da Sra. Maria Bvira que "dispõe sobre o exercício da profissao de
Turismólogo e autoriza a criação do Conselho Federal e
dos Conselhos Regionais de Turismo".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PROJETO DE LEI NO 1.846199 - do Senado Federal
(PLS nO 493199) - que "autoriza a criação do Conselho
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Federal e dos Conselhos Regionais dos Técnicos
Industriais"•
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PROJETO DE LEI N° 1.869/99 - do Sr. Júlio Redeckerque "autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que
menciona".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
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AVISOS
PROPOSiÇÕES
SUJEITAS
A
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR
DO DIA 26/11/99
Projetos de Lei (art. 119, I, do RICO)

Substitutivos (art. 119, 11 e

§ 1°)

Decurso: 3" Sessão
Última Sessão: 29/11/99
A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ.
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO
PROJETO DE LEI N" 3.624/97 - do Sr. Luiz Máximo que "altera dispositivos da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 1° de
maio de 1943, estabelecendo a imprescindibilidade da
presença do advogado nas ações trabalhistas e fixando
critérios
para a determinação
de honorários
advocatícios". (Apensado: PL n" 4.617/98)
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA
MARINHA MERCANTE, PORTOS E
VIAS NAVEGÁVEIS
Local: plenário 11, anexo 11
Horário: 10h

PROJETO DE LEI N° 129-Al99 - do Sr.l::nio Bacci - que
"disciplina o recolhimento de multas em veiculas
licenciados no exterior".
RELATOR: Deputado JOÃO HENRIQUE
PROJETO DE LEI N° 1.622199 - do Sr. João Magalhães
- que "altera a Lei nO 5.917, de 10 de setembro de
1973".
RELATOR: Deputado ELlSEU RESENDE
PROJETO DE LEI N° 1.723/99 - do Sr. Dr. Helena - que
"altera o art. 105 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de
1997, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA
PROJETO DE LEI N° 1.847/99 - do Sr. Dino Fernandes
- que "concede isenção de pagamento de pedágio para
os veiculas de aluguel - táxis, em rodovias federais".
RELATOR: Deputado CHIQUINHO FEITOSA
PROJETO DE LEI N° 1.872199 - do Poder Executivo
(MSC nO 1.476/99) - que "denomina "Senador Humberto
Lucena" o trecho da Rodovia BR-230, localizado entre
João Pessoa e campina Grande, no Estado da
Paraíba".
RELATOR: Deputado CARLOS DUNGA
PROJETO DE LEI N° 1.878/99 - do Sr. Bispo Rodrigues
- que "dispõe sobre o tempo de direção dos motoristas
rodoviários de transporte de carga".
RELATOR: Deputado iGOR AVELlNO
PROJETO DE LEI NO 1.902199 - do Sr. Vic Pires Franco
- que "dá ao Aeroporto Internacional de Val-ds-Cães,
em Belém, Estado do Pará. o nome de Aeroporto

Internacional Rômulo Maiorana".
RELATOR: Deputado BARBOSA NETO

AUDIÊNCIA PÚBLICA
TEMA:
Discussao sobre o impacto dos arrendamentos nas
atividades econOmicas locais.

CONVIDADOS:
-GERALDO DE SENNA LUZ - Diretor de Infra-estrutura
da Companhia dai Docas do Estado da Bahia
-HERALDO GOMES ANDRADE - Presidente do

Sindica1D dos C8minhoneiros de santos

-MARCELO MARQUES DA ROCHA - Presidente do
Sindica1D das Empresas de Transporte Comercial de

carga do liIDraI pauIiIIa (SIndiIan)

PROJETO DE LEI NO 1.908/99 - do Sr. Wagner
salustíano - que "altera a Leí nO 9.503, de 23 de
setembro de 1997, para estabelecer requisitos
complementares de habílitaçAo aos motociclistas que
forem executar serviços de entrega".
RELATOR: Deputado WEUINGTON DIAS
PROJETO DE LEI NO 1.918199 - do Senado Federal
(PLS nO 394199) - que "altera a Lei nO 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que aprova o Plana Nacional de
VI8ÇAo. de modo a Incluir. na relaçao descritiva dos
portos marftlmos, fluviais e Jacustres, o Porto de santa
Maria do Boiaçu. do Estado de Roraima".
RELATOR: Deputado JOÃO TOTA
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PROJETO DE LEI N° 1.919/99 - do Senado Federal
(PLS nO 402199) - que "altera a redação da Lei nO 5.917,
de 10 de setembro de 1973, para incluir o Porto Barra
do Riacho na relação descritiva dos portos marítimos,
fluviais e lacustres do Plano Nacional de Viação, de que
trata o item 4.2".
RELATOR: Deputado AIRTON CASCAVEL

PROJETO DE LEI N° 1.962199 - do Sr. Arthur Virgílio
Neto - que "dispõe sobre a utilização de colete salvavidas em crianças no sistema de transporte público
coletivo hidroviário".•
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 28 sessão
Última sessão: 30/11/99

Novembro de 1999

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 136-Al99 -INATIVOS
AVISO
PROPOSiÇÕES
RECEBIMENTO
SESSÕES)

FASE
EM
DE
EMENDAS

DE
(10

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

(Art. 202, § 3D)

Decurso: 58 Sessão
Última Sessão: 02.12.99

Substitutivo (art. 119, 11 e § 10 )
A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO
PROJETO DE LEI N° 1.502199 - do Sr. Igor Avelino que "acrescenta parágrafo único ao art. 65 da Lei nO
9.503, de 23 de setembro de 1997, que criou o Código
de Trânsito Brasileiro" (apenso o PL nO 1.514/99).
RELATOR: Deputado ALOlzlO SANTOS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 136-A,
DE 1999 - do Poder Executivo (MSC nO 1.542199) - que
"dispõe sobre a contribuição para manutenção do
regime de previdência dos servidores públicos, dos
militar~s da União e dos militares dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios".
RELATOR: Deputado JOSJ: CARLOS ALELUIA.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC137-AJ99-SUBTETO
AVISO

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO ESPECIAL
PEC 294-Al95
BATALHÃO SUEZ

PROPOSiÇÕES
RECEBIMENTO
SESSÕES)

FASE
EM
EMENDAS
DE

DE
(10

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

(Art. 202, § 3°)

Local: Plenário 16, Anexo 11
Horário: 10h

Instalação da Comissão e eleição do
Presidente e dos Vice-Presidentes.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NO 294-A,
DE 1995 - do Sr. Sérgio Barcellos e Outros - que "dá
nova redaçio ao parágrafo primeiro do artigo 54 do AfJJ
das Disposições Constitucionais Transitórias".
. RELATOR:

DeculSo:S-Sessão
Última Sessão: 02.12.99
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NO 137-A,
DE 1999 - do Poder Executivo (MSC nO 1.543199) - que
"estabelece limite para remuneraçao, subsidio, provento
ou pensa0, aplicável aos três Poderes Públicos e ao

Ministério PíIbIico".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
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COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 639-A/99
(APENSADA: PEC 4-A/99)
INELEGIBILIDADE

Local: Plenário 02, Anexo 11
Horário: 10 h

PAUTA N° 22/99

AVISO
PROPOSiÇÕES
EM
FASE
RECEBIMENTO
DE
EMENDAS
SESSÕES)

PROJETO DE LEI nO 38199-CN, que~IAbre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça
Eleitoral, crédito suplementar no valor de R$
3.647.634,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente
orçamento·.
RELATOR: Deputado Wilson Santos
VOTO: Favorável, nos termos propostos no Projeto.
MENSAGEM nO 343/-CN, que o Relatório sobre a
autorização para execução orçamentária do subprojeto
referente à BR-3421MG - Araçuaí-5alinas, listado no
Quadro 11 anexo à Lei nO 9.789, de 23/02199.
RELATOR: Senador Wellington Roberto.
VOTO: Pela liberação da execução orçamentária das
dotações consignadas no referido subprojeto. conforme
Projeto de Decreto Legislativo apresentado.

DE
(10

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

(Art. 202, § 3°)

Decurso: 8 8 Sessão
Última Sessão: 29.11.99
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639-A,
DE 1999 - do Sr. José Carfos Aleluia e outros - que "dá
nova redação ao parágrafo 5° do art. 14 da Constituição
Federal". (Apensada: PEC 4-AI99).
RELATOR: IBRAHIM ABI-ACKEL.

.
AVISO
PROPOSiÇÕES
EM
FASE
DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (07) DIAS
Decurso: 2° dia
Último Dia: 30/11/99

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO
CPI - NARCOTRÁFICO
Local: Plenário 13 - Anexo 11
Horário: 10h

MENSAGEM
N° 343199-CN. Relatório acerca da
execução orçamentária do subprojeto referente BR •
0801GO - Uruaçu • Padre Bernardo, listada no Quadro
11 anexo à Lei nO 9.789, de 23102199: Aprovado por
unanimidade o Relatório que conclui por um Projeto de
Decreto Legislativo.
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES.

TOMADA DE DEPOIMENTO
Depoente:
- Fortunado BADAN PALHARES

111 - COMISSÕES MISTAS

51 8 LEGISLATURA -1 8 SESSÃO LEGISLATIVA
Em 25 de novembro de 1999
Quinta-feira

ADENDO
11 • COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

Elaboração da Redação para o Segundo
~m~

-

COMISSAO ESPECIAL
PEC 407-Al96 - PRECATÓRIOS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N0
407-A, DE 1996 - do Sr. Luciano castro e outros
- que -altera a redaçao do artigo 100 da
Constituiçao Federal e acrescenta artigo ao Ato
das DisposiçOes Constitucionais Transitórlas-.
(Apensada: PEC 436-A/96).
RELATOR: Deputado ANDRI: BENASSI.

Local: Plenário 15, Anexo 11
Horário: 10 horas

PAUTA N° 5199
f
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(Encerra-se a sessão às 20h53min.)
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Ata da 2251 Sessão Extraordinária, noturna,
em 24 de novembro de 1999
Presidência do Sr. Michel Temer, Presidente.
2DH54MIN.
COMPARECEM
SENHORES:
Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Jaques Wagner
Efraim Morais
Giovanni Queiroz
Luciano Castro
Gonzaga Patriota
ÀS

Partido

OS

Bloco

RORAIMA
Airton Cascavel
Almir Sá
Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues
Presentes de Roraima: 4

PPS
PPB
PFL
PFL

PSB
PSDB
PFL

PARÁ
Anivaldo Vale
Deusdeth Pantoja
Elcione Barbalho
Gerson Peres
Jorge Costa
José Priante
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Paulo Rocha
REJnildo Leal
Valdir Ganzer
Viç:Pir~l:)' Franco
Z~T1Flldo· ·.coutinho
Presentes do Pará: 13

Arthur Virgílio
PSDB
Átila Lins
PFL
Francisco Garcia
PFL
Luiz Fernando
PPB
Pauderney Avelino
PFL
Silas Câmara
PTB
Vanessa Grazziotin
PCdoB PSB/PCdoB
Presentes do Amazonas: 7
RONDÔNIA
Agnaldo Muniz
PDT
Confúcio Moura
PMDB
Eurípedes Miranda
PDT
Expedito Júnior
PFL
Marinha Raupp
PSDB
Nilton Capixaba
PTB
Sérgio Carvalho
PSDB
Presentes de Rondônia: 7
ACRE

AMAPÁ
Evandro Milhomen
Fátima Pelaes
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 3

AMAZONAS

PSDB
PFL
PMDB
PPB
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PT
PTB
PT
PFL
PSDB

PSB/PCdoB

IIdefonso Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Sérgio Barros
Zila Bezerra
Presentes do Acre: 5

PFL
PPB
PFL
PSDB
PFL

TOCANTINS
Antônio Jorge
Darci Coelho
Freire Júnior
Igor Avelino
João Ribeiro
Osvaldo Reis
Pastor Amarildo
Paulo Mourão
Presentes do Tocantis: 8

PTB
PFL
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PPB
PSDB

MARANHÃO
Albérico Filho
Antonio Joaquim Araújo
Eliseu Moura

PMDB
PPB
PPB

Gastão Vieira
PMDB
José Antonio PSB PSB/PCdo B
Neiva Moreira
PDT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes
PFL
Pedro Novais
PMDB
Remi Trinta
PST
Sebastião Madeira
PSDB
Presentes do Maranhão: 11

Ney Lopes
PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 7
PARA{BA

PUPST/PSL

CEARÁ

Adolfo Marinho
PSDB
Antônio Cambraia
PSDB
Arnon Bezerra
PSDB
Chiquinho Feitosa
PSDB
Eunício Oliveira
PMDB
Inácio Arruda
PCdoB
José Linhares
PPB
José Pimentel
PT
Léo Alcântara
PSDB
Manoel Salviano
PSDB
Marcelo Teixeira
PMDB
Moroni Torgan
PFL
Nelson Otoch
PSDB
Pinheiro Landim
PMDB
Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó
PSDB
Sérgio Novais
PSB
Vicente Arruda
PSDB
Presentes do Ceará: 18

PSB/PCdoB

PSDB
PSBIPCdoB

PIAUr

Átila Lira
B.Sá
Ciro Nogueira
Gessivaldo Isaias
João Henrique
Paes Landim
Themístocles SampaiQ
Wellington Dias
Presentes do Piaui: 8

PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PT

Adauto Pereira
PFL
Armando Abílio
PMDB
Avenzoar Arruda
PT
Carlos Dunga
PMDB
Damião Feliciano
PMDB
Domiciano Cabral
PMDB
Inaldo Leitão
PSDB
Marcondes Gadelha
PFL
Ricardo Rique
PSDB
Wilson Braga
PFL
Presentes da Paraíba: 10
PERNAMBUCO

Antônio Geraldo
PFL
Armando Monteiro
PMDB
Carlos Batata
PSDB
Clementino Coelho
PPS
Djalma Paes
PSB
Eduardo Campos
PSB
Fernando Ferro
PT
Inocêncio Oliveira
PFL
João Colaço
PMDB
Joaquim Francisco
PFL
Joel De Hollanda
PFL
José Chaves
PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro
PFL
Luiz Piauhylino
PSDB
Marcos de Jesus
PST
Osvaldo Coelho
PFL
Pedro Corrêa
PPB
Pedro Eugênio
PPS
Ricardo Fiuza
PFL
Salatiel Carvalho
PMDB
Sérgio Guerra
PSDB
Presentes de Pernambuco: 22

PSB/PCdoB
PSBIPCdoB

PLlPSTIPSL

ALAGOAS

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina
Betinho Rosado
Iberê Ferreira
Laire Rosado
Lavoisier Maia
Múcio Sá
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PMDB
PFL
PPB
PMDB
PFL
PMDB

Albérico Cordeiro
Augusto Farias
Givaldo Carimbão
Helenildo Ribeiro
João Caldas
Luiz Dantas
Olavo Calheiros

PTB
PPB
PSB
PSDB
PL
PST
PMDB

PSB/PCdoB
PUPSTIPSL
PUPSTIPSL
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Waldir Pires
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves

PPS

Regis Cavalcante
Presentes de Alagoas: 8

SERGIPE

Adelson Ribeiro
Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
José Teles
Marcelo Déda
Pedro Valadares
Sérgio Reis
Presentes de Sergipe: 7

PSC
PSDB
PPB
PSDB
PT
PSB
PSDB

PFL
PFL
PMDB
PL
PTB
PMDB
PMDB
PT
PFL
PCdoB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PT
PSDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PFL

PT
PT
PPB

Presentes da Bahia: 38
MINAS GERAIS

PSBIPCdoB

BAHIA

Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jairo Azi
Jairo Carneiro
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Reginaldo Germano
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz

Novembro de 1999

PUPST/PSL

PSB/PCdoB

Ademir Lucas
Aécio Neves
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Carlos Melles
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Gilmar Machado
Glycon Terra Pinto
Hélio Costa
Herculano Anguinetti
Jaime Martins
João Fassarella
João Magalhães
João Magno
José Militão
Júlio Delgado
Lael Varella
Lincoln Portela
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Lima
Maria do Carmo Lara
Mário de Oliveira
Narcio Rodrigues
Odelmo Leão
Olimpio Pires
Osmânio Pereira
Paulo Delgado
Philemon Rodrigues
Rafael Guerra
Roberto Brant
Romel Anizio
Romeu Queiroz
Ronaldo Vasconcellos
Saraiva Felipe
Sérgio Miranda
SiJas Brasileiro
Virgílio Guimarães

PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PT
PMDB
PMDB
PPB
PFL
PT
PMDB
PT
PSDB
PMDB
PFL
S.Part.
PPB
PMDB
PT
PMDB
PSDB
PPB
PDT
PMDB
PT
PMDB
PSDB
PFL
PPB
PSDB
PFL
PMDB
PCdoB
PMDB
PT

PSB/PCdoB
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Vittorio Medioli
Walfrido Mares Guia
Zaire Rezende

Paulo Baltazar
Paulo Feijó
Ricardo Maranhão
Roberto Jefferson
Rodrigo Maia
Ronaldo Cezar Coelho
Rubem Medina
Simão Sessim
Vivaldo Barbosa
Wanderley Martins

PSDB
PTB
PMOB

Presentes de Minas Gerais: 46
EspíRITO SANTO

Aloízio Santos
Feu Rosa
João Coser
José Carlos Elias
Magno Malta
Marcus Vicente
Max Mauro
Nilton Baiano

PSOB
PSOB
PT
PTB
PTB
PSOB
PTB
PPB

PSB/PCdoB
PSB/PCdoB

SÃO PAULO

RIO DE JANEIRO

PPB
PFL
PSOB
PFL
PFL
PPS
PL
PT
POT
PSOB
PSOB
PSOB
POT
PTB
PPB
PV
PTB
PST
PMOB
PPB
PCdoB
PMOB
PMOB
PFL
PFL
POT
POT
PT
PT
POT
POT
S. Parto

PSB
PSOB
PSB
PTB
PTB
PSOB
PFL
PPB
POT
POT

Presentes do Rio de Janeiro: 42

Presentes do Espírito Santo: 8

Alcione Athayde
Aldir Cabral
Alexandre Santos
Almerinda de Carvalho
Arolde de Oliveira
Ayrton Xerêz
Bispo Rodrigues
Carlos Santana
Celso Jacob
Coronel Garcia
Oino Fernandes
Or. Heleno
EberSilva
Eduardo Paes
Eurico Miranda
Fernando Gabeira
Fernando Gonçalves
Francisco Silva
lédio Rosa
Jair Bolsonaro
Jandira Feghali
João Mendes
Jorge Wilson
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Luís Eduardo
Luiz Salomão
Luiz Sérgio
Milton Temer
Miriam Reid
Miro Teixeira
Pastor Valdeci Paiva
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PUPST/PSL

PUPST/PSL

PSB/PCdoB

Alberto Goldman
Alberto Mourão
Aldo Rebelo
Aloizio Mercadante
André Benassi
Angela Guadagnin
Antonio Kandir
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Faria de Sá
Arnaldo Madeira
Ary Kara
Bispo Wanderval
Celso Giglio
Celso Russomanno
Clovis Volpi
Corauci Sobrinho
De Velasco
Oelfin Netto
Or. Evilásio
Or. Hélio
Ouilio Pisaneschi
Edinho Araújo
Eduardo Jorge
Emerson Kapaz
Fernando Zuppo
Gilberto Kassab
Iara Bernardi
Jair Meneguelli
João Hermann Neto
Jorge Tadeu Mudalen
José de Abreu
José Genoíno
José rndio
José Machado
José Roberto Batochio
Julio Semeghini

PSOB
PMOB
PCdoB
PT
PSOB
PT
PSOB
PT
PPB
PSOB
PPB
PL
PTB
PPB
PSOB
PFL
PST
PPB
PSB
POT
PTB
PPS
PT
PPS
POT
PFL
PT
PT
PPS
PMOB
PTN
PT
'PMOB
:PT
POT
PSOB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL
PSB/PCdoB
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PMDB
Lamartine PoseUa
PTB
Luiz Antonio Fleury
Luiza Erundina
PSB
Maluly Netto
PFL
Marcelo Barbieri
PMDB
Medeiros
PFL
Milton Monti
PMDB
Moreira Ferreira
PFL
Nelo Rodolfo
PMDB
PTB
Nelson Marquezelli
Neuton Lima
PFL
Paulo Kobayashi
PSDB
Paulo Lima
PMDB
Professor Luizinho
PT
Ricardo Berzoini
PT
Ricardo Izar
PMDB
PFL
Robson Tuma
Rubens FurJan
PPS
Salvador Zimbaldi
PSDB
Sampaio Dória
PSDB
Silvio Torres
PSDB
TeIma de Souza
PT
Vadão Gomes
PPB
Valdemar Costa Neto
PL
PPB
Wagner Salustiano
Xico Graziano
PSDB
Presentes de São Paulo: 62

GOIÁS

PSB/PCdoB

Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Presentes do Goiás: 15

PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PT
PPB
PFL
PFL

MATO GROSSO DO SUL

PUPST/PSL

Ben-Hur Ferreira
PT
João Grandão
PT
Marçal Filho
PMDB
Marisa Serrano
PSDB
Pedro Pedrossian
PFL
Presentes do Mato Grosso do Sul: 6
PARANÁ

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro
PFL
Uno Rossi
PSDB
PTB
Murilo Domingos
Pedro Henry
PSDB
Ricarte de Freitas
PSDB
Teté Bezerra
PMDB
Welinton Fagundes
PSDB
Wilson Santos
PMDB
Preaentes de Mato Grosso: 8
DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz
PCdoB
AJberto Fraga
PMDB
Geraldo Magela
PT
Jorge Pinheiro
PMDB
Maria Abadia
PSDB
Paulo Octávio
PFL
Pedro Celso
PT
Ricardo Noronha
PMDB
Presentes do Distrito Federal: 8
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PSB/PCdoB

Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Alex Canziani
Basílio Villani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Flávio Ams
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto

PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PT
PSDB
PMDB
PMDB
PTB
PFL
PMDB
PTB
PPB
PFL
PSDB
PT
PSDB
PMDB

DIÁRIo DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Novembro de 1999

Nelson Meurer
Odllio Balbinotti
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho
Werner Wanderer
Presentes do Paraná: 30

PPB
PSOB
PPB
PMDB
PT
PPB
PPS
PFL
PFL

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss
PT
Edinho Bez
PMOB
Edison Andrino
PMOB
Fernando Coruja
PDT
PPB
Hugo Biehl
João Matos
PMDB
João Pizzolatti
PPB
José Carlos Vieira
PFL
Luci Choinacki
PT
Pedro Bittencourt
PFL
PFL
Raimundo Colombo
Renato Vianna
PMDB
Serafim Venzon
PDT
Vicente Caropreso
PSDB
Prsentes de Santa Catarina: 15
RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto
Airton Dipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
Darcfsio PerondiP
Enio Bacci
Esther Grossi
Fernando Marroni
Fetter Júnior
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Luis Carlos Heinze
Luiz Mainardi
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Osvaldo Biolchi

PT
PDT
POT
PPB
PTB
MDB
PDT
PT
PT
PPB
PMOB
PT
PPB
PPB
PT
PT
PMDB
PSDB
PMOB
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Paulo José Gouvêa
PL
PLlPST/PSL
Paulo Paim
PT
Pompeu de Mattos
PDT
Roberto Argenta
PHDBS
PMDB
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
PPB
Valdeci Oliveira
PT
PMDB
Waldir Schimidt
Veda Crusius
PSDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 28

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de
presença registra o comparecimento de 453
Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA
O SR. JUTAHY JUNIOR, servindo como 22
Secretário, procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 'Passa-se à leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE
Não há expediente e ser lido.

IV - ORDEM DO DIA
PRESENTES
DEPUTADOS:

OS

SEGUINTES

SRS.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento solicitando urgência para
apreciação do Projeto de Lei Complementar nll 1O-A,
de 1999, nos seguintes temos:
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 155 do
Regimento Interno, urgência para apreciação do
Projeto de Lei Complementar n2 1O-A/99, do Poder
Executivo, que "Dispõe sobre o Regime de
Previdência Complementar".
, ,, "
Sala das Sessões, 23 de novembro d~199.9'.':"
Arnaldo Madeira - Uder do Governo - lt:1ocêncip
Oliveira - Lider do PFL - Odelmo Leio .... Uder do
PPB - Roberto Jeffersson - Uder do PTB-':';' Aédõ
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'Neves - Líder do PSDB - Geddel Vieira Lima Líder do PMDB.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes de iniciar a
discussão da matéria, por questão de justiça, gostaria
de registrar que fui informado de que a aprovação do
parecer teria sido por unanimidade. Mas, agora, fui
devidamente esclarecido pelo Relator da matéria,
Deputaao Manoel Castro. Disse-me S. Exa. que
houve dois votos contrários na Comissão: um do
ilustre Deputado Ricardo Maranhão, a quem peço
desculpas, de público; o outro voto contrário foi do
Deputado Alceu Colfares.
Esta é uma Casa séria, e devemos discutir os
assuntos que aqui tramitam com seriedade. Por isso,
peço desculpa ao ilustre Parlamentar.
Esclareço os fatos, pedindo desculpas também
aos demais colegas, pela informação que passei
anteriormente. Acho que o homem deve primar pela
verdade e, quando errar, reconhecer seu erro.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) Cumprimento V. Exa. pela nobreza do gesto.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, a meu ver, a matéria que está sendo
apresentada não precisa de requerimento de
urgência. Essa matéria já estava na pauta, já foi
discutida e voltou à Comissão em razão de ter sido
emendada. E, vindo a plenário, automaticamente
pode ser votada. Não precisa, portanto, de urgência.
Entendemos qual é a jogada, e é contra essa
jogada que me insurjo. Por se tratar de lei
complementar, teria de ser votada em dois turnos.
Há, nesta Casa, o entendimento de que, quando
se tratar de projeto de lei complementar, havendo o
caráter de urgência, suprimir-se-á um turno de
votação.
Temos de jogar aberto. Não se pode querer, por
meio da simples votação de um requerimento de
urgência, suprimir um dos turnos de votação de
projeto de lei complementar. Se não estivesse sujeita
à pauta independentemente da votação, até me
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calaria. Mas pode vir à pauta independentemente da
votação, Sr. Presidente. Aliás, repito, estava na
pauta, foi discutida, saiu por ter sido emendada e,
normalmente, voltou à pauta. Não é preciso, portanto,
a votação da urgência.
A votação da urgência é um ardil, e é contra
esse ardil que estou me insurgindo, Sr. Presidente.
Trata-se de projeto de lei complementar, e tem
de ser votado em dois turnos. O ex-Presidente Luis
Eduardo Magalhães, de saudosa memória, em
questão de ordem, decidiu que, sendo aprovada a
urgência de matéria relativa a projeto de lei
complementar, um dos turnos de votação seria
suprimido. Não concordo, mas respeito a decisão,
que já está consolidada.
Essa matéria, porém, não precisa de urgência
para ser votada, Sr. Presidente. Ela está naturalmente
na pauta. Saiu para emendamento e volta
normalmente à pauta.
Não se use, porém, o ardil da votação da
urgência para eliminar um turno, porque não vou
admitir, não vou aceitar.
Esta é a questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador. ) - Sr. Presidente, pelo art. 155, a
urgência não é dada por um Líder partidário ou por
um Parlamentar, mas pelo Plenário. A maioria do
Plenário decide se quer ou não votar a matéria em regime de urgência.
Em segundo lugar, quero dizer que o segundo
turno de uma lei complementar pode ser dispensado
até na própria sessão, desde que não haja alteração
alguma do texto. E esta Casa tem usado esse critério.
Então, não é o princípio da urgência que
eliminará ou não o segundo turno; poderá até fazê-lo.
Mas não foi esse o sentimento da base de
sustentação do Governo ao pedir a urgência, porque,
normalmente, o segundo turno nada altera, porque
quem votou de determinada maneira no primeiro
turno repetirá o voto no segundo. Então, não se está
querendo pular etapas. Assim agimos porque a
matéria é importante para o equilíbrio da Previdência
Social em nosso País.
Sr. Presidente, essa a retificação que
gostaríamos de fazer.
O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas
fazer uma sugestão: ao invés de votarmos de
urgência, vamos votar logo a matéria. O nobre Líder
do PFL havia sugerido que votássemos a proposição
na outra semana. Entendo que poderíamos votar a
matéria em primeiro turno hoje e, na próxima
semana, em segundo turno, o que vem ser a mesma
coisa. Então, acabamos a discussão e vamos logo
para casa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Até
estaria de acordo com isso, mas devo ponderar aos
Srs. Deputados e ao nobre Deputado Arnaldo Faria
de Sá, que, como S. Exa. salientou, já há um
precedente na Casa. Em primeiro lugar, não há
dúvida de que a matéria trazida natural e
normalmente para o Plenário, no caso da lei
complementar, demanda dois turnos de votação.
Entretanto, se houver o regime de urgência - e este
foi o precedente -, elimina-se o segundo turno.
Pois muito bem. Dessa forma está certo, em
pelo menos 50%, o nobre Deputado Arnaldo Faria de
Sá quando diz que essa matéria não demanda a
urgência.
Estão certos, por sua vez, os Srs. Líderes que
'assinaram o pedido de urgência exatamente com vistas à eliminação do segundo turno. Se o Plenário
conceder a urgência, estará eliminado o segundo
turno e a redação final; se não, coloca-se
normalmente para votar um segundo turno.
É essa a hipótese. É desta forma que respondo
à questão de ordem.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr.
Pre.sidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É nova
questão de ordem, nobre Deputado?
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Não, Sr.
Presidente.
Quero respeitosamente recorrer da decisão de
V. Exa. Entendo e reafirmo que a matéria poderia vir à
pauta independentemente do regime de urgência.
Ficou comprovado - com a decisão de V. Exa. - que o
objetivo da votação da audiência é suprimir um dos
turnos. Por isso, recorro da decisão de V. Exa. à
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Recebo
o recurso do nobre Deputado, salientando, desde já,
que no tocante ao recurso, V. Exa. tem razão. Pode-se
votar sem a urgência. A segunda parte é a que me
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parece fundamental: a urgência é para eliminar o
segundo turno.
É isso que a Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação vai analisar.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr.
Presidente, se a matéria pode vir à pauta,
independentemente da urgência, não precisa da
urgência para ser apreciada. Essa é a minha questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Recebo
o recurso de V. Exa., que será encaminhado à
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
votação o Requerimento. Vamos ouvir os Srs. Líderes
quanto à urgência.
Como votam os Srs. Líderes?
O SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS.
Sem revisão do orador.) - O Partido Humanista vota
"sim", Sr. Presidente.
O SR. EMERSON KAPAZ (PPS - SP. Sem
revisão do orador.) - O PPS vota "sim", Sr.
Presidente.
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PUPST/PSL
- RJ. Sem revisão do órador.) - O Bloco Parlamentar
PUPST/PSI:.. vota "não", Sr. Presidente.
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - O PV vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. RICARDO MARANHÃO (Bloco/PSB/PCdoB
- AJ. Sem revisão do orador.) - O Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB vota "não".
O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votamos
favoravelmente porque subscrevemos o requerimento.
Fazemos apelo à nossa bancada. Vamos votar a
urgência. Vamos eliminar o segundo turno e marcar a
posição. O voto de primeiro turno normalmente é
repetido no segundo turno. Vamos queimar uma
etapa e acelerar o processo legislativo.
Vamos votar "sim".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - O PPB encaminha o voto "sim",
Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - O PT vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Sem
revisão do orador.) - O PMDB vota "sim", Sr.
Presidente.
O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - O PSDB vota "sim".
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o SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL -

PE. Sem
revisão do orador.) - O PFL vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O que
recomenda a Liderança do Governo?
O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem
revisão do orador.) - Vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
votação o requerimento.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É sobre a
votação nominal? Tem razão V. Exa.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr.
Presidente, não é sobre isso, não.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
Fale com toda a tranqüilidade. Ouvirei com a mesma
tranqüilidade.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Exa.
está
apreciando
matéria
em
convocação
extraordinária, certo? Só que na pauta da
extraordinária há uma série de assuntos. Nela não
consta este que estamos apreciando. Teríamos de
pelo menos apreciar o requerimento de inversão de
pauta para que a matéria consiga andar à frente de
todas as outras, que já estão pautadas, publicadas
e distribuídas.
. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A
urgência pode ser convocada antes da matéria,
Deputado Arnaldo Faria de Sá. É requerimento de
urgência; independe de pauta.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar o requerimento. Votação nominal.
A Presidência solicita a todos os Srs.
Deputados que tomem seus lugares a fim de ter
início a votação pelo sistema eletrônico.
Está iniciada a votação.
O SR. CELSO GIGLIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. CELSO GIGLIO (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei de acordo com o meu partido.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para
efeito de registro, votei com a bancada na votação
anterior.
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O SR. SÉRGIO REIS (PSDB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com a Liderança na votação anterior.
O SR. DEUSDETH PANTOJA (PFL - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior votei de acordo com a Liderança.
O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei conforme a Liderança.
O SR. GEOVAN FREITAS (PMDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei "sim".
O SR. LUIZ MAINARDI (PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei com o PT.
O SR. RICARDO NORONHA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. RICARDO NORONHA (PMDB - DF. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria que esta Casa registrasse a determinação do
Govemo do PMDB do Distrito Federal em auxiliar a
CPI do Narcotráfico, que está desenvolvendo
extraordinário trabalho em todo o Brasil.
Hoje o Sr. Governador do Distrito Federal,
Joaquim Domingos Roriz, entregou à Polícia Civil,
somente para o combate ao narcotráfico no Distrito
Federal, 75 novas viaturas, a fim de que então seja
feito um trabalho maciço de combate ao narcotráfico
na Capital da República.
Quero, Sr. Presidente, deixar claro que esta é
mais uma ação concreta do Governo do PMDB do
Distrito Federal, que poderia servir de exemplo para
todos os governadores do nosso Brasil, que
também deveriam colocar à disposição da polícia
viaturas e maquinário para que possa ser feito o
combate ao crime hediondo que é o narcotráfico.
Como Sub-Relator do Distrito Federal na CPI
do Narcotráfico, devo agradecer ao Governador e a
todos os membros do seu Governo, principalmente
à Secretaria de Segurança, este combate eficaz,
que não é só de conversa, mas de realização.
Assistimos hoje à entrega de 75 novas viaturas para
o combate ao narcotráfico.
Esse o registro que gostaria de fazer.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA
Presidente, peço a palavra pela ordem.

-

Sr.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço aos Srs.
Parlamentares que permaneçam em plenário. Logo após
esta votação vamos votar o texto básico. Não existe mais
discussão sobre o texto básico. Essa discussão já foi
encerrada. As emendas voltaram à Comissão.
Votaríamos o texto básico e deixaríamos as
emendas e os destaques para serem votados na
próxima semana. Logo após esta votação,
votaríamos.
Peço a todos os Srs. Parlamentares presentes
nas diferentes dependências da Casa que venham ao
plenário. Trata-se de urgência definida pelo art. 155,
que requer quorum qualificado de 257 votos.
Por isso, vamos permanecer em plenário!
Vamos ter mais uma votação para encerrarmos esta
noite com chave de ouro!
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar, portanto, apenas a matéria principal.
Deixaremos os destaques para outra sessão.
O SR. PAULO OCTÁVIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas
votações anteriores votei de acordo com a orientação
do partido.
O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei de
acordo com a orientação do partido.
O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa. a

palavra.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o assunto maior nesta Casa hoje foi exatamente a
violência e o êxito que tem a Comissão que investiga
o tráfico de drogas no País.
O Presidente Fernando Henrique está indo a
Petrolina, Pernambuco, na sexta-feira, inaugurar
mais uma vez o aeroporto daquela cidade. Quero
fazer um apelo, por intermédio de V. Exa., para que
o Presidente não apenas vá a Petrolina fazer uma
festa, mas concluir a Penitenciária do São Francisco. São necessários poucos recursos para a
conclusão daquela penitenciária. Que S. Exa.
aproveite a festa e providencie sua conclusão, para
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que os presos possam ter um lugar digno para
cumprir as suas penas.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação. Todos votaram?
O SR. RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
o meu voto é de acordo com a orientação do partido.
O SR. PEDRO EUGÊNIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
bancada do PPS reuniu-se ontem e discutiu a
questão da CPI do narcotráfico, entendendo tratar a
atuação dessa CPI algo da maior relevância e
importância para nosso País; algo que dá uma
demonstração ao Brasil de que o método
investigativo, o método que respeita os interesses
humanos, o método de argüir suspeitos perante toda
a Nação, as televisões e a imprensa, com
representantes do Ministério Público, é eficiente, ao
contrário de métodos geralmente usados na calada
da noite e que dizem respeito aos direitos humanos e
que são métodos absolutamente inadequados por
todas as razões. A CPI dá também, Sr. Presidente,
uma demonstração importante à Nação de que,
quando há vontade política, determinação,
conseguem-se os resultados que a população
espera. Daí o grande apoio popular de toda a Nação
às iniciativas da CPI do Narcotráfico.
O PPS junta-se a todos que aqui já falaram
para dizer, de viva voz, que a apóiam e espera que
o trabalho da CPI continue na direção certa.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação. (Pausa.)
Está encerrada a votação.
Vou anunciar o resultado:
VOTARAM
Sim
289
Não
044
Abstenções
001
Total
334
É aprovado o Requerimento de Urgência para o
Projeto de Lei Complementar n2 10/99.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Proposição: PLP N° 10/99 - REQUERIMENTO DE
URGÊNCIA
Início Votação: 24111/1999 21:03
Fim Votação: 24/11/1999 21:09

Presidiram a Votação: Michel Temer - 20:57

Resultado da Votação
Sim
289
Não
44
Abstenção
1

Orientação
PFL -Sim
PSDB-Sim
PMDB-Sim
PT-Sim
PPB-Sim
PlB-Sim
PDT - Não
PSB/PCDOB - Não
PUPST/PSL - Não
PPS -Sim
PV-Sim
PHDBS-Sim
GOV.-Sim

Total da Votação 334

Art. 17
Total Quorum

1
335

Obstrução

O

Partido
. RORAIMA
Airton Cascavel
Francisco Rodrigues

Bloco

PPS
PFL

Voto
Sim
Sim

Total Roraima: 2
AMAPÁ
Evandro Milhomen
Sérgio Barcellos

PSB
PFL

PSB/PCDOB

Não
Sim

Total Amapá: 2
PARÁ
Anivaldo Vale
Deusdeth Pantoja
Gerson Peres
Giovanni Queiroz
Nicias Ribeiro

PSDB
PFL
PPB
PDT
PSDB

Sim
Sim
Sim
Não
Sim
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PARÁ
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Zenaldo Coutinho

Bloco
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Voto

PSDB
PT
PTB
PT
PSDB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PSDB
PFL
PFL
PTB
PCdoB

Sim
Sim
Sim
Sim
Não

Total Pará: 10
AMAZONAS
Arthur Virgílio
Átila Lins
Francisco Garcia
Silas Câmara
Vanessa Grazziotin

PSB/PCDOB

Total Amazonas: 5
RONDONIA
Agnaldo Muniz
Confúcio Moura
Euripedes Miranda
Expedito Júnior
Nilton Capixaba
Sérgio Carvalho

PDT
PMDB
PDT
PFL
PTB
PSDB

Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim

PFL
PPB
PSDB
PFL

Sim
Sim
Sim
Sim

PTB
PFL
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PPB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PMDB
PPB
PPB
PMDB
PSB
PDT
PFL
PFL
PMDB
PST
PSDB
PSDB

Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Rondonia : 6
ACRE
IIdefonço Cordeiro
João Tota
Sérgio Barros
Zila Bezerra
Total Acre: 4
TOCANTINS
Antônio Jorge
Darci Coelho
Freire Júnior
Igor Avelino
João Ribeiro
Osvaldo Reis
Pastor Amarildo
Total Tocantins: 7
MARANHÃO
Albérico Filho
Antonio Joaquim Araújo
Eliseu Moura
Gastão Vieira
José Antonio
Neiva Moreira
Nice Lobão
Pedro Fernandes
Pedro Novais
Remi Trinta
Roberto Rocha
Sebastião Madeira

PSB/PCDOB

PUPST/PSL
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Voto

Total Maranhão: 12
CEARÁ
Adolfo Marinho
Aníbal Gomes
Antonio Cambraia
Arnon Bezerra
Chiquinho Feitosa
Eunlcio Oliveira
Inácio Arruda
José Linhares
José Pimentel
'Léo Alcântara
Manoel Salviano
Marcelo Teixeira
Nelson Otoch
Pinheiro Landim
Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó
Sérgio Novais
Ubiratan Aguiar
Vicente Arruda

PSDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PCdoB
PPB
PT
PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSB
PSDB
PSDB

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim

Total Ceará: 19
PIAuí
Gessivaldo Isaias
Heráclito Fortes
Paes Landim
Wellington Dias

PMDB
PFL
PFL
PT

Sim
Sim
Sim
Sim

PMDB
PFL
PFL
PMDB

Sim
Sim
Sim
Sim

PMDB
PT
PMDB
PFL

Sim
Sim
Sim
Sim

PFL
PMDB
PSB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PST
PFL

Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim

Total Piauí: 4
RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina
Belinho Rosado
Lavoisier Maia
MúcioSá
Total Rio Grande do Norte: 4
PARAíBA
Armando Abflio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Marcondes Gadelha
Total Paraíba: 4
PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo
Armando Monteiro
Djalma Paes
Inocêncio Oliveira
Joaquim Francisco
José Chaves
José Múcio Monteiro
Marcos de Jesus
Osvaldo Coelho

PSB/PCDOB

PUPST/PSL
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PERNAMBUCO
Pedro Corrêa
Pedro Eugênio
Sérgio Guerra

Bloco
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Voto

PPB
PPS
PSOB

Sim
Sim
Sim

PPB
PSOS
PL
PST
PMOB
PPS

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Pernambuco: 12
ALAGOAS
Augusto Farias
Helenildo Ribeiro
João Caldas
Luiz Oantas
Olavo Calheiros
Regis Cavalcante

PUPST/PSL
PUPST/PSL

Total Alagoas: 6
SERGIPE
Adelson Ribeiro
Augusto Franco
José Teles
Marcelo Oéda
Pedro Valadares
Sérgio Reis

PSC
PSOB
PSOB
PT
PSB
PSOB

PSB/PCOOB

Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim

Total Sergipe: 6
BAHIA
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jairo Carneiro
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves

PMOB
PL
PTB
PMOB
PT
PFL
PCdoB
PFL
PSOB
PSOB
PPB
PFl
PFL
PFL
PFL
PS08
PFL
PFL
PFL
PSOB
PFL
PFL
PMOB
PFL
PSOB
PFL
PT
PT
PPB

PUPST/PSL

PSB/PCOOB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Voto

Total Bahia: 29
MINAS GERAIS
Ademir Lucas
Antônio do Valle
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Gilmar Machado
Glycon Terra Pinto
Hélio Costa
Herculano Anghinetti
Jaime Martins
João Fassarella
João Magalhães
João Magno
José Militão
Júlio Delgado
Lael Varella
Lincoln Portela
Márcio Reinaldo Moreira
Mário de Oliveira
Narcio Rodrigues
Odelmo Leão
Philemon Rodrigues
Rafael Guerra
Roberto Brant
Romeu Queiroz
Ronaldo Vasconcellos
Saraiva Felipe
Sérgio Miranda
Silas Brasileiro
Virgílio Guimarães
Vittorio Medioli
Zaire Rezende

PSDB
PMDB
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PT
PMDB
PMDB
PPB
PFL
PT
PMDB
PT
PSDB
PMDB
PFL
PST
PPB
PMDB
PSDB
PPB
PMDB
PSDB
PFL
PSDB
PFL
PMDB
PCdoB
PMDB
PT
PSDB
PMDB

PUPST/PSL

PSB/PCDOB

Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Minas Gerais: 34
EspíRITO SANTO
Aloizio Santos
Feu Rosa
João Coser
José Carlos Elias
Max Mauro
Nilton Baiano

PSDB
PSDB
PT
PTB
PTB
PPB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PPB
PFL
PFL
PPS
PL

Sim
Sim
Sim
Sim
Não

Total Espírito Santo: 6
RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde
Aldir Cabral
Almerinda de Carvalho
Ayrton Xerêz
Bispo Rodrigues

PUPST/PSL
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Bloco

Voto

SÃO PAULO
Luiz Antonio Fleury
Luiza Erundina
Marcelo Barbieri
Medeiros
Michel Temer
Milton Monti
Moreira Ferreira
Nelo Rodolfo
Nelson Marquezelli
Neuton Lima
Paulo Kobayashi
Professor Luizinho
Rubens Furlan
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória
Silvio Torres
Teima de Souza
Xico Graziano

PTB
PSB
PMOB
PFL
PMOB
PMOB
PFL
PMOB
PTB
PFL
PSOB
PT
PPS
PSOB
PSOB
PSOB
PT
PSOB

PSB/PCOOB

Sim
Não
Sim
Sim
Art. 17
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total São Paulo: 46
MATO GROSSO
Celcita Pinheiro
Uno Rossi
Murilo Oomingos
Pedro Henry
Ricarte de Freitas
Teté Bezerra
Wilson Santos

PFL
PSOB
PTB
PSDB
PSOB
PMOB
PMOB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Mato Grosso: 7
OISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz
Alberto Fraga
Jorge Pinheiro
Maria Abadia
Paulo Octávio
Ricardo Noronha

pedoB
PMOB
PMDB
PSDB
PFL
PMOB

PSB/PCOOB

Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Distrito Federal: 6
GOIÁS
Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado

PMOB
PMOB
PMDB
PSDB
PSOB
PSDB
PSDB
PMDB
PMOB
PMDB
PSDB
PPB
PFL

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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GOIÁS
Vilmar Rocha

Bloco
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Voto

PFL

Sim

PT
PMDB
PSDB
PFL

Sim
Sim
Sim
Sim

PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PT
PMDB
PTB
PFL
PMDB
PTB
PSDB
PT
PMDB
PPB
PSDB
PPB
PMDB
PPB
PPS
PFL

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PFL
PT
PMDB
PMDB
PDT
PFL
PPB
PMDB
PFL
PT
PFL
PMDB
PDT
PSDB

Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim

PT

Sim

Total Goiás: 14
MATO GROSSO DO SUL
João Grandão
Marçal Filho
Marisa Serrano
Pedro Pedrossian
Total Mato Grosso do Sul: 4
PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Alex Canziani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Gustavo Fruet
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odílio Balbinotti
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Werner Wanderer
Total Paraná: 22
SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
Edinho Bez
Edison Andrino
Fernando Coruja
Gervásio Silva
Hugo Biehl
João Matos
José Carlos Vieira
Luci Choinacki
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Serafim Venzon
Vicente Caropreso
Total Santa Catarina: 14
RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto
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RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp
Alceu Cal/ares
Augusto Nardes
Caio Riela
Darcísio Perondi
Enio Bacci
Esther Grossi
Fetter Júnior
Luis Carlos Heinze
Luiz Mainardi
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Waldir Schmidt
Veda Crusius

Total Rio Grande do Sul: 22

Bloco

PDT
PDT
PPB
PTB
PMDB
PDT

PT
PPB
PPB

PT
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PMDB
PL

PT
PHDBS
PMDB
PMDB
PSDB

PLlPST/PSL
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Voto
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Abstenção
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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O SR. SÉRGIO NOVAIS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na segunda
votação, votei com o partido.
O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO (PMDB - PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
consegui digitar na mesa, mas votei "sim".
O SR. LUIZ PIAUHYLINO (PSDB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação, votei "sim".
O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas últimas
votações, votei "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento solicitando preferência para a
votação do Projeto de Lei Complementar nQ 10-B, de
1999, como primeiro item da pauta.
Assinam os Líderes Deputados Inocêncio
Oliveira, Aécio Neves e Ricardo Barros.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar o requerimento de inversão da pauta.
Como votam os Srs. Líderes?
A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB vota "não".
O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não".
O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Trabalhista Brasileiro vota "sim".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim".
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".
O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota
"sim".
O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "sim".
O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
votação o requerimento.
Quem estiver de acordo permaneça como se
acha. (Pausa.)
Aprovado.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)
- 4PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 10-B, DE 1999
(Do Poder Executivo)
Votação, em primeiro turno, do Projeto
de Lei Complementar n2 1O-A, de 1999, que
dispõe sobre o Regime de Previdência
Complementar e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão Especial pela
constitucionalidade, juridicidade, boa técnica
legislativa,
adequação
financeira
e
orçamentária e, no mérito, peja aprovação,
com substitutivo, contra os votos dos
Deputados Ricardo Maranhão e Alceu
Collares.
O
Relator
apresentou
Complementação de Voto. O Deputado
Ricardo Maranhão apresentou Declaração
de Voto. Foram rejeitados os três destaques
apresentados (Relator: Sr. Manoel Castro).
Emendas Oferecidas em Plenário: tendo
parecer da Comissão Especial pela
constitucionalidade, juridicidade, boa técnica
legislativa,
adequação
financeira
e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação
parcial das Emendas de Plenário nlls 16, 18
e 19, com subemendas, e pela rejeição das
Emendas nlls 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,
12, 13, 14, 15, 17, 20, 21 e 22. Foram
rejeitados os destaques nlls 1, 2, 4, e 5, e
aprovado o de nll 3, nos termos da
Reformulação de Voto (Relator: Sr. Manoel
Castro).
O SR. ALBÉRICO CORDEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (PTB - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei "sim".
O SR. DAMIÃO FELICIANO (PMDB - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei com o PMDB.
O SR. MARCOS VICENTE (PSDB - ES. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior acompanhei o PSDB.
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei com a orientação da bancada.
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o SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, acompanhei a orientação da bancada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
encaminhar contra a matéria, concedo a palavra ao
Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, eu sou contra o mérito do projeto porque,
na verdade, esse projeto serve, ainda que pouca
gente tenha percebido, à previdência privada. E o que
está por trás de tudo isso ficou claro na própria
questão de ordem que fiz agora há pouco: é um
projeto de lei complementar, e, portanto, teria que ter
duas votações. A Constituição manda votar duas
vezes.
Usaram de um ardil, aprovando requerimento
de urgência para eliminar uma das votações de uma
lei complementar para que ela possa ser votada
numa única votação, enquanto a Constituição
determina duas votações.
Qual a razão disso? Muito pouca gente terá
condição de responder; muito pouca gente saberá por
quê. O que está por trás de tudo isso? Qual a jogada?
Muitos não sabem. Eu respeito aqueles que não
sabem por não saberem realmente. Mas outros
sabem e estão se calando, estão ficando quietos,
sabendo que essa celeridade tem o objetivo de
cumprir o acordo com as seguradoras internacionais
- européias e norte-americanas -, que já entraram no
Brasil. O FMI quer que elas passem a operar
efetivamente. É esse o jogo!
A grande maioria talvez esteja, inocentemente,
fazendo parte desse jogo. Muitos talvez votem sem
saber o que estarão votando. Olharam o painel de
orientação e vão votar irresponsavelmente.
Muitos que estarão votando hoje não se
esqueçam de que, sendo uma lei complementar,
obrigatoriamente, independente do pedido de
verificação, terão que registrar o seu voto no painel!
Espero que futuramente ninguém seja cobrado
por esse registro quando um plano de previdência
privada estiver na mesma situação dos planos de
saúde. Há dez anos acabaram com a saúde pública
deste País para dar espaço para os planos de saúde
privados. Hoje, menos de 10 anos depois, o que
aconteceu? Nem saúde na rede pública e nem na
rede privada. A mesma coisa acontecerá com a
previdência social: nem previdência social pública
nem privada. Será a triste relembrança dos
montepios da vida, dos quais muita gente espera
poder receber alguma coisa.
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Queria lembrar que o direito do trabalhador
brasileiro e da trabalhadora brasileira a uma
aposentadoria é sagrado. A aposentadoria é
segurança; não é seguro. Querem tratá-Ia como
seguro. São irresponsáveis aqueles que não estão
percebendo o grande ardil, a grande armadilha que
está por trás de tudo isso!
Alega-se que na Comissão houve a aprovação
por ampla maioria. Por que houve a aprovação por
ampla maioria? Porque o substitutivo do Sr. Manoel
Castro acaba contemplando a intenção de alguns
sindicatos que poderão ter a sua previdência.
Pensam eles que essa é a solução para a maioria dos
trabalhadores brasileiros.
Mas aqueles coitados dos trabalhadores
brasileiros lá dos rincões, que não têm sindicato formai, que não têm a grande estrutura sindical para lhes
garantir essa previdência, não terão esta e não terão
aquela. Não terão a mísera previdência pública e não
terão essa fadada, mirabolante, previdência privada,
anunciada aos quatro cantos em comerciais
mirabolantes de rádio, de televisão, anúncios de
página inteira em jornais, de páginas duplas em
revistas. Ora, se isso fosse tão bom, precisaria de
tanta propaganda? Lógico que não, meu caro
Presidente Alceu Collares. Isso é um engodo! É
enganação! Estão levando o trabalhador brasileiro a
isso.
Sei que prego no vazio. Sei que falo no deserto.
Sei que muitos já estão incomodados com a minha
fala, porque querem ir embora. É tarde - são
21 h15min. Alguns devem estar pensando: "O Arnaldo
está falando demais, está incomodando, está
chateando, está enchendo". Mas não me preocupo
com isso. Tenho certeza de que pelo menos estou
fazendo um alerta.
Deputado
Darcísio
Perondi,
não fico
preocupado com o tempo que V. Exa. me cobra. Vou
falar e terá V. Exa. de me escutar, porque falo
regimentalmente, em conformidade com o direito que
tenho de chamar a atenção de todos 'para que vejam
que estarão suprimindo, surrupiando o direito que
tem o trabalhador brasileiro de contar com uma
previd~ncia social pública, que estamos jogando na
privada! Se V. Exas. desejam fazer isso, que dêem
descarga sozinhos!
Voto contra!
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulto
o Deputado Fernando Coruja se deseja fazer uso da
palavra.
O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
abro mão da minha inscrição.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
Deputado Fernando Coruja abre mão da inscrição.
O SR. CIRO NOGUEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. CIRO NOGUEIRA (PFL - PI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
"sim".
O SR. ARACELV DE PAULA (PFL - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei de acordo com a orientação do partido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Wellington Dias, para
encaminhar favoravelmente.
O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, somos favoráveis
ao relatório, destacando algumas emendas que
apresentamos, quanto às quais, na discussão do
mérito, estarei pedindo ressalvas. É só.
O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
falar contra, concedo a palavra ao Sr. Deputado
Ricardo Maranhão.
O SR. RICARDO MARANHÃO (PSB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminharei
contrariamente ao substitutivo elaborado pelo
Deputado
Manoel
Castro,
porque
ele
é
antidemocrático, na medida em que não permite a
participação de milhões de brasileiros integrantes dos
fundos de pensão, únicos proprietários de recursos
da ordem de 100 bilhões de reais, que serão 500
bilhões a curto prazo, no Conselho Monetário
Nacional e no órgão de regulação e de fiscalização do
sistema.
Além disso, o dispositivo desrespeita dois
mandamentos constitucionais: o art. 10 e o § 52 do art.
202, que têm redação muito clara no sentido de
assegurar aos trabalhadores e aos empregadores
participação em todos os órgãos públicos que
deliberem
sobre ' assuntos
trabalhistas
e
previdenciários.
Ele também é discriminatório, porque obriga os
futuros fundos de pensão a serem criados - e são
muitos - pela nova figura dos chamados instituidores
a contratarem, vale dizer, com bancos e seguradoras,
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a gestão desses ativos. Parte do princípio de que
instituições representativas de trabalhadores e
profissionais, como a CUT, a CGT e Conselhos
Federais de Medicina, Engenharia, Economia, são
incapazes de arregimentar técnicos para gerir os
recursos dos filiados que ingressem nesses fundos
de pensão.
Temos no Brasil 350 fundos de pensão, ao
passo que nos Estados Unidos há 750 mil. O
substitutivo, além de discriminatório, repito, traduz-se
em reserva de mercado para banqueiros,
seguradoras nacionais e estrangeiras, na medida em
que impede os novos fundos de pensão, que serão
milhares, de fazerem prestações financeiras ou de
saúde. Com isso, reserva o mercado aos planos de
saúde, impedindo a competição apregoada
diariamente nesta Casa pelos liberais.
Nessa questão não haverá, portanto,
competição. Os fundos novos ficam impedidos de
prestar serviços de saúde e financeiros, embora a
experiência atual demonstre que hoje esses serviços
de saúde são prestados a 2,5 milhões de brasileiros a
custos muito mais baixos do que o das empresas de
saúde.
Sr. Presidente, por tudo isso, por se constituir
verdadeiramente em reserva de mercado para
grandes grupos econômicos, seguradoras e bancos,
somos contra esse substitutivo que é antidemocrático
e desrespeita os mandamentos constitucionais; impede que os trabalhadores, donos absolutos e
exclusivos dos recursos descontados dos seus
salários, tenham representação no Conselho
Monetário Nacional, que disciplina as aplicações, e
nos órgãos de regulação e de fiscalização, que serão
criados em substituição à Secretaria de Previdência
Complementar e à Susep.
Portanto, Sr. Presidente, votamos "não".
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
encaminhar a favor, concedo a palavra ao nobre
Deputado Freire Júnior.
O SR. FREIRE JÚNIOR (PMDB - TO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, o Projeto de Lei Complementar 0210,
de 1999, na verdade, revoga a legislação atual, que
regulamenta e normatiza todo o setor de previdência
privada no País. Trata-se da Lei n2 6.435, de 1977,
portanto, criada há 22 anos.
Tal projeto foi debatido nesta Casa pela
Comissão Especial presidida pelo nobre Parlamentar
Nelson Marchezan, cujo Relator foi o Deputado
Manoel Castro.
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A matéria foi, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, ampla e profundamente discutida
com todos os segmentos direta ou indiretamente
envolvidos na questão. Foram ouvidos a Abrapp, a
Anapp, o Ministério da Fazenda, por meio da Susep, o
Ministério da Previdência e da Assistência Social, por
meio da Secretaria de Previdência Complementar,
enfim, todas as entidades representativas dos
segmentos envolvidos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, não
posso concordar com o que foi dito, ou seja, de que se
trata de um projeto de lei antidemocrático, tendo em
vista a forma como o Sr. Relator conduziu a discussão
e elaborou o substitutivo que ora vem à apreciação final deste Plenário. Foi dada ampla e total liberdade de
expressão a todos os membros da Comissão e
partidos
políticos,
com
assessoria
e
acompanhamento, como já disse, de todos os órgãos
envolvidos nas questões que dizem respeito aos
fundos de pensão e às entidades de previdência
privada, abertas ou fechadas, com ou sem fins
lucrativos.
Tenho para comigo, Srs. Parlamentares, que se
conquistou avanço significativo na legislação que
haverá de regulamentar doravante esse setor de fundamentai importância, uma vez que é o maior
instrumento de poupança interna de que dispõe a
nossa economia, em se tratando de longo prazo. Isso
se dá por meio da regulamentação e, inclusive, da
criação ou modificação dos órgãos competentes para
normatização e fiscalização das atividades dos
fundos de pensão e das entidades de previdência
privada.
Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, entendo que o substitutivo trazido a
este plenário, de autoria do Sr. Relator, Deputado
Manoel Castro, avança significativamente e atende
às expectativas do segmento e do mercado, além de
assegurar, resguardar e salvaguardar o patrimônio do
trabalhador, de todos aqueles que contribuíram ao
longo dos anos para a formação das reservas
técnicas que haverão de garantir as aposentadorias
ou as complementações das mesmas, ou até mesmo
as p.ensões, quando o participante delas necessitar.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulto
O Relator, Deputado Manoel Castro, se quer usar da
palavra.
Em seguida vamos votar. É o último item da

pauta.
O SR. MANOEL CASTRO (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
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Parlamentares, falarei muito brevemente, apenas
para reafirmar o que já foi dito pelos Deputados Freire
Júnior e Wellington Dias, ao encaminharem
favoravelmente à matéria.
Esse projeto, em primeiro lugar, visa a dar
segurança ao sistema de previdência complementar.
Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Após a
matéria ser proposta pelo Governo, nós a
aperfeiçoamos por meio de diálogo aprofundado com
todas as representações da sociedade que tratam do
assunto, com vistas a dar a segurança que
desejamos aos participantes do sistema e para que
não se repitam fatos passados.
Tenho certeza de que o Deputado Arnaldo
Farias, homem firmemente ligado às questões
previdenciárias do País, sabe que, mesmo divergindo
do projeto e tendo convicções outras, a matéria vai ao
encontro das aspirações dos trabalhadores, no
sentido de dar-lhes segurança. O sistema de
previdência básica, que é governamental, continuará
sendo o que nunca deixou de ser no Governo
Fernando Henrique. Ele precisa ter alternativas que
também assegurem, por meio da poupança, uma
política adequada de investimento. Esse é o melhor
caminho.
Evidentemente, algumas considerações feitas
aqui, quanto ao problema democrático, refletem
convicções pessoais ou interpretações, como, por
exemplo, a representação da área previdenciária no
Conselho Monetário Nacional, o que não é objeto
específico desta lei.
Quero insistir na questão da segurança e na
possibilidade de ampliação da participação da
sociedade brasileira, com a geração de uma nova
figura, o instituidor, que permite às associações
sindicais, de profissionais liberais e outras de caráter
profissional ou empresarial a participação no
mercado, antes reservado apenas àquelas
instituições que têm relacionamento entre patrão e
empregado. Ao lado disso, há a alternativa da
previdência aberta.
Portanto, o projeto, além de ser voltado à
segurança, é também inovador na ampliação da
participação da sociedade em relação à Previdência
e, mais do que isso, traz instrumentos novos que
aperfeiçoam todo o mecanismo da previdência
complementar, como a portabilidade, o benefício
proporcional diferido; e, com relação à terceirização,
ele é voltado para a segurança do participante. E não
é verdade que ela se restringe a banqueiros ou a
capitais estrangeiros. É possível ser feita com os
fundos já existentes, muitos deles governamentais,
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ligados às instituições do Governo, dirigidos e
comandados também por pessoas com convicções
próprias.
Portanto, não entendo e não aceito que
considerem este voto irresponsável e leviano. Todos
nesta Casa têm consciência do que estão fazendo e
do que estão votando. Nesse sentido, defendemos
isso permanentemente e vamos ter a oportunidade
de detalhar essas questões na votação dos
destaques para votação em separado deste projeto.
Mas afirmamos que ele, no momento presente, foi por
nós aperfeiçoado para atender às aspirações de
todos nós brasileiros. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a Mesa os seguintes: Requerimentos de Destaque
REQUERIMENTO DE DESTAQUE
DE BANCADA (PT)
Requeremos,
nos
termos
regimentais,
Destaque para Votação em Separado do art. 17 do
Substitutivo da Comissão Especial ao PLP n2 10/99.
Justificação
O art. 17 permite que os participantes sejam
atingidos por alterações nos planos de benefícios,
independentemente do tempo em que estejam
filiados ao mesmo. Isso implica em quebra de contrato
e ruptura de atos jurídicos perfeitos, o que é
inconstitucional.
Sala das Sessões, - Deputado Walter
Pinheiro, Vice-Líder do PT.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N2 10/99
REQUERIMENTO
DE DESTAQUE DE BANCADA (PT)
Requeremos, com base no art. 161, § 22 do
Regimento Interno, Destaque Para Votação em
Separado do § 22 do art. 31 do Substitutivo da
Comissão Especial.
Justificação
O § 22 ora destacado obriga as entidades
fechadas constituídas por instituidores a terceirizar a
gestão dos recursos e provisões e a ofertar apenas
planos de contribuição definida. No primeiro caso, a
obrigatoriedade impede que as entidades sejam
auto-suficientes e ignora que possa capacitar-se para
tanto. No segundo caso, limita na lei o que deve ficar a
cargo da entidade, ao elaborar seus planos de
benefícios e custeio, que deverão ser aprovados pelo
órgão regulador e fiscalizador.

Sala das Sessões,
Pinheiro, Vice-Líder do PT.

-

Deputado

Walter

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N2 10199
REQUERIMENTO
DE DESTAQUE DE BANCADA(pn
Requeremos, com base no art. 161, § 2ll do
Regimento Interno, Destaque Para Votação em
Separado do § 22 do art. 33 do Substitutivo da
Comissão Especial.
Justificação
O § 22 do art. 33 permite que o órgão regulador e
fiscalizador autorize a transferência de recursos de
entidade
fechada
para
entidades
abertas
(seguradoras autorizadas a operar planos de
previdência complementar), situação que abre
perigoso precedente para permitir a portabilidade en·
tre os sistemas aberto e fechado.
Sala das Sessões, - Deputado W.lter
Pinheiro, Vice-Líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A
Comissão Especial, ao apreciar o projeto ofereceu ao
mesmo e vou submeter a votos o seguinte:
SUBSTITUTIVO RESSALVADOS
OS DESTAQUES
Dispõe
sobre
o
Regime
de
Previdência Complementar e dá outra.
providêcias.
O Congresso Nacional decreta:
CAPíTULO I
Introdução
Art. 12 O regime de previdência privada de
caráter complementar e organizado de forma
autônoma em relação ao regime geral de previdência
social, é facultativo, baseado na constituição de
reservas que garantam o benefício, nos termos do ea- .
put do art. 202 da Constituição Federal, observado o
disposto nesta lei complementar.
Art. 22 O regime de previdência complementar é
operado por entidades de previdência complementar
que têm por objetivo principal instituir e executar
planos de benefícios de caráter previdenciário, na
forma dessa lei complementar.
Art. 32 A ação do Estado será exercida com o
objetivo de:
I - formular a política de· previdência
complementar;
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11 - disciplinar, coordenar e supervisionar as
atividades reguladas por esta lei complementar,
compatibilizando-as com as políticas previdenciária e
de desenvolvimento social e econômico-financeiro;
111 - determinar padrões mínimos de segurança
econômico-financeira e atuarial, co"r'n fins específicos
de preservar a Iiquidez, a solvência e o equilíbrio dos
planos de benefícios, isoladamente e de cada
entidade de previdência complementar no conjunto
de suas atividades.
IV - assegurar aos participantes e assistidos o
pleno acesso às informações relativas à gestão de
seus respectivos planos de benefícios;
V - fiscalizar as entidades de previdência
complementar,
suas
operações
e
aplicar
penalidades; e
VI - proteger os interesses dos participantes e
assistidos dos planos de benefícios.
Art. 42 As entidades de
'dê'
prevI nCla
complementar são classificadas em fechadas e
abertas conforme definido nesta lei complementar.
Art. 52 A normatização, coordenação,
supervisão, fiscalização e controle das atividades das
entidades de previdência complementar serão
realizados por órgão ou órgão$, regulador e
fiscalizador, conforme disposto em lei, observado o
disposto no inciso VI do art. 84 da Constituição Federal.
CAPfTULO 11
Dos Planos de Benefícios
SEÇÃO

Disposições Comuns
Art. 62 As entidades de previdência
complementar somente poderão instituir e operar
planos de
benefícios para os quais tenham
.autorização específica, segundo as normas
aprovadas pelo órgão regulador e fiscalizador,
conforme disposto nesta lei complementar.
Art. 72 Os planos de benefícios atenderão
padrões mínimos fixados pelo órgão regulador e
fiscalizador, com o objetivo de assegurar
transparência, solvência, Iiquidez, e equilíbrio
econômico-financeiro e atuarial.
Parágrafo único. O órgão regulador e
fiscalizador normatizará planos de benefícios nas
modalidades de benefício definido, contribuição
definida e contribuição variável, bem como outras
formas de planos de benefícios que reflitam a
evolução técnica e possibilitem flexibilidade ao regime de previdência complementar.

a

Novembro de 1999

Art. 82 Para efeito dessa lei complementar
considerada-se:
I - participante, a pessoa física que aderir aos
planos de benefícios; e
11 - assistido, o participante do seu beneficiário
em gozo de benefício de prestação continuada.
Art. 92 As entidades de previdência
complementar constituirão reservas técnicas,
provisões e fundos, de conformidade com os critérios
e normas fixadas pelo órgão regulador e fiscalizador.
§ 12 A aplicação dos recursos correspondentes
às reservas, às provisões e aos fundos de que trata o
caput será feita conforme diretrizes estabelecidas
pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 22 É vedado o estabelecimento de aplicações
compulsórias ou limites mínimos de aplicação.
Art. 10. Deverão constar dos regulamentos dos
planos de benefícios, das propostas de inscrição e
dos certificados de participantes condições mínimas
a serem fixadas pelo órgão regulador e fiscalizador.

§ 1º A todo pretendente será disponibilizado e a
todo participante entregue, quando de sua inscrição
no plano de benefícios.
I - certificado onde estarão indicados os
requisitos que regulam a admissão e a manutenção
da qualidade de participante, bem como os requisitos
de elegibilidade e forma de cálculo dos benefícios;
11 - cópia de regulamento autorizado do plano
de benefício e material explicativo que descreva, em
linguagem simples e precisa, as características do
plano;
111- cópia do contrato, no caso de plano coletivo
de que trata o inciso 11 do art. 26, desta lei
complementar; e
IV - outros documentos que vierem a ser
especificados pelo órgão reegulador e fiscalizador.
§ 22 Na divulgação dos planos de benefícios,
não poderão ser incluías informações diferentes das
que figurem nos documentos referidos neste artigo.
Art. 11. Para assegurar compromissos
assumidos junto aos participantes e assistidos de
planos de benefícios, as entidades de previdência
complementar poderão contratar operações de
resseguro, por iniciativa própria ou por determinação
do órgão regulador e fiscalizador, observados o
regulamento do respectivo plano e demais
disposições legais e regulamentares.
Parágrafo único. Fica facultada às entidades
fechadas a garantia referida no caput por meio de
fundo de solvência a ser instituído na forma da lei.
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SEÇÃO 11
Dos Planos
de Benefícios de Entidades Fachadas
Art. 12. Os planos de benefícios de entidades
fechadas poderão ser institu ídos por patrocinadores e
instituidores, observado o disposto no art. 31 desta lei
complementar.
Art. 13. A formalização da condição de
patrocinador ou instituidor de um plano de benefício
dar-se-á mediante convênio de adesão a ser
celebrado entre o patrocinador ou instituidor e a
entidade fechada, em relação a cada plano de
benefícios por esta administrado e executado,
mediante prévia autorização do órgão regulador e
fiscalizador, conforme regulamentação do Poder
Executivo.
§ 12 Admitir-se-á solidariedade entre
patrocinadores ou entre instituidores, com relação ao
seus respectivos planos, desde que expressamente
prevista no convênio de adesão.
§ 22 O órgão regulador e fiscalizador, dentre
outros requisitos, estabelecerá o número mínimo de
participantes admitido para cada modalidade de
plano de benefício.
Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever
os seguintes institutos, observados as normas
estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador:
1- benefício proporcional deferido, em razão da
cassação do veículo empregatício com o
patrocinador ou associativo com o instituidor antes da
aquisição do direito ao benefício pleno, a ser
concedido quando cumpridos os requisitos de
elegibilidade;
11 - portabilidade do direito acumulado pelo
participante para outro plano;
111 - resgate da totalidade das contribuições
vertidas ao plano pelo participante, descontados as
parcelas do custeio administrativo, na forma
regulamentada; e
IV - faculdade de o participante manter o valor
de sua contribuição e a do patrocinador no caso de
perda parcial ou total de remuneração recebida, para
assegurar a percepção dos benetrcios nos níveis
correspondentes aquela remuneração ou em outros
definido em normas regulamentares.
§ 19 Não será admitida a portabilidade na
inexistência de cassação do vínculo empregatício do
participante com o patrocinador.
§ 22 O órgão regulador e fiscalizador
estabelecerá período de carência para o instituto de
que trata o inciso 11 deste artigo.
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§ 32 Na regulamentação do instituto previsto no
inciso 11 deste artigo, o órgão regulador e fiscalizador
observará, entre outros requisitos específicos, os
seguintes:
a) se o plano de benefícios foi instituído antes ou
depois da publicação desta lei complementar;
b) a modalidade do plano de benefícios.
Art. 15. Para efeito do disposto no inciso 11 do
artigo anterior, fica estabelecido que:
I - a portabilidade não caracteriza resgate; e
11 - é vedado que os recursos financeiros
correspondentes transitem pelos participantes dos
planos de benefícios, sob qualquer forma.
Parágrafo único. O direito acumulado
corresponde às reservas constituídas
pelo
participante ou à reserva matemática, o que lhe for
mais favorável;
Art. 16. Os planos de benefícios devem ser,
obrigatoriamente oferecidos a todos os empregados
dos patrocinadores ou associados dos instituidores.
§ 12 Para os efeitos desta lei complementar, são
equiparáveis aos empregados e associados a que se
refere o caput os gerentes, diretores, conselheiros
ocupantes de cargo eletivo e outros dirigentes de
patrocinadores e instituidores.
§ 22 É facultativa a adesão aos planos a que se
refere o caput deste artigo.
§ 32 O disposto no caput deste artigo não se
aplica aos planos em extlnçlo, assim considerados
aqueles aos quais o acesso e novos participantes
esteja vedado.
Art. 17. AI alteraç6e8 processadas nos
regulamentos d08 planol aplicam-se a todos os
participantes das entidades fechadas, a partir de sua
aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador,
observado o direito acumulado de cada participante.
Parágrafo único. Ao participante que tenha
cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios
previstos no plano é assegurada a aplicação das
disposições regulamentares vigentes na data em que
se tornou elegível a um benefício de aposentadoria.
Art. 18. O plano de custeio, com periodicidade
mínima anual, estabelecerá o nível de contribuição
necessário à constituição das reservas garantidoras
de benefícios, fundos, provisões e à cobertura das
demais despesas, em conformidade com os critérios
fixados pelo órgão regulador e fiscalizador.
§ 1~ O regime financeiro de capitalização é
obrigatório para os benefícios de pagamento em
prestações que sejam programadas e continuadas.
§ 22 Observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial, o cálculo das reservas
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técnicas atenderá às peculiaridades de cada plano de
benefícios e deverá estar expresso em nota técnica
atuarial, de apresentação obrigatória, incluindo as
hipóteses utilizadas, que deverão guardar relação
com as características da massa e da atividade
desenvolvida pelo patrocinador ou instituidor.
§ 312 As reservas técnicas, provisões fundos de
cada plano de benefícios e os exigíveis a qualquer
título deverão atender permanentemente à cobertura
integral dos compromissos assumidos pelo plano de
benefícios, ressalvadas excepcionalidades definidas
pelo órgão regulador e fiscalizador.
Art. 19. As contribuições destinadas à
constituição de reservas terão como finalidade prover
o pagamento de benefícios de caráter previdenciário,
observadas as especificidades previstas nesta lei
complementar.
Parágrafo único. As contribuições referidas no
caput classificam-se em:
I - normais, aquelas destinadas ao custeio dos
benefícios previstos no respectivo plano; e
11 - extraordinárias, aquelas destinadas ao
custeio de déficits, serviço passado e outras
finalidades não incluídas na contribuição normal.
Art. 20. O resultado superavitário dos planos de
benefícios das entidades fechadas, ao final do
exercício, satisfeitas as exigências regulamentares
relativas aos mencionados planos, será destinado à
'cnstituição de reserva de contingência, para
Jarantia de benefícios, até o limite de vinte e cinco por
:ento do valor das reservas matemáticas.
§ 12 Constituída a reserva de contingência, com
'J~> iJ.lores excedentes será constituída reserva especial para revisão do plano de benefícios.
§ 22 A não-utilização da reserva especial por
três exercícios consecutivos determinará a revisão
obrigatória do plano de benefícios da entidade.
§ 32 Se a revisão do plano de benefícios implicar
redução de contribuições, deverá ser levada em
consideração a proporção existente entre as
contribuições dos patrocinadores e dos participantes,
inclusive dos assistidos.
Art. 21. O resultado deficitário nos planos ou nas
entidades
fechadas
será
equacionado
por
patrocinadores, participantes e assistidos, na
proporção existente entre as suas contribuições, sem
prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou
terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à
entidade de previdência complementar. ,
§' 112 O equacionàmento referido no caput
poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do
aumento do valór' das coritribuições, instituição de
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contribuição adicional ou redução do valor ao::.
benefícios a conceder, observadas as normas
estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.
§ 22 A redução dos valores dos benefícios não
se aplica aos assistidos, sendo cabível, nesse caso, a
instituição de contribuição adicional para cobertura
do acréscimo ocorrido em razão da revisão do plano.
§ 312 Na hipótese de retorno à entidade dos
recursos equivalentes ao déficit previsto no caput
deste artigo, em conseqüência de apuração de
responsabilidade mediante ação judicial ou
administrativa, os respectivos valores deverão ser
aplicados necessariamente na redução proporcional
das contribuições devidas ao plano ou em melhoria
dos benefícios.
Art. 22. Ao final de cada exercício, coincidente
com o ano civil, as entidades fechadas deverão
levantar as demonstrações contábeis e as avaliações
atuariais de cada plano de benefícios, por pessoa
jurídica ou profissional legalmente habilitado,
devendo os resultados ser encaminhados ao órgão
regulador e fiscalizador e divulgados aos
participantes e aos assistidos.
Art. 23. As entidades fechadas deverão manter
atualizada sua contabilidade, de acordo com as
instruções do órgão regulador e fiscalizador,
consolidando a posição dos planos de benefícios que
administram e executam, bem como submetendo
suas contas e auditores independentes.
Parágrafo único. Ao final de cada exercício
serão elaboradas as demonstrações contábeis e
atuariais consolidadas, sem prejuízo dos controles
por plano de benefícios.
Art. 24. A divulgação aos participantes, inclusive
aos assistidos, das informações pertinentes aos
planos de benefícios dar-se-á ao menos uma vez ao
ano, na forma, nos prazos e pelos meios
estabelecidos pelo órgão regulador e fiscalizador.
Parágrafo único. As informações requeridas
formalmente pelo participante o~ assistido, para
defesa de direitos e esclarecimento de situações de
interesse pessoal específico deverão ser atendidas
pela entidade no prazo estabelecido pelo órgão
regulador e fiscalizador.
Art. 25. O órgão regulador e fiscalizador poderá
autorizar a extinção de plano de benefícios ou a
retirada de patrocínio, ficando os patrocinadores e
instituidores obrigados ao cumprimento da totalidade
dos compromissos assumidos com a entidade
relativamente aos direitos dos participantes,
assistidos e obrigações legais, até a data da retirada
ou extinção do plano.
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Parágrafo único. Para atendimento do disposto
no caput deste artigo, a situação de solvência
econômico-financeira e atuarial da entidade deverá
ser atestada por profissional devidamente habilitado,
cujos relatórios serão encaminhados ao órgão
regulador e fiscalizador.
SEÇÃO 111
Dos Planos de Benefícios de Entidades Abertas
Art. 26. Os planos de benefícios instituídos por
entidades abertas poderão ser:
I - individuais, quando acessíveis a quaisquer
pessoas físicas; ou
11 - coletivos, quando tenham por objetivo
garantir benefícios previdenciários a pessoas físicas
vinculadas, direta ou indiretamente, a uma pessoa
jurídica contratante.
§ 112 O plano coletivo poderá ser contratado por
uma ou várias pessoas jurídicas.
§ 212 O vínculo indireto de que trata o inciso 11
deste artigo refere-se aos casos em que uma
entidade representativa de pessoas jurídicas contrate
plano previdenciário coletivo para grupos de pessoas
físicas vinculadas a suas filiadas.
§ 312 Os grupos de pessoas de que trata o
parágrafo anterior poderão ser constituídos por uma
ou mais categorias específicas de empregados de um
mesmo empregador podendo abranger empresas
coligadas, controladas ou subsidiárias, e por
membros de associações legalmente constituídas, de
caráter profissional ou classista, e seus cônjuges ou
companheiros e dependentes econômicos.
§ 412 Para efeito do disposto no parágrafo anterior, são equiparáveis aos empregados e associados
os diretores, conselheiros ocupantes de cargos
eletivos e outros dirigentes ou gerentes da pessoa
jurídica contratante.
§ 512 A implantação de um plano coletivo será
celebrada mediante contrato, na forma, nos critérios,
nas condições e nos requisitos mínimos a serem
estabelecidos pelo órgão regulador.
§ 6!2 É vedada à entidade aberta a contratação
de plano coletivo com pessoa jurídica cujo objetivo
principal seja estipular, em nome de terceiros, planos
de benefícios coletivos.
Art. 27. Observados os conceitos, a forma, as
condições e os critérios fixados pelo órgão regulador,
é assegurado ao participante o direito à portabilidade
e ao resgate de recursos das reservas técnicas,
provisões e fundos, total ou parcialmente.
§ 112 A portabilidade não caracteriza resgate.
§ 212 É vedado, no caso de portabilidade:
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I - que os recursos financeiros transitem pelos
participantes, sob qualquer forma; e
11 - a transferência de recursos entre
participantes.
Art. 28. Os ativos garantidores das reservas
técnicas, das provisões e dos fundos serão
vinculados à ordem do órgão fiscalizador, na forma a
ser regulamentada, e poderão ter sua livre
movimentação suspensa pelo referido órgão, a partir
da qual não poderão ser alienados ou prometidos
alienar sem sua prévia e expressa autorização, sendo
nulas, de pleno direito, quaisquer operações
realizadas com violação daquela suspensão.
§ 112 Sendo imóvel, o vínculo será averbado à
margem do respectivo registro no Cartório de
Registro Geral de Imóveis competente, mediante
comunicação do órgão fiscalizador.

§ 2!! Os ativos garantidores a que se refere o
caput, bem como os direitos deles decorrentes,
não poderão ser gravados, sob qualquer forma, sem
prévia e expressa autorização do órgão fiscalizador,
sendo nulos os gravames constituídos com
infringência do disposto no presente parágrafo.
Art. 29. Compete ao órgão regulador, entre
outras atribuições que lhe forem conferidas por lei:
I - fixar padrões adequados de segurança
atuarial e econômico-financeira, para preservação
da Iiquidez e solvência dos planos de benefícios,
isoladamente, e de cada entidade aberta, no
conjunto de suas atividades.
11 - estabelecer as condições em que o órgão
fiscalizador pode determinar a suspensão da
comercialização ou a transferência, entre entidades
abertas, e planos de benefícios; e
11I
fixar condições que assegurem
transparência, acesso a informações e fornecimento
de dados relativos aos planos de benefícios, inclusive quanto à gestão dos respectivos recursos.
Art. 30. É facultativa a utilização de corretores na
venda dos planos de benefícios das entidades abertas.
Parágrafo único. Aos corretores de planos de
benefícios aplicam-se a legislação e a regulamentação
da profissão de corretor de seguros.
cAPfrULO 11I
Das Entidades Fechadas
de Previd6ncJa Complementar
Art. 31. As entidades fechadas são aquelas
acessíveis, na forma regulamentada pelo órgão
regulador e fiscalizador, exclusivamente:
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I - aos empregados de uma empresa ou grupo
de empresas e aos servidores da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios entes
denominados patrocinadores; e
11 - aos associados ou membros de pessoas
jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial,
denominadas instituidores.
§ 12 As entidades fechadas organizar-se-ão sob
a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins
lucrativos.
§ 22 As entidades fechadas constituídas por
instituidores referidos no inciso 11 deste artigo
deverão, cumulativamente:
a) terceirizar a gestão dos recursos
garantidores das reservas técnicas e provlsoes
mediante a contratação de instituição especializada
autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil
ou outro órgão competente;
b) ofertar exclusivamente planos de benefícios
na modalidade contribuição definida, na forma do
parágrafo único do art. 72 desta lei complementar.
§ 32 Os responsáveis pela gestão dos recursos
de que trata a alínea a do parágrafo anterior deverão
manter segregados e totalmente isolados o seu
patrimônio dos patrimônios do instituidor e da
entidade fechada.
§ 4.Q Na regulamentação de que trata o caput, o
órgão regulador e fiscalizador estabelecerá o tempo
mínimo de existência do instituidor e o seu número
mínimo de associados.
Art. 32. As entidades fechadas têm como objeto
a administração e execução de planos de benefícios
de natureza previdenciária.
Parágrafo único. É vedado às entidades
fechadas a prestação de quaisquer serviços que não
estejam no âmbito de seu objeto, observado o
disposto no art. 76.
Art. 33. Dependerão de prévia e expressa
autorização do órgão regulador e fiscalizador:
I - a constituição e o funcionamento da
entidade fechada, bem como a aplicação dos seus
respectivos estatutos, dos regulamentos dos planos
de benefícios e suas alterações;
. 11 - as operações de fusão, cisão, incorporação
ou qualquer outra forma de reorganização societária,
relativas às entidades fechadas;
11I - as retiradas de patrocinadores; e
IV - as transferências de patrocínio, de grupo de
participantes, de planos e de reservas entre
entidades fechadas.
§ 12 Excetuado o disposto no inciso 11I deste
artigo, é vedada a transferência para terceiros de
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participantes, de assistidos e de reservas
constituídas para garantia de benefícios de risco
atuarial programado, de acordo com normas
estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.
§ 22 Para os assistidos de planos de benefícios
na modalidade contribuição definida, que mantiveram
esta característica durante a fase de percepção de
renda programada, o órgão regulador e fiscalizador
poderá, em caráter excepcional, autorizar a
transferência dos recursos garantidores dos
benefícios
para
entidade
de
previdência
complementar ou companhia seguradora autorizada
a operar planos de previdência complementar, com o
objetivo específico de contratar plano de renda
vitalícia, observadas as normas aplicáveis.
Art. 34. As entidades fechadas podem ser
qualificadas da seguinte forma, além de que outras
que possam ser definidas pelo órgão regulador e
fiscalizador:
I - de acordo com os planos que administram:
a) de plano comum, quando administram plano
ou conjunto de planos acessíveis ao universo de
participantes; e
b) com multiplano, quando administram plano
ou conjunto de planos de benefícios para diversos
grupos de participantes, com independência patrimonial;
11 - de acordo com seus patrocinadores ou
instituidores;
a) singulares, quando estiverem vinculadas a
apenas um patrocinador ou instituidor; e
b) multipatrocinadas, quando congregarem
mais de um patrocinador ou instituidor.
Art. 35. As entidades fechadas deverão manter
estrutura mínima composta por conselho deliberativo,
conselho fiscal e diretoria-executiva.
§ 1.Q O estatuto deverá prever representação dos
participantes e assistidos nos conselhos deliberativos
e fiscal, assegurando-lhes no mínimo um terço das
vagas.
§ 22 Na composição dos conselhos deliberativo
e fiscal das entidades qualificadas como
multipatrocinadas deverá ser considerado o número
de participantes vinculados a cada patrocinador ou
instituidor, bem como o montante dos respectivos
patrimônios.
§ 32 Os membros do conselho deliberativo ou do
conselho fiscal deverão atender aos seguintes
requisitos mínimos:
I - comprovada experiência no exercício de
atividades nas áreas financeira, administrativa,
contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria;
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11 -

não ter sofrido condenação criminal
transitada em julgado; e
111 - não ter sofrido penalidade administrativa
por infração à legislação da seguridade social ou
como servidor público.
§ 42 Os membros da diretoria-executiva deverão
ter formação de nível superior e atender aos
requisitos do parágrafo anterior.
§ 52 Será informado ao órgão regulador e
fiscalizador o responsável pelas aplicações dos
recursos da entidade, escolhido entre os membros da
diretoria-executiva.
§ 62 Os demais membros da diretoria-executiva
responderão solidariamente com o dirigente indicado
na forma do parágrafo anterior pelos danos e
prejuízos causados à entidade para as quais tenham
concorrido.
§ 72 Sem prejuízo do disposto no § 12 do art. 31
desta lei complementar, os membros da
diretoria-executiva e dos conselhos deliberativo e fiscal poderão ser remunerados pelas entidades
fechadas, de acordo com a legislação aplicável.
CAPíTULO IV
Das Entidades Abertas
de Previdência Complementar
Art. 36. As entidades abertas são constituídas
unicamente sob a forma de sociedades anônimas e
têm por objetivo instituir e operar planos de benefícios
de caráter previdenciário concedidos em forma de
renda continuada ou pagamento único, acessíveis a
quaisquer pessoas físicas.
Parágrafo único. As sociedades seguradoras
autorizadas a operar exclusivamente no ramo vida
poderão ser autorizadas a operar os planos de
benefícios a que se refere o caput, a elas se
aplicando as disposições desta lei complementar.
Art. 37. Compete ao órgão regulador, entre
outras atribuições que lhe forem conferidas por lei,
estabelecer:
I - os critérios para a investidura e posse em
cargos e funções de órgãos estatutários de entidades
abertas, observado que o pretendente não poderá ter
sofrido condenação criminal transitada em julgado,
penalidade administrativa por infração à legislação da
seguridade social ou como servidor público;
11- as normas gerais de contabilidade, auditoria,
atuária e estatística a serem observadas pelas
entidades abertas, inclusive quanto à padronização
dos planos de contas, balanços gerais, balancetes e
outras demonstrações financeiras, critérios sobre sua
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periodicidade,
sobre
a
publicação
desses
documentos e sua remessa ao órgão fiscalizador;
111 - os índices de solvência e Iiquidez, bem
como as relações patrimoniais a serem atendidas
pelas entidades abertas, observado que seu
patrimônio líquido não poderá ser inferior ao
respectivo passivo não operacional; e
IV - as condições que assegurem acesso a
informações e fornecimento de dados relativos a
quaisquer aspectos das atividades das entidades
abertas.
Art. 38. Dependerão de prévia e expressa
aprovação do órgão fiscalizador:
I - a constituição e o funcionamento das
entidades abertas, bem como as disposições de seus
estatutos e suas respectivas alterações;
11- a comercialização dos planos de benefícios;
111 - os atos relativos à eleição e conseqüente
posse de administradores e membros de conselhos
estatutários; e
IV - as operações relativas à transferência do
controle acionário, fusão, cisão, incorporação ou
qualquer outra forma de reorganização societária.
Parágrafo único. O órgão regulador disciplinará
o tratamento administrativo a ser emprestado ao
exame dos assuntos constantes do presente artigo.
Art. 39. As entidades abertas deverão
comunicar ao órgão fiscalizador, no prazo e na forma
estabelecidos:
I - os atos relativos às alterações estatutárias e
à eleição de administradores e membros de
conselhos estatutários; e
11- o responsável pela aplicação dos recursos
das reservas técnicas, provisões e fundos, escolhidos
dentre os membros da diretoria-executiva.
Parágrafo único. Os demais membros da
diretoria-executiva responderão solidariamente com
o dirigente indicado na forma do inciso 11 deste artigo
pelos danos e prejuízos causados à entidade para os
quais tenham concorrido.
Art. 40. As entidades abertas deverão levantar
no último dia útil de cada mês e semestre,
respectivamente, balancetes mensais e balanços
gerais, com observância das regras e dos criténos
estabelecidos pelo órgão regulador.
Parágrafo único. As sociedades seguradoras
autorizadas a operar planos de benefícios deverão
apresentar nas demonstrações financeiras, de forma
discriminada, as atividades previdenciárias e as de
seguros, de acordo com critérios fixados pelo órgão
regulador.
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cAPírULOV

Da Fiscalização
Ar.t 41. No desempenho das atividades de
fiscalização
das
entidades
de
previdência
complementar, os servidores do órgão regulador e
fiscalizador terão livre acesso às respectivas
entidades, delas podendo requisitar e apreender
livros, notas técnicas e quaisquer documentos,
caracterizando-se embaraço à fiscalização, sujeito às
penalidades previstas em lei, qualquer dificuldade
oposta à consecução desse objetivo.
§ 111 O órgão regulador e fiscalizador das
entidades
fechadas
poderá
solicitar
dos
patrocinadores e instituidores informações relativas
aos aspectos específicos que digam respeito aos
compromissos assumidos frente aos respectivos
planos de benefícios.
§ 22 A fiscalização a cargo do Estado não exime
os
patrocinadores
e
os
instituidores
da
responsabilidade pela supervisão sistemática das
atividades das suas respectivas entidades fechadas.
§ 32 As pessoas físicas ou jurídicas submetidas
ao regime desta lei complementar ficam obrigadas a
prestar quaisquer informações ou esclarecimentos
solicitados pelo órgão regulador e fiscalizador.
§ 4ll O disposto neste artigo aplica-se, sem
prejuízo da competência das autoridades fiscais,
relativamente ao pleno exercício das atividades de
fiscalização tributária.
Art. 42. O órgão regulador e fiscalizador poderá,
em relação às entidades fechadas, nomear
administrador especial, às expensas da entidade,
com poderes próprios de intervenção e de liquidação
extrajudicial, com o objetivo de sanear plano de
benefícios específico, caso seja constatada na sua
administração e execução alguma das hipóteses
previstas nos arts. 44 e 48 desta lei complementar.
Parágrafo único. O ato de nomeação de que
trata o caput estabelecerá as condições, os limites e
as atribuições do administrador especial.
Art. 43. O órgão fiscalizador poderá, em relação
às entidades abertas, desde que se verifique uma das
condições previstas no art. 44 desta lei
complementar, nomear, por prazo determinado,
prorrogável a seu critério, e às expensas da
respectiva entidade, um diretor-fiscal.
§ 12 O diretor-fiscal, sem poderes de gestão,
terá suas atribuições estabelecidas pelo órgão
regulador, cabendo ao órgão fiscalizador fixar sua
remuneração.
§ 2ll Se reconhecer a inviabilidade de recuperação
nR entidade aberta ou a ausência de qualquer condição
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para o seu funcionamento, o diretor-fiscal proporá ao
órgão fiscalizador a decretação da intervenção ou da
liquidação extrajudicial.
§ 311 O diretor-fiscal não está sujeito à
indisponibilidad de bens, nem aos demais efeitos
decorrentes da decretação da intervenção ou da
liquidação extrajudicial da entidade aberta.
CAPíruLO VI

Da Intervenção e da Liquidação Extrajudicial
SEÇÃO I

Da Intervenção
Art. 44. Para resguardar os direitos dos
participantes e assistidos poderá ser decretada a
intervenção
na
entidade
de
previdência
complementar, desde que se verifique, isolada ou
cumulativamente:
I
irregularidade ou insuficiência na
constituição das reservas técnicas, provisões e
fundos, ou na sua cobertura por ativos garantaidores;
11 - aplicação dos recursos das reservas
técnicas, provisões e fundos de forma inadequada ou
em desacordo com as normas espedidas pelos
órgãos competentes.
111- descumprimento de disposições estutárias
ou de obrigações previstas nos regulamentos dos
planos de benefícios, convênios de adesão ou
contratos dos planos de que trata o inciso 11 do art. 25
desta Lei Complementar;
IV
situação
econômico-financeira,
insduficiente á preservação da Iiquidez e solvência de
cada um planos de benefíciols e da entidade no
conjunto de suas atividades.
V - situação atuarial desequilibrada;
VI - outras anormalidades definidas em
regulamento.
Art. 45. A intervenção ser ecretada pelo prazo
necessário ao exame da situação da entidade e
encaminhamento de plano destinado á sua recuperação.
Parágrafo único. Dependerão de prévio e
expressa autorização do órgão competente os atos
do interventor que inpliquem oneração ou disposição
do patrimônio.
Art. 46. A intervenção cessará quando aprovado o
plano de recuperação da entidade pelo órgão
competente ou se decretado a sua Iiquidaão extrajudicial.
SEÇÃO 11

da Liquidação Exrajudicial
Art. 47. As entidades fechadas não poderão
solicitar concordam e não estão sujeitas a falência,
mas somente a liquidação extrajudicial.
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Art. 48. A liquidação extrajudicial será decretada
quando reconhecida a inviabilidade da recuperação
da entidade de previd-encia complementar ou pela
aus-encia de condição para seu funcionamento.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei
Complementar entende-se por ausência de condição
para funcionamento de entidade de previdência
complementar.
I - a extinção de patriocinador ou instituidor, em
se tratando da entidade singulares;
11 - a perda do objeto para o qual obteve a
autorização de funcionamento; e
111 - o não atendimento às condições mínimas
estabelecids pelo órgão regulador e fiscalizador;
Art. 49. A decretação da liquidação extrajudicial
produzirá,. de imediato, os seguintes efeitos;
I - suspensão das ações e execuções iniciadas
sobre direitos e interesses relativos ao acervo da
entidade Iiquidanda;
11 - vencimento antegcipado das obrigações da
Iiquidanda;
111 - não incidência de penalidade contratais
contra a entidade por obrigações vencidas em
decorrência da decretação da liquidação extrajudicial;
IV - não fluência de juros contra a Iiquidanda
enquanto não integralmente pago o pssivo;
V - interrupção de prescrição em relação às
obrigações da entidade em liquidação;
VI - suspensão da multa e juros em relação às
dívidas da entidade;
VII - inexigibilidade de penas pecuniárias por
infrações de natureza administrativa;
VIII- interupção do pagamentoà Iiquidanda das
contribuições dos participantes e dos patrocinadores,
relativas aos planos de benefícios.
§ 12 As faculdades perevistas nos incisos deste
artigo aplicam-se, no caso das entidades abertas de
previd-encia complementar. exclusivamente, em
relação
ás
suas
atividades
de
natureza
previdenciária.
§ 212 O disposto neste artigo não se aplica ás
ações e aos débitos de naturza tributária.
Art. 50 O liquidante organizará o qadro geral de
credores, realizará o ativo e liquidará o passivo.
§ 12 Os participantes, inclusive os assistidos,
dos planos de benefícios ficam dispensados de se
habilitarem a seus respectivos créditos estejam estes
sendo recebidos ou não.
§ 22 Os participantes, inclusive os assistidos,
dos planos de benefícios terão priuilégio especial
sobre os ativos garantidores das reservas técnicas e,
çaso estes são sejam suficientes para a cobertura
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dos direitos respectivos, privilégio geral sobre as
demais partes não vinculadas ao ativo.
§ 32 os participantes que já estiverem
recebendo benefícios, ou que já tiverem adquirindo
este direito antes de decretada a liquidação
estrajudicial, terão preferência sobre os demais
participantes.
§ 42 os créditos referidos nos parágrafos
anteriores deste artigo não têm preferência sobre os
créditos de naturza trabalhista ou tributária.
Art. 51. Serão obrigatoriamente levantados na
data da decretação daliquidação estrajudicial de
entidade de previdência complementar o balanço
geral de liquidação e as demonstrações contábeis e
atuarias necessárias à determinação do valor das
reservas individuais.
Art. 52. A liquidação extrajudicial poderá, a
qualquer tempo, ser levantada, desde que
constatadas fatos supervenientes que viabilizem a
recuperação
da
entidade
de
previdência
complementar.
Art. 53. A liquidação extrajudicial das entidades
fechadas encerra-se-á com aprovação, pelo órgão
regulador e fiscalizador, das contas finais do
liquidante e com a baixa nos devidos registros.
Parágrafo único. Comprovada pelo liquidante a
inexistência de ativos para satisfazer a possíveis
créditos reclamados contra a entidde deverá tal
situação ser comunicado ao juízo competente e
efetivados os devidos registros para o encerram,ento
do processo de liquidação.
SEÇÃO 111
Das Disposições Especiais
Art. 54. O Interventor terá amplos poderes de
administração e representação e o liquidante plenos
poderes de administração, representação e
liquidação.
Art. 55. Compete ao órgão fiscalizador decretar,
aprovar e rever os atos de que tratam os arts. 45, 46 e
48 desta Lei Comp 'Iementar, bem como nomear, por
intermédio do seu dirigente máximo, o interventor ou
o liquidante.
Art. 56. A intervenção e a liquidação extrajudicial
determinam a perda do mandato dos administradores e
membros dos conselhos estatutários das entidades,
sejam titulares ou suplentes.
Art. 57. os créditos das entidades de previdência
complementar, em caso de liquidação ou falência de
patrocinadores terão privilégio especial sobre a
massa, respeitado o privilégio dos créditos
trabalhistas e tributários.

57180 Quinta-feira 25

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Parágrafo único. Os administradores dos
respectivos patrocinadores serão responsabilizados
pelos danos ou prejuízos causados às entidades de
previdência complementar, especialmente pela falta
de aporte das contribuições a que estavam
obrigados, observado o disposto no parágrafo único
do art. 63 desta lei Complementar.
Art. 58. No caso de liquidação extrajudicial de
entidade fechada motivada pela falta de aporte de
contribuições de patroicinadores ou pelo não recolhimento
de contribuições de participantes, os administradores
daqueles também serão responsabilizados pelos danos ou
prejuízos causados.
Art. 59. Os administradores controladores e
membros de conselhos estatutários das entidades de
previdência complementar sob intervenção ou em
liquidação extrajudicial ficarão com todos os seus
bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma,
direta ou indireta, aliená-los ou onerá-1os, até a
apuração
e
liquidação
final
de
suas
responsabilidades.
§ 1fi A indisponibilidade prevista neste artigo
decorre do ato que decretar a intervenção ou
liquidação extrajudicial e atinge todos aqueles que
tenham' estado no exercício das funções nos doze
meses anteriores.
§ 22. A indisponibilidade poderá ser estendida
aos bens de pessoas que, nos últimos doze meses,
os tenham adquirido, a qualquer título, das pessoas
referidas no caput e no § 12 deste artigo, desde que
haja segiros elementos de convicção desta lei
Complementar.
§ 32. Não se incluem nas disposições deste
artigo os bens considerados inalienáveis ou
impenhoráveis pela legislação em vigor.
§ 42 Não são também atingidos pela
indisponibilidade os bens objetos de contrato de
alienação, de promessas de compra e venda e de
cessão de direitos, desde que os respectivos
instrumentos tenham sido levados ao competente
registro público até doze meses antes da data de
decretação da intervenção ou Iiquidaçao extrajudicial.
§ 52 Não se aplica a indisponibilidade de bens
das pessoas referidas no caput deste artigo no caso
de liquidação extrajudicial de entidades fechadas que
deixarem de ter condições para funcionar por motivos
totalmente desvinculados do exercício das suas
atribuições, situação esta que poderá ser revista a
qualquer momento, pelo órgão regulador e
fiscalizador, desde que constatada a existência de
irregularidades ou indícios de crimes por elas
praticados.
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Art. 62. Aplicam-se à intervenção e à liquidação
das entidades de previdência complementar, no que
couber, os dispositivos da legislação sobre a
intervenção e Iiqidação extrajudicial das instituições
financeiras cabendo ao órgão regulador e fiscalizador
as funções atribuídas ao Banco Central do Brasil.
CAPíTULO VII
Do Regime Disciplinar
Art. 63. Os administradores de entidades, os
procuradores com poderes de gestão, os membros
de conselhos estatutários, o interventor e o liquidante
responderão civilmente pelos danos ou prejuízos que
causarem, por ação ou omissão, às entidades de
previdência complementar.
Parágrafo único. São também responsáveis na
forma do caput, os administradores dos
patrocinadores ou instituidores, os atuários, os
auditores independentes, os avaliadores de gestão e
outros profissionais que prestem serviços técnicos à
entidade, diretamente ou por intermédio de pessoa
jurídica contratada.
Art. 64. O órgão fiscalizador competente, o
Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores
Mobiliários ou a Secretaria da Receita Federal,
constatando a existência de práticas irregulares ou
indícios de crimes em entidades de previdência
complementar, noticiária ao Ministério Público,
enviando-lhes os documentos comprobatórios.
Parágrafo único. O sigilo de opeíações não
poderá ser invocado como óbice à trca de informaões
entre os orgãos mencionados no caput, nem ao
fornecimento de informações requisitadas pelo
Ministério Público.
Art. 65. A infração a qualquer disposição desta
lei Complementar ou a seu regulamento, para a qual
não haja penalidade expressamente cominada,
sujeita a pessoa física ou jurídica responsável,
conforme o caso e a gravidade da infração, às
seguintes penalidades administrativas, observado o
disposto em regulamento:
I - advertência;
11 - suspensão do exercício de atividades em
entidades de previdência complementar pelo prazo
de até cento e oitenta dias;
111 - inabilitação, pelo prazo de dois a dez anos,
para o exercício de cargo ou função em entidades de
previdência complementar, sociedades seguradoras,
instituições financeiras e no serviço público; e
IV - multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), devendo
esses vàlores, a partir da publicação desta lei
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Complementar, ser reajustados de forma a preservar,
em caráter permanente, seus valores reais.

§ 12 A penalidade prevista no inciso IV poderá
sre aplicada cumulativamente com as constantes
dos incisos I, 11 ou 111 deste artigo.
§ 22 Das Decisões do órgão fiscalizador
caberá recurso, no prazo de quinze dias, com efeito
suspensivo, ao órgão competente.
§ 32 O recurso a que se refere o parágrafo anterior, na hipótese do inciso IV deste artigo, somente
será conhecido se for comprovado pelo requerente
o pagamento antecipado, em favor do órgão
fiscalizador, de trinta por cento do valor da multa
aplicada.
§ 42 Em caso de reincidência, a multa será
aplicada em dobro.
Art. 66. As infrações serão apuradas mediante
processo administrativo, na forma do regulamento,
aplicando-se, no que couber, o disposto na lei ng
9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Art. 67. O exercício de atividade de
previdência complementar por qaualquer pessoa,
física ou jurídica, sem a autorização devida do
órgão competente~ inclusive a comercialização de
planos de benefícios, bem como a captação ou a
administração de recursos de terceiros com o
objetivo de, direta ou indiretamente, adquirir ou
conceder benefícios previdenciários sob qualquer
forma, submete o responsável à penalidade de
inabilitação pelo prazo de dois dez anos para o
exercício de cargo ou função em entidade de
previdência
complementar,
sociedades
seguradoras, instituições financeiras e no serviço.
público, além de multa aplicável de acordo com o
disposto no inciso IV do art. 65 desta lei
Complementar, bem como noticiar ao Ministério
Público.
CAPíTULO VIII

Das Disposições Gerais
Art. 68. As contribuições do empregador, os
benefícios e as condições contratuais previstos nos
estatutos, regulamentos e planos de benefícios das
entidades de previdência complementar não integram
o contrato de trabalho dos participantes, assim como,
à exceção dos benefícios concedidos, não integram a
remuneração dos participantes.
§ 12 Os benefícios só serão considerados direto
adquirido do participante quando implementadas
todas as condições estabelecidas para elegibilidade
consignadas no regulamento do respectivo plano.
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§ 2g A concessão de benefícios pela previdência
complementar não depende da concessão de
benefício pelo regime geral de previdência social.
Art. 69. As condições vertidas para as entidades
de previdência complementar, destinadas ao custeio
dos planos de benefícios de natureza previdenciária,
são dedutíveis para fins de incidência de imposto
sobre a renda, nos limites e nas condições fixadas em
lei.

§ 12 Sobre as contribuições de que trata caput
não incidem tributação e contribuições de qualquer
natureza.

§ 22 Sobre a portabilidade de recursos de
reservas técnicas, fundos e provisões entre planos de
benefícios
de
entidades
de
previdência
complementar, titulados pelo mesmo participante,
não incidem tributação e contribuições de qualquer
natureza.
Art. 70. Os investimentos e os rendimentos
provenientes das aplicações dos recursos das
reservas técnicas, provisões e fundos, constituídos
com recursos das contribuições e que garantam os
benefícios, poderão ser incentivados, na forma da lei,
e deverão ter a tributação diferida em relação ao
imposto sobre a renda.
Art. 71. É vedado às entidades de previdência
complementar
realizar
quaisquer
operações
comerciais e financeiras:
I - com seus administradores, membros dos
conselhos estatutários e respectivos cônjuges ou
companheiros, e com seus parentes até o segundo
grau;

11- com empresa de que participem as pesoas a
que se refere o inciso anterior, exceto no caso de
participação de até cinco por cento como acionista de
empresa de capital aberto; e
111 - tendo como contraparte, mesmo que
indiretamente, pessoas frsicas e jurídicas a elas
Iigdas, na forma definida pelo órgão regulador.
Parágrafo único. A vedação deste artigo não se
aplica ao patrocinador, aos participantes e aos
assistidos, que, nessa condição, realizarem operações
com a entidade de previdência complementar.
Art. 72. Compete privativamente ao órgão
regulador e fiscalizador das entidades fechadas zelar
pelas sociedades civis e fundações, como definido no
art. 31 desta lei Complementar, não se aplicando a
estas o disposto nos arts. 26 e 30 do Código Civil e
1.200 a 1.204 do Código de Processo Civil e demais
disposições em contrário.
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Art. 73. As entidades abertas serão reguladas
também, no que couber, pela legislação aplicável às
sociedades seguradoras.
Art. 74. Até que seja publicada a lei de que trata
o art. 52 desta Lei Complementar, as funções do
órgão regulador e do órgão fiscalizador serão
exercidas pelo Ministério da Previdência e
Assistência Social, por intermédio, respectivamente,
do
Conselho
de
Gestão da Previdência
Complementar (CGPC) e da Secretaria de
Previdência Complementar (SPC), relativamente às
entidades fechadas, e pelo Ministério da Fazenda, por
intermédio do Conselho Nacional de Seguros
Privados (CNSP) e da Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP), em relação respectivamente, à
regulação e fiscalização das entidades abertas.
Art. 75. Sem prejuízo do benefício, prescreve em
cinco anos o direito às prestações não pagas nem
reclamadas na época própria, resguardados os
direitos dos menores dependentes dos incapazes ou
dos ausentes, na forma do Código Civil.
Art. 76. As entidades fechadas que, na data da
publicação desta Lei Complementar, prestaram a
seus participantes e assistidos serviços assistenciais
à saúde poderão continuar a fazê-lo, desde que seja
estabelecido um custeio específico para os planos
assistenciais e que a sua contabilização e o seu
patrimônio sejam mantidos em separado em relação
ao plano previdenciário.
§ 12 Os programas assistenciais de natureza
financeira deverão ser extintos a partir da data de
publicação desta Lei Complementar, permanecendo
em vigência, até o seu termo, apenas os
compromissos já firmados.
§ 22 Consideram-se programas assistenciais de
natureza financeira, para os efeitos desta Lei
Complementar, aqueles em que o rendimento
situa-se abaixo da taxa mínima atuarial do respectivo
plano de benefícios.
Art. 77. As entidades abertas sem fins lucrativos
e as sociedades seguradoras autorizadas a funcionar
em conformidade com a Lei n2 6.435, de 15 de julho
de 1977, terão o prazo de dois anos para se adaptar
ao disposto nesta Lei Complementar
§ 12 No caso das entidades abertas sem fins
lucrativos, já autorizadas a funcionar, é permitida a
manutenção de sua organização jurídica como
sociedade civil, sendo-lhes vedado participar, direta
ou indiretamente, de pessoa jurídicas, exceto quando
tiverem partipação acionária:
I - minoritária, em sociedades anônimas de
capital aberto, na forma regulamentada pelo
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Conselho Monetário Nacional, para aplicação de
recursos de reservas técnicas, fundos e provisões;
11 - em sociedade seguradora elou de
capitalização.
.
2
§ 2 É vedado à sociedade seguradora elou de
capitalização referida no inciso 11 do parágrafo anterior participar majoritariamente de pessoas jurídicas,
ressalvadas as empresas de suporte ao seu
funcionam ento e as sociedades anônimas de capital
aberto, nas condições previstas no inciso I do
parágrafo anterior.
§ 32 A entidade aberta sem fins lucrativos e a
sociedade seguradora elou d ecapitalização por ela
controlada devem adaptar-se às condições
estabelecidas nos §§ 22 e 3Q artigo no mesmo prazo
previsto no caput deste artigo.
§ 42 As reservas técnicas de planos já operados
por entidades abertas de previdência privada sem
fins lucrativos, anteriormente à data de publicação da
Lei n2 6.435, de 15 de julho de 1977, poderão
permanecer garantidas por ativos de propriedade da
entidade, existentes à época, dentro de programa
gradual de ajustes às normas estabelecidas pelo
órgão regulador sobre a matéria, a ser submetido
pela entidade ao órgão fiscalizador no prazo máximo
de doze meses a contar da data de publicação desta
Lei Complementar.
§ 52 O prazo máximo para o término para o
programa gradual de ajustes a que se refere o
parágrafo anterior não poderão superar cento e vinte
meses, contados da data de aprovação do respectivo
programa pelo órgão fiscalizador.
§ 62 As entidades abertas sem fins lucrativos
que, na data de publicação desta Lei Complementar,
já vinham mantendo programas de assistência
filantrópica, prévia e expressamente autorizados,
poderão, para efeito de cobrança, adicionar às
contribuições de seus planos de benefícios valor
destinados àqueles programas, observadas as
normas estabelecidas pelo órgão regulador.
§ 72 A aplicabilidade do disposto no parágrafo
anterior fica sujeita, sob pena de cancelamento da
autorização previamente concedida, à prestação
anual de contas dos programas filantrópicos e à
aprovação pelo órgão competente.
§ 82 O descumprimento de qualquer das
obrigações contidas neste artigo sujeita os
administradores das entidades abertas sem fins
lucrativos e das sociedades seguradora elou da
capitalização por elas controladas ao Regime
Disciplinar previsto nesta Lei Complementar, sem
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prejuízo de responsabilidade civil por danos ou
prejuízos causados, por ação ou omissão à entidade.
Art. 78. Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 79. Ficam revogadas as Leis n2 6.435, de 15
de julho de 1977, e nQ 6.462, de 9 de novembro de
1977.
Sala da Comissão, 6 de outubro de 1999. Deputado Nelson Marchezan, Presidente
Deputado Manoel Castro, Relator.
COMISSÃO ESPECIAL
PARA EXAME DO PLP Nº 10/99
(REGIME DE PREVID~NCIA COMPLEMENTAR)
Declaração de voto
do Deputado Ricardo Maranhão (PSB - RJ)

Antes de passar ao mérito propriamente,
gostaria de destacar a forma democrática e acessível
pela qual o ilustre Relator, Deputado Manoel Castro,
conduziu o trabalho sob sua Relatoria, recolhendo
contribuições de inúmeras entidades envolvidas na
questão da previdência complementar privada.
Agradeço ainda, neste meu voto, a cortesia e
fidalguia a mim dispensadas ao longo dos trabalhos e
especialmente em reunião em mais de uma hora
mantida em seu gabinete.
Não obstante o Sr. Relator ter acatado algumas
sugestões de minha autoria e incorporado outras de
entidades e colegas melhorando assim a qualidade
do Substitutivo, vejo-me no dever de consciência de
apresentar um voto em separado, por não concordar
com alguns pontos presentes no seu relatório, por
serem fundamentais a meu ver.
1. Representação dos trabalhadores nas
reuniões do Conselho Monetário Nacional que
deliberem sobre assunto do seu interesse,
especialmente sobre previdência complementar:
A Constituição é clara ao assegurar o direito aos
trabalhadores de participarem dos colegiados
relacionados aos seus interesses previdenciários:
"Art. 1O. É assegurada a participação dos
trabalhadores e empregadores nos colegiados dos
órgãos públicos em que seus interesses profissionais
ou previdenciários sejam objeto de discussão e
deliberação:'
Além do art. 10, o art. 202, § E).2 da Constituição
(conforme Emenda Constitucional n2 20/98,
recentemente aprovada pelo Congresso Nacional)
trata específica e claramente da participação dos
"trabalhadores-participantes nos colegiados em
instâncias de decisão em que seus interesses sejam
objeto de discussão e deliberação".
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Infelizmente, essa sugestão não foi incorporada
no relatório, fazendo com que o Conselho Monetário
Nacional possa se reunir e deliberar sem a
participação dos interessados.
2. Os órgãos de regulamentação, bem como os
de fiscalização, não asseguram a representação dos
trabalhadores-participantes nos seus fóruns de
decisão, o que do ponto de vista da representação é
um dispositivo bastante anti-democrático.
3. Revogação total da Lei nº 6.435n7: Além de
se configurar como quebra da tradição jurídica
brasileira, que reza que se revoguem apenas os
dispositivos que colidam com o novo projeto, pode vir
a trazer lacunas jurídicas deixando aspectos
importantes de legislação previdenciária sem
disciplina.
4. Cabe ressaltar que alguns dispositivos
inseridos pelo relator no seu substitutivo têm redação
que nos parece inconstitucional, como, por exemplo o
§ 12 do art. 68 que estabelece que "os benefícios só
serão considerados benefício do participante quando
implementadas todas as condições estabelecidas
para elegibilidde consignadas no regulamento do
respectivo plano". Ora, a incorporação de um
participante a um fundo de pensão formalizada por
meio de um termo de adesão é um contrato, um ato
jurídico perfeito, somente podendo ser modificado
mediante manifestação expressa das partes.
5. O § 22 do art. 31 do Substitutivo do nobre Relator torna compulsórias, para as entidades fechadas
constituídas por institutidores, a terceirização da
gestão dos recursos e a oferta exclusiva de planos de
contribuição definida quando, entendemos, os
participantes desses planos deveriam decidir
livremente sobre estas questões.
6. A contratação de operações de resseguro ou
a formação de fundo de solvência, por determinação
do órgão regulador e fiscalizador, pelas entidades de
previdência complementar fechadas, previstas no art.
11 , parágrafo único do Substitutivo, é uma
discriminação, pois a exigência não é feita para as
entidades abertas.
7. No art. 17 do seu Substitutivo, o relator
introduziu a expressão "observado o direito
acumulado",
não
elimina
a
flagrante
inconstitucionalidade deste art. 17, que colide com o
mandamento constitucional expresso no art. 52, inciso
XXXVI da Carta de 1988, que dispõe que "a Lei não
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e
a coisa julgada".
8. A visível inconstitucionalidade do parágrafo
único do art. 17, que também desrespeita o mesmo

,57184 Quinta-feira 25

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

dispositivo anteriormente citado, nos obriga a votar
contra o Relator.
9. O art. 21 do Substitutivo do Relator, que prevê
a divisão dos ônus por eventuais déficits entre
participantes, assistidos e patrocinadores, prejudica
participantes e assistidos, uma vez que não é justo
imputar-lhes ônus decorrentes da má gestão de uma
diretoria por eles nomeada, e da qual não participam.
Por tudo isso, e por algumas outras sugestões
que melhorariam o projeto, votamos contra o
Substitutivo do Relator, encaminhando declaração de
voto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim".
O SR. EMERSON KAPAZ (PPS - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS entende
que este projeto vem em boa hora e deve ser votado
no sentido de aumentar a previdência complementar,
ampliar o espaço da poupança e, com ela, financiar o
que todos nós queremos, que é o desenvolvimento
econômico deste País.
O PPS vota "sim".
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PUPST/PSL vota "sim".
O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB vota "não".
O SR. MIRO TEIXEIRA (POT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, em outras condições,
não teríamos embaraço de aprofundar a discussão
deste projeto, aperfeiçoá-Ia aqui e ali e votar a favor.
Mas não é o caso, porque não se estabeleceu aqui
uma discussão do que será uma previdência pública
forte. Como temos restrições aos padrões de
organização atualmente adotados para a previdência
pública, entendemos que haverá uma inversão se
votarmos agora essa atualização, até que criteriosa,
para a previdência complementar - ouça-se: uma
previdência privada.
Não temos restrição à existência de planos,
empresas e até de entidades de trabalhadores que
organizem previdência privada; porém, precisamos
ter garantias de que a previdência pública se torne um
instituto verdadeiramente sólido. Temos sérias
dúvidas se aqui a poupança do trabalhador será
assegurada e que servirá para investimentos
corretos, como apregoados sempre .nessas
oportunidades, ou se, ao contrário, um mecanismo
aue iá não deu certo em alauns oaíses emeraentes
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esteja sendo recriado. Depois de os benefícios terem
sido pagos, seria o caso de os que contribuíram para
esses planos verificarem que as instituições estão
verdadeiramente quebradas.
Então, o POT vai votar "não". Não se trata de
questão fechada da nossa bancada. Até pela
característica do Relator, Deputado Manoel Castro, o
projeto é sério e foi tratado com seriedade. Todavia,
pela nossa visão da organização da previdência
pública, há uma inversão de ordem. Priorizaremos,
isto sim, uma previdência pública forte.
Então, neste momento, o voto do POT para o
projeto é "não."
O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, isso é
preconceito. Esta Casa teve a sapiência de escolher
um sistema misto de previdência. Até o teto de 1 mil e
250 reais, temos no sistema público, estatal, solidário.
A partir daí, estamos fazendo, hoje, o caminho da
modernização, que é criar o fundo de pensão e a
previdência complementar.
A democratização do capital, no mundo, é feita
hoje por meio do fundo de pensão. Os fundos de
pensão acabaram com os nomes de famílias
milionárias do mundo, como Rotschild e Rockfel/er.
Hoje, na América, os fundos de pensão são
responsáveis pelo controle acionário de 65% das
grandes empresas e grupos. Essa é a maneira de se
democratizar o capital.
O Brasil avança ao ter uma previdência pública
estatal e solidária até 1 mil e 200 reais - 10 salários
mínimos, absolutamente garantidos pelo INSS. E o
fundo de pensão complementar é para quem desejar
receber mais do que o Estado banca, do que o Estado
contribui.
Dessa forma, cumprimento o Relator e esta
Casa, que escolheu o sistema duplo. Esse sistema
não é como o chileno, que é meramente poupança,
capitalização individualizada. Não é isso. Nosso regime não é como o chileno, que é meramente
capitalista. O nosso tem a marca social do regime
solidário, que o INSS assegura a todos os brasileiros,
e o avanço democrático de permitir que o fundo de
pensão invista nas empresas deste País.
Peço aos companheiros de bancada que votem
a favor. O projeto é bom, revolucionário e avança no
sentido de dotar o País de uma previdência moderna,
segura e equilibrada.
Era o que tinha a dizer.
O PTB vota "sim".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. o PPB
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encaminha favoravelmente por entender que este
projeto moderniza a previdência.
O PPB vota "sim".
O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dado
o alcance da matéria, talvez uma série de parlamentares
não tenha aprofundado o debate.
Inicialmente, registro que, durante toda a legislatura
anterior, fizemos um debate sobre concepção de
previdência pública e privada brasileira. Defendíamos uma
previdência pública com piso e teto e a participação de
todos os brasileiros. A tese foi derrotada.
A proposta aprovada criou três tipos de previdência:
uma pública para os servidores civis, uma pública para os
servidores militares e uma terceira chamada ''Previdência
do Povão", com piso e teto de 1 mil e 200 reais.
Estamos discutindo exatamente o mecanismo
de previdência complementar para aqueles que têm
salário acima de 1 mil e 200 reais, que hoje é de 1 mil
e 255 reais. Essa previdência é subdividida em dois
grandes grupos: a chamada previdência complementar
privada fechada, que chamamos de fundo de pensões com algo em torno de 389 fundos no País e
aproximadamente 98 bilhões de reais, vafores de hoje -, e
a previdência complementar privada aberta praticada por
uma série de outras organizações.
Sou daqueles que entendem ser este um dos
mecanismos para formar uma poupança nacional que
alavanque nossa economia, gerando negócios e
diminuindo a dependência do capital especulativo. Sei
também que este projeto de lei não faz a mediação de
toda a Casa, mas foi o possível de acordo com o
consenso progressivo que construímos.
Por essa razão, o nosso partido vota "sim",
ressalvando os destaques, para que possamos fazer
o debate sobre alguns pontos.
O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMOB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB, por
entender que o projeto moderniza o Brasil,
recomenda o voto "sim".
O SR. NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o PSDB vota "sim" porque o projeto
realmente traz um avanço e, ao contrário do que
equivocadamente disse o ilustre Líder do PT, destina-se
a todos os segurados da Previdência, inclusive àqueles
que ganham menos de 1.200 reais e que queiram
complementar sua Previdência, podendo fazer a opçãoaí, sim, está certo o Líder do PT - tanto por uma
instituição fechada quanto por uma aberta.
Chegamos a privilegiar, no meu modo de
entender, as instituições fechadas da Previdência,
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porque elas estão comandadas exatamente pelas
partes beneficiadas e pelo instituidor.
Por meio do trabalho do ilustre Relator, Deputado
Manoel Castro, conseguimos introduzir algumas coisas
interessantes no projeto, como a tributação só quando o
beneficiário recebe o benefício, e não quando ele recolhe
para se beneficiar. Conseguimos também preservar as
instituições que já possuam planos de assistência, além
daquelas que hoje atuam sem fins lucrativos. De
qualquer forma, é um grande avanço.
Por isso, o PSOB vota a favor deste projeto,
desejando que milhões de brasileiros possam
incorporar-se a planos complementares de Previdência,
que existem hoje para algumas empresas estatais.
Queremos estender isso aos trabalhadores do comércio e
da indústria, aos professores universitários, aos
professores primários, aos engenheiros, a todas as
categorias sociais, classistas ou não, que possam,
empresarialmente ou não, unir-se, para formar planos de
previdência que alavanquem a economia do País e
assegurem uma previdência melhor.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi alguém dizer
que o projeto é antidemocrático. Ora, não existe
democracia maior do que estabelecer igualdade de
direitos e oportunidades a todas as pessoas.
O projeto disciplina a previdência privada,
estabelecendo um fundo complementar. Ele é optativo.
Se o trabalhador que já tem uma aposentadoria pública
garantida até R$1.260 não quiser, ele não opta peja
aposentadoria complementar. Se o fizer, fará na quantia
que lhe for possível: mais R$500, R$1.000, R$2.0oo,
assim por diante.
Acredito que seja um privilégio e um benefício para
o trabalhador brasileiro o sistema aberto - que permite
acesso a pessoas de qualquer nível- e o sistema fechado
- que permite, por meio de sociedade civil ou fundação,
que uma determinada empresa faça seu fundo, sem fim
lucrativo e sempre sob a fiscalização e supervisão do .
estado, o que é importante.
Não é possível que se queira combater um
projeto dessa natureza. Mais do que isso, o projeto vai
fazer com que o País, muito criticado por não ter
poupança, forme sua poupança, para que não
sejamos tão vulneráveis ao capital especulativo e
volátil, que chega à noite e sai de manhã.
Por isso, o PFL recomenda o voto "sim".
O SR. RICARDO BARROS (PPB - PR.Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Relator Manoel
Castro preserva o caráter facultativo da previdência
complementar, classifica entidades entreabertas
fechadas, cria a figura do instituidor, da portabilidade
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e também do benefício proporcional diferido.
Portanto, avança significativamente e moderniza o
sistema de previdência complementar. É claro que
isso incentiva a poupança e dá segurança ao
trabalhador para o seu futuro.
O Governo vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço aos
Srs. Deputados que tomem seus lugares, a fim de ter
início a votação pelo sistema eletrônico.
Está iniciada a votação.
O SR. ROBERTO ARGENTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoco
os Srs. Deputados para sessão extraordinária
amanhã, às 9h.
O SR. ALEXANDRE SANTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

a palavra.

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Humanista vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
comunicar aos Srs. Deputados que na semana que
vem teremos sessão terça, quarta e quinta-feira.
O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. BISPO RODRIGUES (BlocolPL - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de saber
de V. Exa. se vamos votar ainda hoje o requerimento
de urgência do Projeto nº 1.542, de 1991 .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Creio
que hoje não há mais condições. Trarei esses dois
projetos que me comprometi sejam votados para a
sessão de amanhã.
O SR. BISPO RODRIGUES - Se V. Exa. me
permite, gostaria de chamar a atenção das Sras.
Deputadas, porque é um projeto que mexe com a
mulher funcionária pública, que as obriga ao exame
de prevenção do câncer ginecológico. Este projeto embora eu não conheça o mérito - pode ser um
impedimento à contratação da mulher funcionária
pública.
Ora, todos sabemos que muitas vezes a
pessoa tem câncer, mas continua vivendo e
trabalhando. Chamo a atenção das nobres
Deputadas, para que atentem para esse projeto.
Peço que o examinem com cuidado, para que
possam se posicionar, protegendo o emprego da
···mulher funcionária pública, já que esse projeto as
obriga a fazer o exame. Isso pode impedir que muitas
delas alcancem o emprego.

O SR. ALEXANDRE SANTOS (PSDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei com meu partido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
encerrar a votação.

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO (PMDB - PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,. não
consegui digitar, mas meu voto é "sim", de acordo
com a bancada.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB
- CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de entregar à Mesa projeto de lei que
acrescenta parágrafo único ao art. 52 da Lei n2 7.827,
de 1989, no tocante aos municípios que integram o
semi-árido. Automaticamente a Sudene passará a ter
novos critérios para incluir municípios no semi-árido
nordestino.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

VOTARAM
Sim
Não
Abstenções
Total

284
31

00
315

É aprovado, em 12 turno, o substitutivo
adotado pela Comissão Especial,ressalvados os
destaques.
Estão prejudicados: a proposição inicial
(Projeto de Lei Complementar n2 10199 e as
emendas de Plenário a ele oferecidas).
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PropoSlçio: p[p N° 1'0/99 - SUBSTITUTIVO DA
COMISSÃO ESPECIAL
Início Votação: 24111/1999 21:43
Fim Votação: 24111/1999 21:48

Presidiram a Votação: Michel Temer - 20:57

Resultado da Votação
Sim
Não
Abstenção

283
31

Orientação
PFL -Sim
PSOB-Sim
PMOB-Sim
PT-Sim
PPB-Sim
PlB-Sim
POT- Não
PSBIPCOOB - Não
PUPSTIPSL - Sim
PPS-Sim
PV-Sim
PHOBS-Sim
GOV.-Sim

O

Total da Votação 314

Art. 17
Total Quorum

1
315

Obstrução

O

Partido
RORAIMA
Airton Cascavel
Francisco Rodrigues
Luciano Castro

Bloco

PPS
PFL
PFL

Voto
Sim
Sim
Sim

Total Roraima: 3
AMAPÁ
Evandro Milhomen

PSB

PSB/PCDOB

Não

Total Amapá: 1
PARÁ
Deusdeth Pantoja
Nicias Ribeiro
Paulo Rocha
Renildó Leal
Valdir Ganzer

PFL
PSDB
PT
PTB
PT

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

L15'6.A
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Bloco

Voto

PSB/PCDOB

Sim
Sim
Sim
Sim
Não

Total Pará: 5
AMAZONAS
Arthur Virgílio
Átila Lins
Francisco Garcia
Luiz Fernando
Vanessa Grazziotin

PSDB
PFL
PFL
PPB
PCdoB

Total Amazonas: 5
RONDONIA
Agnaldo Muniz
Confúcio Moura
Eurípedes Miranda
Nilton Capixaba
Sérgio Carvalho

PDT
PMDB
PDT
PTB
PSDB

Não
Sim
Não
Sim
Sim

PFL
PFL
PSDB
PFL

Sim
Sim
Sim
Sim

PTB
PFL
PMDB
PFL
PMDB
PPB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PPB
PMDB
PSB
PDT
PFL
PFL
PMDB
PSDB
PSDB

Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Rondonia : 5
ACRE
IIdefon«o Cordeiro
José Aleksandro
Sérgio Barros
Zila Bezerra
Total Acre: 4
TOCANTINS
Antônio Jorge
Darci Coelho
Freire Júnior
João Ribeiro
Osvaldo Reis
Pastor Amarildo
Total Tocantins: 6
MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo
Gastão Vieira
José Antonio
Neiva Moreira
Níce Lobão
Pedro Fernandes
Pedro Novais
Roberto Rocha
Sebastião Madeira

PSB/PCDOB

Total Maranhão: 9
CEARÁ
Adolfo Marinho
Antonio Cambraia
Arnon Bezerra
Chiquinho Feitosa
Eunício Oliveira
Inácio Arruda
José Pimentel
Léo Alcãntara

PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PCdoB
PT
PSDB

PSB/PCDOB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
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CEARÁ
Manoel Salviano
Marcelo Teixeira
Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó
Sérgio Novais
Vicente Arruda

PSDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSB
PSDB

Bloco

PSB/PCDOB
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Voto
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim

Total Ceará: 14
PIAuí
Ciro Nogueira
Gessivaldo Isaias
Heráclito Fortes
Paes Landim
Wellington Dias

PFL
PMDB
PFL
PFL
PT

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PMDB
PFL

Sim
Sim

PMDB
PT
PMDB
PMDB
PFL
PFL

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PFL
PMDB
PSB
PFL
PFL
PST
PFL
PPB
PPS
PSDB

Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Piauí: 5
RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina
Lavoisier Maia
Total Rio Grande do Norte: 2
PARAíBA
Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Efraim Morais
Marcondes Gadelha
Total Paraiba : 6
PERNAMBUCO
Antônio Geraldo
Armando Monteiro
Djalma Paes
Inocêncio Oliveira
José Múcio Monteiro
Marcos de Jesus
Osvaldo Coelho
Pedro Corrêa
Pedro Eugênio
Sérgio Guerra

PSB/PCDOB

PUPST/PSL

Total Pernambuco: 10
ALAGOAS
Albérico Cordeiro
Givaldo Carimbão
Helenildo Ribeiro
João Caldas
Regis Cavalcante

PTB
PSB
PSDS
PL
PPS

PSB/PCDOS
PUPST/PSL

Sim
Não
Sim
Sim
Sim

Total Alagoas: 5
SERGIPE
Adelson Ribeiro
Augusto Franco

PSC
PSDS

Sim
Sim
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Partido

Bloco

Voto

SERGIPE
José Teles
Marcelo Déda
Pedro Valadares
Sérgio Reis

PSDB
PT
PSB
PSDB

Sim

Sim
PSB/PCDOB

Não
Sim

Total Sergipe: 6
BAHIA
Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jairo Carneiro
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
José Carlos Aleluia
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves

P.FL
PFL
PMDB
PTB
PMDB
PT
PFL
PCdoB
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PT
PSDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PT
PT
PPB

PSB/PCDOB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Bahia: 31
MINAS GERAIS
Ademir Lucas
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Custódio Mattos
Eduardo Barbosa
Gilmar Machado
Glycon Terra Pinto
Hélio Costa
Herculano Anghinetti
Jaime Martins

PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PT
PMDB
PMDB
PPB
PFL

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
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MINAS GERAIS
João Fassarella
João Magalhães
João Magno
Júlio Delgado
Lael Varella
Lincoln Porteia
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Lima
Mário de Oliveira
Narcio Rodrigues
Odelmo Leão
Philemon Rodrigues
Rafael Guerra
Roberto Brant
Ronaldo Vasconcellos
Saraiva Felipe
Sérgio Miranda
Silas Brasileiro
Virgilio Guimarães
Zaire Rezende

PT
PMOB
PT
PMOB
PFL
PST
PPB
PMOB
PMOB
PSOB
PPB
PMOB
PSOB
PFL
PFL
PMOB
PCdoB
PMOB
PT
PMOB

Bloco

PUPST/PSL

PSB/PCOOB
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Voto
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim

Total Minas Gerais: 32
EspíRITO SANTO
Aloízio Santos
João Coser
José Carlos Elias
Marcus Vicente
Max Mauro
Nilton Baiano

PSOB
PT
PTB
PSOB
PTB
PPB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PPB
PFL
PSOB
PFL
PPS
PL
POT
PSOB
PSOB
PV
PTB
PPB
PMOB
PPB
PCdoB
PMOB
PMOB
POT
PT
POT
POT

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Não

Total Espírito Santo: 6
RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde
Aldir Cabral
Alexandre Santos
Almerinda de Carvalho
Ayrton Xerêz
Bispo Rodrigues
Celso Jacob
Coronel Garcia
Or. Heleno
Fernando Gabeira
Fernando Gonçalves
Francisco Silva
lédio Rosa
Jair Bolsonaro
Jandira Feghali
João Mendes
Jorge Wilson
Luis Eduardo
Luiz Sérgio
Miriam Reid
Miro Teixeira

PUPST/PSL

PSB/PCOOB

1.156
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RIO DE JANEIRO
Pastor Valdeci Paiva
Ricardo Maranhão
Roberto Jefferson
Ronaldo Cezar Coelho
Simão Sessim
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Bloco

Voto

PST
PSB
PTB
PSOB
PPB

PUPST/PSL
PSB/PCOOB

Sim
Não
Sim
Sim
Sim

Total Rio de Janeiro: 26
SÃO PAULO
Alberto Goldman
Alberto Mourão
Aldo Rebelo
Aloizio Mercadante
André Benassi
Angela Guadagnin
Arnaldo Faria de Sá
Ary Kara
Bispo Wanderval
Celso Giglio
Clovis Volpi
Corauci Sobrinho
Oe Velasco
Or. Evilásio
Or. Hélio
Ouilio Pisaneschi
Edinho Araújo
Eduardo Jorge
Emerson Kapaz
Fernando Zuppo
Gilberto Kassab
Iara Bernardi
Jair Meneguelli
Jorge Tadeu Mudalen
José de Abreu
José Genoíno
José índio
José Machado
José Roberto Batochio
Luiz Antonio Fleury
Marcelo Barbieri
Medeiros
Michel Temer
Milton Monti
Moreira Ferreira
Nelo Rodolfo
Nelson Marquezelli
Neuton Lima
Paulo Kobayashi
Paulo Lima
Professor Luizinho
Rubens Furlan
Salvador Zimbaldi
Sampaio Oória
Silvio Torres

PSOB
PMOB
PCdoB
PT
PSOB
PT
PPB
PPB
PL
PTB
PSOB
PFL
PST
PSB
POT
PTB
PPS
PT
PPS
POT
PFL
PT
PT
PMOB
PTN
PT
PMOB
PT
POT
PTB
PMOB

PFL
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PTB
PFL
PSOB
PMOB
PT
PPS
PSOB
PSDB
PSOB

PSB/PCDOB

PUPST/PSL

PL/PST/PSL
PSB/PCOOB

Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Art. 17
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Partido
SÃO PAULO
Teima de Souza
Wagner Salustiano
Xico Graziano

Bloco
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Voto

PT
PPB
PSDB

Sim
Sim
Sim

PFL
PSDB
PTB
PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PMDB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total São Paulo: 48
MATO GROSSO
Celcita Pinheiro
Uno Rossi
Murilo Domingos
Pedro Henry
Ricarte de Freitas
Teté Bezerra
Welínton Fagundes
Wilson Santos
Total Mato Grosso: 8
DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz
Alberto Fraga
Jorge Pinheiro
Maria Abadia
Paulo Octávio
Ricardo Noronha

PCdoB
PMDB
PMDB
PSDB
PFL
PMDB

PSB/PCDOB

Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Distrito Federal: 6
GOIÁS
Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Juquinha
Udia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha

PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PFL
PFL

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PT
PSDB
PFL

Sim
Sim
Sim

PFL
PFL
PFL
PSDB
PPB
PT
PMDB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sirr

Total Goiás: 12
MATO GROSSO DO SUL
João Grandão
Marisa Serrano
Pedro Pedrossian
Total Mato Grosso do Sul: 3
PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Alex Canziani
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Gustavo Fruet
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PARANÁ
Hermes Parcranello
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Moacir Micheletlo
Nelson Meurer
Odilio Balbinotli
Oliveira Filho
Osmar SerraÇjlio
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Werner Wanderer

Bloco
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Voto

PMOB
PTB
PFL
PMOB
PTB
PPB
PSOB
PT
PMOB
PPB
PSOB
PPB
PMOB
PPB
PPS
PFL

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PFL
PT
PMOB
POT
PFL
PPB
PMOB
PPB
PFL
PT
PFL
PMOB

Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PT
POT
POT
PPB
PTB
PMOB
POT
PT
PPB
PT
PPB
PT
PT
PMOB
PSOB
PMOB
PL
PT
PHOBS
PMOB
PMOB
PSOB

Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Total Paraná: 23
SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carlilo Merss
Edison Andrino
Fernando Coruja
Gervásio Silva
Hugo Biehl
João Matos
João Pizzolatli
José Carlos Vieira
Luci Choinacki
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Total Santa Catarina: 12
RIO GRANDE DO SUL
. Adão Pretlo
Airton Oipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
Oarcisio Perondi
Enio Bacci
Esther Grossi
Fetler Júnior
Henrique Fontana
Luis Carlos Heinze
Luiz Mainardi
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan .
Nelson Proença
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Waldir Schmidt
Veda Crusius
Total Rio Grande do Sul: 22

PUPST/PSL

Sim
Sim
Sim

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Novembro de 1999

o SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado
Serafim Venzon vota conforme orientação do PDT na
última votação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica
adiada "de ofício" a votação das emendas e
destaques oferecidos ao substitutivo ao Projeto de Lei
Complementar n2 10/99 e dos demais itens da pauta
(Projetos de Lei n2 s 1.617-D/99 e 2.077/99; o Projeto
de Decreto Legislativo n2 233-A199; e as Propostas de
Emendas à Constituição nSls 7-B e 85-B/99).

v- ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
DEIXARAM
DE
COMPARECER
OS
SENHORES:

PMDB
PFL
PL
AMAPÁ

Antonio Feijão
Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Jurandil Juarez
Total de Ausentes: 5

PSDB
PSDB
PPB
PTB
PMDB
PARÁ

Babá
Josué Bengtson
Raimundo Santos
Total de Ausentes: 3

PT
PTB
PFL

AMAZONAS
José Melo
Total de Ausentes:

PFL

1

ACRE
Márcio Bittar
Marcos Afonso
Nilson Moutão
Total de Ausentes: 3

MARANHÃO
Cesar Bandeira
Costa Ferreira
Francisco Coelho
João Castelo
Mauro Fecury
Paulo Marinho
Total de Ausentes: 6

PFL

PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
CEARÁ

Almeida de Jesus
Roberto Pessoa
Total de Ausentes: 2

PL
PFL
PIAuí
PFL

RIO GRANDE DO NORTE
PUPST/PSL

Henrique Eduardo Alves
Iberê Ferreira
Total de Ausentes: 2

PMDB
PPB

PARAíBA
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Total de Ausentes: 2

PPB
PSDB

PERNAMBUCO
Gonzaga Patriota
Luciano Bivar
Total de Ausentes: 2

PSB
PSL

ALAGOAS
José Thomaz Nonô
Total de Ausentes: 1

PFL

SERGIPE
Jorge Alberto
Total de Ausentes: 1

RONDÔNIA
Oscar Andrade
Total de Ausentes: 1

PPS
PT
PT

Mussa Demes
Total de Ausentes: 1

RORAIMA
Alcestes Almeida
Luis Barbosa
Robério Araújo
Total de Ausentes: 3
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PMDB
BAHIA

Jaime Fernandes
Total de Ausentes: 1

PFL

PSB/PCdoB
PUPST/PSL
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COMISSÕES

MINAS GERAIS
Cabo Júlio
Fernando Diniz
Ibrahim Abi-Ackel
Maria Elvira
Nilmário Miranda
Olimpio Pires
Zezé Perrella
Total de Ausentes: 7

PL
PMDB
PPB
PMDB
PT
PDT
PFL

PUPST/PSL

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

EspíRITO SANTO
PSDB
PMDB

Ricardo Ferraço
Rita Camata
Total de Ausentes: 2

RIO DE JANEIRO
PT
PT
PSDB
PSDB
PMDB

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana
Luiz Ribeiro
Marcio Fortes
Mattos Nascimento
Total de Ausentes: 5

SÃO PAULO
Antonio Carlos Pannunzio
Antonio Palocci
Cunha Bueno
João Paulo
José Dirceu
Marcos Cintra
Zulaiê Cobra
Total de Ausentes: 7

PSDB
PT
PPB
PT
PT
PL
PSDB

PUPST/PSL

GOIÁS
Zé Gomes da Rocha
Total de Ausentes: 1

PMDB

MATO GROSSO DO SUL
Flávio Derzi
Waldemir Moka
Total de Ausentes: 2

PMDB
PMDB

RIO GRANDE DO SUL
.,/Cezar Schirmer
~,Waldomiro Fioravante

~~~

ATAS DAS COMISSÕES

PMDB
PT

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a sessão.
(Encerra-se a sessão às 21 horas e 50 minutos.)

Ata da 351 Reunião Ordinária realizada em 10
de novembro de 1999
Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia dez
de novembro de mil novecentos e noventa e nove, no
Plenário nQ 6 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
reuniu-se a Comissão de Agricultura e Política Rural,
sob a Presidência do Deputado Augusto Nardes, para
a realização de Reunião Ordinária destinada à
apreciação das matérias constantes da Pauta n.Q
21/99. O Livro de Presença registrou o
comparecimento dos Deputados - titulares: Dilceu
Sperafico (Presidente), Augusto Nardes e Antônio
Jorge (Vice-Presidentes), Abelardo Lupion, Carlos
Melles, Jaime Fernandes, Paulo Braga, Ronaldo
Caiado, Zila Bezerra, Adauto Pereira, Carlos Dunga,
Confúcio Moura, Gessivaldo Isaías, Moacir
Micheletto, Nelson Meurer, Silas Brasileiro,
Themístocles Sampaio, Waldemir Moka, Wilson
Santos, Odílio Balbinotti, Paulo José Gouvêa, Saulo
Pedrosa, Adão Pretto, Geraldo Simões, João
Grandão, Luci Choinacki, Nilson Mourão, Valdir
Ganzer, Hugo Biehl, Helenildo Ribeiro, Nelson
Marquezelli, Giovanni Queiroz, Pompeo de Mattos,
Sérgio Barros, Romel Anízio e Telmo Kirst; Suplentes: Joaquim Francisco, José Rocha, B. Sá,
Júlio Semeghini, José Pimentel, Wellington Dias,
Aldo Rebelo, João Tota, Murilo Domingos e Agnaldo
Muniz. Justificaram suas ausências os Deputados
Luís Carlos Heinze e Xico Graziano. Deixaram de registrar suas presenças os Deputados: Cleuber
Carneiro, Francisco Coelho, Joel de Hollanda,
Roberto Pessoa, Anivaldo Vale, Carlos Batata, Danilo
de Castro, Nilton Capixaba, João Caldas e Luiz
Dantas. Havendo número regimental, o Presidente
declarou abertos os trabalhos e determinou a leitura
da ata da Trigésima Quarta Reunião Ordinária, que foi
dispensada a requerimento aprovado do Deputado
Silas Brasileiro. Submetida à discussão e votação, a
Ata foi aprovada unanimemente. Em seguida, o
Presidente concedeu a palavra ao Deputado João
Grandão, que lamentou o assassinato bárbaro da
Prefeita de Mundo Novo/MS, Senhora Dorcelina
Folador, tendo solidarizado-se o Presidente. Ordem
do Dia - O Presidente submeteu a Plenário: A)
Requerimento: 1) Requerimento nQ 62/99 - do Sr.
Roberto Balestra - que "requer, nos termos
regimentais, seja realizada reunião de audiência
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pública, nesta Comissão, para discussão da
transferência do Proalcool para o Ministério da
Agricultura e do Abastecimento e o seu plano de
trabalho para alavancagem do setor sucro-alcooleiro.
Sugere sejam convidadas a participar desta reunião
as seguintes autoridades: Shigeaki Ueki (Ex-Ministro
de Minas e Energia); Pratini de Moraes (Ministro de
Estado da Agricultura e do Abastecimento); Márcio
Fortes (Secretário Executivo do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento); David Zylberstjn
(Diretor-Geral da Agência Nacional de Petróleo ANP); Júlio Colombi Neto (Diretor da ANP); João
Francisco de Arruda Soares (Presidente da
CEPAAL); João Carlos Figueiredo Ferraz (Presidente
da Brasil Álcool e B.B.A.); e Gustavo Maranhão
(Presidente da Álcool- NE). Em virtude da ausência
do autor, a matéria teve sua discussão adiada; B)
Proposições sujeitas à apreciação pelo Plenário da
Câmara - Urgência (Art. 155 do RI): 2) Projeto de Lei
nll 4.053/98 - do Sr. Paulo Lustosa - que "anistia e
reescalona parte das dívidas oriundas dos
financiamentos aos mini e pequenos produtores
rurais, da área do Polígono das Secas". (Apensados:
PLs nlls 4.501/98, 609/99 e 882/99). Relator:
Deputado Nelson Marquezelli. Parecer: contrário a
este e aos PLs nlls 609/99 e 882/99, apensados, e
favorável ao de nl! 4.501/98, apensado. Lido o
parecer usou da palavra, para discuti-lo, o Deputado
Geraldo Simões. Submetido à votação, foi aprovado,
unanimemente, o parecer contrário do Relator ao
Projeto de Lei nll 4.053/98 e aos Apensados de nlls
609/99 e 882/99, e favorável ao de nll 4.501/98; C)
Proposições sujeitas à apreciação conclusiva pelas
Comissões - Tramitação Ordinária: 3) Proposta de
Fiscalização e Controle nl! 16/99 - do Sr. Moacir
Micheletto - que "propõe que a Comissão de
Agricultura e Política Rural fiscalize o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra,
bem como as suas Superintendências Regionais,
quanto ao cumprimento da legislação em vigor
relativa aos assuntos fundiários". Relator: Deputado
Luís Carlos Heinze. Concessões do Relator: pela
implementação da PFC, nos termos do plano de
execução e metodologia de avaliação apresentados.
Em virtude da ausência do Relator, a matéria teve sua
discussão adiada; 4) Projeto de Lei nll 1.017/99 - da
srª Luci Choinacki e outros - que "determina a
imposição provisória de tetos tarifários sobre as
importações
agropecuárias
e
dá
outras
providências". Relator: Deputado Anivaldo Vale.
Parecer: favorável. Em virtude da ausência do Relator, a matéria teve sua discussão adiada; 5) Projeto
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de Lei nll 4.674/94 - do Sr. Francisco Dornelles - que
"isenta de imposto sobre produtos industrializados os
bens de uso agrícola que especifica, e dá outras
providências". (Apensados: PLS nlls 538/95,
2.082/96, 2.545/96, 2.705/97, 3.450197, 3.496/97,
672199, 721/99, 742/99, 770199, 1.002/99, 355/99,
1.256/99 e 1.319/99). Relator: Deputado Romel
Anízio. Parecer (Complementar): favorável, com
substitutivo, a este e a seus apensados. Vista ao
Deputado João Grandão em 27-10-99. Em virtude da
ausência do Relator, naquele momento, a matéria
teve sua discussão adiada. Em seguida, o Deputado
Augusto Nardes, para apresentar seu parecer ao
próximo item da pauta, passou a Presidência dos
trabalhos ao Deputado Nelson Marquezelli. Este, por
sua vez, anunciou a discussão da seguinte matéria:
6) Projeto de Lei nº 1.509-A/96 - do Sr. Nelson
Marchezan - que "dispõe sobre o Plano Plurianual
para a Triticultura Nacional". (Apensado: PL nl!
2.739/97). Relator: Deputado Augusto Nardes.
Parecer: favorável a este e contrário ao PL nº
2.739/97, apensado. Vista ao Deputado Roberto
Balestra em 27-10-99. Dispensada a leitura do
parecer usou da palavra para discuti-lo o Deputado
Adão Pretto. Submetido à votação, foi aprovado, contra os votos dos Deputados Adão Pretto, Geraldo
Simões, João Grandão, Luci Choinacki, Nilson
Mourão e Valdir Ganzer, o parecer favorável do Relator ao Projeto de Lei nº 1.509-A/96 e contrário ao de
n2 2.739/97, apensado, o Deputado Augusto Nardes
reassumiu a Presidência e anunciou a discussão do
próximo item da pauta: 7) Projeto de Lei nº 3.167/97do Sr. Moacir Micheletto - que "dispõe sobre a
concessão de financiamento para a aquisição de
tratores, colheitadeiras, máquinas, implementos e
equipamentos agrícolas, e dá outras providências".
Relator: Deputado Waldemir Moka. Parecer:
favorável a este e às emendas nºs 1/97 e 2/97,
apresentadas na Comissão. Lido o parecer, usaram
da palavra, para discuti-lo o Relator; o Autor e os
Deputados João Grandão; Giovanni Queiroz, que
sugeriu ao Relator modificar o art. 2º do projeto,
assegurando ao mutuário que optar pela aquisição de
bem usado prazo para pagamento igual ao prazo
aplicável ao bem novo; Abelardo Lupion, que propôs
ao Relator manter a redação original do art. 3º do
projeto, rejeitando a emenda nº 2/97; e Ronaldo
Caiado, que apoiou a proposta de seu antecessor.
Consultado sobre as sugestões dos Deputados
Giovanni Queiroz e Abelardo Lupion, o Relator
acatou-as, apresentando parecer reformulado
favorável a este, com emenda, e à emenda nº 1/97 e
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contrário à de nº 2/97, ambas apresentadas na
Comissão. Submetido à votação, o parecer
reformulado do Relator foi aprovado unanimemente;
8} Projeto de Lei nQ 3.524/97 - do Sr. Abelardo Lupion
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade, quando da
importação de produtos agrícolas, de aquisição de
uma parcela no mercado interno". Relator: Deputado
Giovanni Queiroz. Parecer: contrário. Vista ao
Deputado Roberto Balestra em 27-10-99. Discutiram
a matéria o Relator, o Autor e os Deputados Geraldo
Simões e Luci Choinacki, que lembrou aos presentes
a existência do seu projeto de Lei de nQ 1.017/99, que
trata, segundo Sua Excelência, do assunto de forma
mais abrangente. A matéria teve sua discussão
adiada a requerimento do Autor; 9} Projeto de Lei nº
3.988/97 - do Sr. Enio Bacci - que "dispõe sobre a
impenhorabilidade de máquinas e equipamentos
agrícolas de base familiar e dá outras providências".
Relator: Deputado Odílio Balbinotti. Parecer:
favorável, com emenda. Conforme solicitação, foi
concedida vista ao Deputado João Grandão; 10)
Projeto de Lei nQ 4.103/98 - do Sr. José Pimentel que "dispões sobre a comprovação da quitação de
tributos de contribuições federais e dá outras
providências". Relator: Deputado Roberto Pessoa.
Parecer: favorável. Em virtude da ausência do Relator, a matéria teve sua discussão adiada; 11) Projeto
de Lei nQ 4.655/98 - do Sr. Silas Brasileiro - que
"dispõe sobre a distribuição e aplicação gratuita de
vacina contra a febre aftosa para produtores rurais
com até 100 (cem) cabeças de gado". Relator:
Deputado Francisco Coelho. Parecer: favorável. Em
virtude da ausência do Relator, a matéria teve sua
discussão adiada; 12} Projeto de Lei nQ 686/99 - do
Sr. Freire Júnior - que "institui normas sanitárias para
animais comercializados em leilões rurais". Relator:
Deputado Nelson Marquezelli. Parecer: favorável,
com emenda. Em virtude da ausência do Relator,
naquele momento, a matéria teve sua discussão
adiada; 13} Projeto de Lei nº 3.462/97 - da Sr"l Zulaiê
Cobra - que "dispõe sobre a legitimação de posse em
terras devolutas e dá outras providências". Relator:
Deputado João Grandão. Parecer: favorável, com
seis emendas. Conforme solicitação, foi concedida
vista ao Deputado Silas Brasileiro. 14) Projeto de Lei
nº 813/99 - da SrA Elcione Barbalho - que "determina
a adição de fécula de mandioca à farinha de trigo pura
e dá outras providências". Relator: Deputado Moacir
Micheletto. Parecer: contrário. Em virtude da
ausência do Relator, naquele momento, a matéria
teve sua discussão adiada. Em seguida, tendo sido
esgotados os itens constantes da pauta, o Presidente
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franqueou a palavra, tendo feito uso dela os
Deputados: Ronaldo Caiado, que solicitou apoio dos
membros para que façam chegar às agências
bancárias, o mais breve possível, os normativos do
Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário
Nacional relativos à Lei nQ 9.866/99 - que "dispõe
sobre o alongamento de dívidas originárias de crédito
rural, de que trata a Lei nQ 9.138, de 29 de novembro
de 1995, e de dívida para com o Fundo de Defesa da
Economia Cafeeira - FUNCAFÉ, instituído pelo
Decreto-Lei nQ 2.295, de 21 de novembro de 1986,
que foram reescalonadas no exercício de 1997, das
operações de custeio e colheita de safra 1997/1998,
à luz de resolução do Conselho Monetário Nacional, e
dá outras providência", já que esta sancionada no dia
anterior, convidou os parlamentares a participarem
da reunião da Subcomissão Permanente para Tratar
do Crédito e do Endividamento Rural, no dia onze de
novembro do ano em curso, às nove horas, no
Plenário nQ 4 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
quando será discutida a Medida Provisória nQ
1.846-13/99, com o intuito de incluir o PRONAF Programa Nacional de Fortalecimento da agricultura
Familiar - nesta MP, conforme acordado entre os
Líderes desta Casa quando da votação da Medida
Provisória nQ 1.918/99, João Grandão, que, em
relação ao pronunciamento de seu antecessor,
destacou a posição favorável de seu Partido de incluir
o Pronaf e o PRODECER
- Programa de
Desenvolvimento dos Cerrados - na MP 1.846-13/99
e fez um apelo para que as Audiências Públicas
aprovadas nesta Comissão fossem realizadas; Silas
Brasileiro, que entregou ao Presidente cópia da Lei nº
9.866/99, resultante da MP 1.918/99, solicitando a
distribuição desta aos membros da Comissão, ao
mesmo tempo em que parabenizou o trabalho de
todos que participaram na confecção na confecção
desta lei; e deu conhecimento ao Plenário de uma
reunião do Conselho Monetário Nacional a ser
realizada nesta data para elaboração dos normativos
relacionados a esta lei, os quai~, segundo Sua
Excelência, serão encaminhados no dia seguinte às
agências bancárias; Wilson Santos, que cientificou ao
Plenário de uma importante audiência pública
realizada na Assembléia Legislativa de Cuiabá/MT,
na qual esteve presente, para discussão sobre faixas
de fronteiras, alertando sobre o iminente perigo de
acontecer um conflito entre os integrantes do MST
(Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) e os
proprietários de terras nestas faixas, que segundo
Sua Excelência, hoje representam dezessete por
cento do território brasileiro, relatou a postura
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intransigente do INCRA (Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária), que, na sua opinião
em sérios conflitos prilJCipalmente nos Estados de
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná; e
afirmou que o Banco do Brasil baixou normas internas
proibindo a liberação de crédito rural na área
fronteiriça. Em seguida, o Presidente sugeriu ao
Deputado Wilson Santos que apresentasse um
requerimento de realização de reunião de audiência
pública, nesta Comissão, com a participação do
Ministro Extraordinário da Política Fundiária, Senhor
Raul Belens Jungmann, e do Presidente do Incra
para que o assunto seja melhor discutido e para a
tomada das providências cabivéis. Logo após, o
Deputado Ronaldo Caiado, apoiando esta sugestão
do Presidente, sugeriu fossem convocados a
participar desta audiência o Ministro da Justiça,
Senhor Renan Calheiros, e, posteriormente, o
Ministro-Chefe da Casa Militar, General-de-Divisão
Alberto Mendes Cardoso; o Deputado Hugo Biehl
convidou os membros para assistirem à reunião de
audiência pública marcada para amanhã, dia onze de
novembro, às dez horas, no Plenário n1l 4 do Anexo 11
deste Casa, a fim de compreenderem a agricultura que
precisão e as técnicas utilizadas em outros países,
corno Autor do requerimento de realização desta
audiência, e o Deputado Dilceu Sperafico agendou para
amanhã reunião destinada a tratar das faixas de
fronteiras, às nove horas e trinta minutos, na Sala da
Presidência da Comissão, com a presença do
Deputado Wilson Santos e demais membros
interessados no assunto e informou ao Plenário que o
Ministro da Fazenda, Senhor Pedro Sampaio Malan,
confirmou sua presença para participar de reunião de
audiência pública na próxima quarta-feira, dia dezenove
de novembro. Para finalizar, o Presidente reiterou, em
forma de convocação o convite efetuado pelo Deputado
Hugo Biehl para a audiência pública a realizar-se
amanhã; e convidou os membros para participar da
reunião com o Ministro da Agricultura da Hungria, na
Sala da Presidência da Comissão, hoje às quinze
horas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
encerrou os trabalhos às onze horas e quarenta
minutos. E, para constar, eu, Moizes Lobo da Cunha,
(Secretário) lavrei a presente Ata que lida, discutida e
aprovada, será assinada pelo Presidente e
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos
Deputados. - Deputado Augusto Nardes, Presidente.
Ata da 368 Reunião Ordinária (audiência
pública) realizada em 11 de novembro de 1999.

Às dez horas e trinta minutos do dia onze de
novembro de mil novecentos e noventa e nove, no
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Plenário n1l 4 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
reuniu-se a Comissão de Agricultura e Política Rural,
sob a presidência do Deputado Dilceu Sperafico, para
a realização de Reunião de Audiência Pública
destinada a discutir as "tecnologias de agricultura de
precisão utilizados em todo o mundo e sua
aplicabilidade no Brasil", com a presença dos
seguintes convidados: Augusto Athayde (Diretor do
Instituto Nacional de Meteorologia -INMET), Gertjan
B. Beekman (Coordenador de Operações do Instituto
Interamericano de Cooperação para a Agricultura 11CA), Victor Torres (Gerente de Projetos para o
Brasil, Representante da Orbimage - Washington
D.C. - USA) e João Gilberto Vaz (representante da
Brazsat
Commercial
SpacE:
Services).
Compareceram os Deputados - Titulares: Dilceu
Sperafico (Presidente), Joel de Hollanda, Paulo
Braga, Moacir Micheletto, Nelson Meurer, Waldemir
Moka, Wilson Santos, Carlos Batata, Almir Sá, Hugo
Biehl, Nelson Marquezelli, Nilton Capixaba, Sérgio
Barros e João Caldas; - Suplentes: Wellington Dias,
João Tota e Murilo Domingos. Justificaram suas
ausências os Deputados Xico Graziano e Luís Carlos
Heinze. Deixaram de registrar suas presenças os
Deputados: Abelardo Lupion, Antônio Jorge, Carlos
Melles, Cleuber Carneiro, Francisco Coelho, Jaime
Fernandes, Roberto Pessoa, Ronaldo Caiado, Zila
Bezerra, Adauto Pereira, Carlos Dunga, Confúcio
Moura, Gessivaldo Isaías, Silas Brasileiro,
Themístocles Sampaio, Anivaldo Vale, Danilo de
Castro, Luís Carlos Heinze, Odílio Balbinotti, Paulo
José Gouvêa, Saulo Pedrosa, Sérgio Reis, Xico
Graziano, Adão Pretto, Geraldo Simões, João
Grandão, Luci Choinacki, Nilson Mourão, Valdir
Ganzer, Augusto Nardes, Roberto Balestra, Helenildo
Ribeiro, Giovanni Queiroz, Pompeo de Mattos, Romel
anízio, Telmo Kirst e Luiz Dantas. Dando início aos
trabalhos, o Presidente convidou para tomarem
assento à Mesa os Senhores Augusto Athayde,
Gertjan B. Beekman, Victor Torres, e João Gilberto, e
teceu breves comentários sobre os objetivos da
reunião. Em seguida, o Presidente concedeu-lhes a
palavra para seus pronunciamentos na seguinte
ordem: Augusto Athayde, João Gilberto Vaz, Victor
Torres e Gertjan B Beekman. Encerradas as
exposições, o Presidente, iniciando a fase de debates, concedeu a palavra ao Deputado Hugo Biehl,
autor do requerimento de realização de audiência
pública, que questionou o Senhor Victor Torres, tendo
sido respondido ao término. Logo após, o Presidente
franqueou a palavra, tendo feito uso dela o Senhor
Eduardo Delgado Assad (Chefe de Pesquisa e
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Desenvolvimento
da
Embrapa
Cerrados).
Prosseguindo, o Presidente concedeu a palavra aos
Deputados: Nelson Marquezelli, Caio Riela e ao
Senhor Afonso Valais (Pesquisador da Empresa
Brasileira de Pesquisa AgropecuárialEmbrapa). Durante estes pronunciamentos, o Presidente registrou
a presença do Deputado Estadual Chico Paraíba
(Secretário de Agricultura do Estado de Rondônia).
Para finalizar, o Presidente concedeu a palavra aos
Senhores: João Gilberto Vaz, Victor Torres e Augusto
Athayde para suas considerações finais. Para
finalizar, o Senhor Presidente agradeceu a presença
dos expositores, dos parlamentares e demais
presentes e encerrou os trabalhos às doze horas e
seis minutos. Estes foram inteiramente gravados, e,
uma vez traduzidos pela Taquigrafia, integrarão a
presente Ata que, para constar, eu, Moizes Lobo da
Cunha, Secretário, lavrei e que lida, discutida e
aprovada será assinada pelo Deputado Dilceu
Sperafico e encaminhada à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados. - Deputado Dilceu
Sperafico, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu
Sperafico) - Declaro abertos os trabalhos da
presente reunião da Comissão de Agricultura e
Política Rural da Câmara dos Deputados.
Esta reunião foi convocada para apresentação
de tecnologias de agricultura de precisão utilizadas
em todo o mundo e sua aplicabilidade no Brasil.
Participarão como palestrantes os Srs. Augusto
Athayde, Diretor do Instituto Nacional de
Meteorologia, Inmet; Gertjan B. Beekman, Diretor do
Centro Regional Sul do Instituto Interamericano de
Cooperação para a Agricultura - IICA, no Brasil; Victor Torres, Gerente de Projetos para o Brasil,
representante da Orbimage, Washington D.C.,
Estados Unidos; e João Gilberto Vaz, representante
da Brazsat Commercial Space Services.
Quero lembrar aos Deputados que os
expositores terão o prazo de 20 minutos prorrogáveis
para proferir a sua explanação, não podendo ser
aparteados. Os Deputados inscritos para interpelar
os expositores terão um prazo de três minutos, tendo
o interpelado igual tempo para responder, facultadas
. a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo, vedado ao
orador interpelar qualquer dos presentes. E para
formação da Mesa, convido para tomar assento à
mesa os Srs. Augusto Athayde, Gertjan Beekman,
Victor Torres e João Gilberto Vazo
Desde já agradecemos aos convidados as
presenças para esta reunião de audiência pública.
Quero dizer que realmente esta Casa está aberta
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para a tecnologia e para os conhecimentos de que
precisamos para a agricultura brasileira. Agradeço
também aos parlamentares convidados, que nos
prestigiam nesta audiência pública, as presenças.
Passo a palavra ao primeiro orador inscrito, o Sr.
Augusto Athayde, Diretor do Instituto Nacional de
Meteorologia, que disporá de 20 minutos.
O SR. AUGUSTO ATHAYDE - Sr. Presidente,
Deputado Dilceu Sperafico, Srs. Deputados, colegas
do Instituto Nacional de Meteorologia, demais
entidades, representantes da Embrapa, do IICA e da
Orbimage, vou tecer alguns comentários sobre o
Instituto Nacional de Metereologia, órgão do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
O Instituto Nacional de Meteorologia, na
próxima semana, completará 90 anos de sua
fundação. No dia 18 de novembro de 1909, o Governo
brasileiro, por meio de decreto presidencial, criou, no
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, o
Departamento de Meteorologia e Astronomia, à
época, no Rio de Janeiro. São noventa anos de
trabalho na coleta de informações meteorológicas e
climáticas em todo o território nacional. Antes mesmo
da criação do Inmet, já se fazia coletas, não
organizadamente. Em alguns pontos do País já
existiam estações meteorológicas de diferentes
organismos, desde organizações religiosas até
escolas, e também das próprias províncias e estados,
e assim por diante. A nossa história vem desde o
século passado, em conjunto com o Ministério da
Marinha que, desde 1888, criou uma diretoria de
meteorologia na Marinha. Portanto, em 1'909, todo o
território nacional começou a ser implementado com
estações meteorológicas. A partir daí criou-se a
história da climatologia brasileira, que hoje está
abrigada em dois supercomputadores, com um banco
de dados supermoderno, nos quais estarão
disponibilizados os dados não só coletados pelo
Inmet, mas também pelos Ministérios da Marinha e
da Aeronáutica e pela Aneel, que era o antigo
Departamento Nacional de Águas e Energia DENAE. Portanto, todos os dados meteorológicos e
hidrológicos do Brasil estarão nesse grande banco de
dados que está sendo implementado no Instituto
Nacional de Meteorologia. Trata-se de um
investimento grande e ímpar. Esse banco de dados
desenvolvido pelo Inmet, instituto brasileiro, está
servindo de base para a própria Organização Mundial
de Meteorologia, para comunicar aos demais países
do mundo que os bancos têm de falar um com outro.
O sistema de apoio à agricultura de precisão
começa com as parcerias do Inmet, da Embrapa e
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das universidades - e quando falo em Inemt e
Embrapa estou me referindo também ao Ministério da
Agricultura e do Abastecimento. É uma grande
parceria não só na coleta de informações, na
disponibilização da informação, mas também na
vinculação das informações meteorológicas e
climáticas
sobre
as
diferentes
culturas
economicamente exploradas em todo o território
nacional.
Em relação ao sistema de classificação, a
imagem, as formas de ondas e as categorias são
passadas para elementos binários. E daí é feita uma
seleção dos creditores e a classificação para, então,
fazer a tomada de decisão pelos técnicos que
elaboramos diferentes assuntos no meio agrícola. Os
parâmetros de entrada para classificação são
imagens do satélite NOAA, norte-americano, com
resolução de um quilômetro, imagens de
aerofotogrametria com relação de um metro por um
metro - a rofotogrametria com essa resolução é feita
por meio de fotografias digitais; os produtos de
prognóstico e cobertura com modelos numéricos de
alta resolução de 20 por 20 quilômetros - modelos
esses que já estão sendo rodados em computadores
do Inmet; os produtos esperados pelos sistema de
classificação do solo - a Embrapa e outros
organismos e escolas de agronomia em todo o País
vão classificando o monitoramento; a cobertura de
nuvens - feita também por meio de modelos
matemáticos, por este sistema de previsão numérica;
e o monitoramento para o zoneamento agrícola, que
fornece dados ao Ministério da Agricultura para
subsidiar a agricultura por meio do Programa de
Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO.
(Projeção de slides.)
O prognóstico de nuvens, como disse, são feitos
por meio do modelo numérico em supercomputação.
Ali é um modelo. Essa imagem é de ontem. E do lado
direito da tela podem ver a cobertura de nuvens em
cor feita por computador. E do lado esquerdo, a
imagem tirada por satélite meteorológico, onde
podem ver as nuvens em branco e comparar com o
modelo, do outro lado feito por supercomputador,
batendo exatamente em cima do previsto pelo
sistema e verificado por meio de imagens de satélite.
Evidente que essa previsão rodou praticamente 12h
ou 24h antes da imagem que está colocada ao lado.
Aí, também, há um outro modelo, mostrando
outra hora, mostrando também que a revisão feita
pelo supercomputador, no Inmet, está batendo
exatamente com a imagem refletida, a imagem tirada
por satélite meteorológico.
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Estes são prognósticos feitos no computador de
toda a cobertura de nuvens sobre o território nacional.
Apresentamos o Estado do Pará, fotografado
com imagens dos satélites NOAA. Esta é uma
imagem feita por meio de um mosaico, em que se
pretende retirar as nuvens que estão em cima do
território. Mas aí dá para ver perfeitamente um foco de
queimadas. Ao lado, no sul do Pará, a floresta
amazônica - aquela parte mais escura -, nuvens e
também a represa de Tucuruí.
Esta é uma outra imagem do Estado de
Rondônia, em que se vê a floresta, em um azul mais
escuro, nuvens e também assentamentos rurais ao
longo da rodovia que corta o Estado no sentido
norte-sul. Podemos ver também o cultivo, áreas de
pastagens e assim por diante.
Aqui é o Estado de Tocantins, a área do Distrito
Federal, a Ilha do Pantanal, o cerrado e a outra parte
sul do Estado, a Serra de Caldas Novas, a Serra da
Mesa, a Barragem de Serra da Mesa e assim por
diante.
Aí também se vê o Estado de Minas Gerais e o
Estado de São Paulo, com os diferentes (ininteligíve~.
Se vê perfeitamente a Capital do Estado; em
vermelho, no centro do Estado, se vê o Tietê.
O sistema de aerofotogrametria digital é usado
em um avião laboratório do Inmet e sensor de
imageamento digital com resolução de 1 metro, com
abertura de 8 graus. O software de processamento
de imagens também é especial, onde são feitos os
tratamentos dessas imagens.
A cobertura, em uma área de 100 por 100
quilômetros, a aeronave passa por essa área a um
altura determinada e faz uma cobertura, em duas ou
três passagens, cobrindo uma área de 10
quilômetros. Essas imagens, então, são mescladas
com as imagens dos satélites NOAA, com resolução
de 1 quilômetro. Portanto, produz cada pixel que é
comparado um com o outro e por meio do
computador se tem uma imagem que é ampliada,
portanto, dando uma resolução bem menor do que 1
quilômetro e também, evidentemente, maior do que 1
metro. Podemos ter imagens desde 10 metros de
pixel até 100 metros, o que já é bastante satisfatório
para o caso de agricultura.
Aqui está o avião do Inmet. Aqui é uma imagem
- daqui não dá para ver bem, não sei se a platéia está
vendo - feita por meio desse sistema, é uma imagem
feita na Finlândia. O processo é finlandês. Aí dá uma
idéia maior, com resolução de 50 centímetros; é a
resolução do pixel dessa imagem, chegando a essa
outra imagem com resolução de 30 centímetros.
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Então, quanto mais se trabalha com resolução
desse tipo se pode agregar essa informação com as
imagens dos satélites NOAA, que são imagens cujo
pixel é de 1 quilômetro, e dar uma precisão maior para
uma resolução de 10 quilômetros.
O nosso instituto tem dado uma enorme ênfase
à questão de agrometereologia. Estamos com
técnicos trabalhando isso. Atualmente estamos
iniciando uma grande parceria com a Conab, órgão
do Ministério da Agricultura, para trabalharmos com
esse tipo informação sobre o acompanhamento da
produção agropecuária no Brasil.
Estes são os esquemas de como serão feitos os
boletins agrotempo. É uma série histórica da região
em estudo, previsão do tempo, imagens de satélites,
sistema de informação, boletim e a divulgação, por
meio da Internet, do sistema de BBS e para a média,
de modo geral, e daí chegar a todos os cantos do
território nacional, levando aos agricultores do interior
todas as importantes informações para a tomada de
decisão.
Quanto ao processamento e manipulamento
agrotempo, aí temos um exemplo do sistema que
estamos tentando fazer. Este é um modelo de
monitoramento do agrotempo, em vermelho, e a
curva das necessidades hídricas de uma planta. Em
um espaço de 110 dias a planta precisa de
informações.
Aí, um estudo climatológico, previsão do tempo
para chuvas, imagens de satélites e dados
meteorológicos.
Então, são estas as conclusões sobre o sistema
apresentado em apoio à agricultura. Esse sistema é
pioneiro, utiliza tecnologia de ponta e visa apresentar
uma área de grande demanda e necessidade. O
sistema encontra-se em fase de desenvolvimento. Por
se tratar de informações estratégicas, os produtos
irão subsidiar a agricultura., a meteorologia, outras
atividades do Governo e dos' órgãos ligados ao setor
agrícola, apoio ao sistema de imageamento em alta
resolução digital, apoio ao sistema de calibração que
é de vital importância para que o projeto se torne
realmente viável.
Era isso que tínhamos para apresentar aos
senhores. Não sei se há alguma pergunta.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu
Sperafico) - Vamos deixar as interpelações e
perguntas para o final da exposição de todos os
palestrantes. Aí, sim, todos os Deputados poderão
fazer suas interpelações.
Queremos agradecer ao representante da
Embrapa, Dr. Afonso Celso, e demais personalidades
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que nos prestigiam, hoje, na nossa audiência pública,
a presença.
Dando seqüência, queremos passar a palavra
ao Sr. João Gilberto Vaz, para a sua palestra, por um
prazo de 20 minutos. Antes, lembro aos Srs.
Parlamentares e a todos os convidados que, na
próxima quarta-feira, a Comissão de Agricultura terá
uma audiência pública muito importante, com a
presença do Ministro Pedro Malan e do Ministro da
Agricultura Pratini de Moraes. Estendemos o convite
a todos para que às 10h, da próxima quarta-feira, dia
17, estejamos todos presentes à Comissão de
Agricultura, Plenário nQ 6, para essa tão esperada
audiência.
Com a palavra o Sr. João Gilberto Vazo
O SR. JOÃO GILBERTO VAZ - Muito obrigado,
Sr. Presidente por nos dar a oportunidade de fazer
esta apresentação hoje, na Câmara.
A Brazsat e uma empresa brasileira
especializada em tecnologias espaciais. Temos a
finalidade de usar aplicações espaciais em benefício
da sociedade, no caso, do Brasil.
Fomos responsáveis pela coordenação do
envio dos primeiros experimentos de biotecnologia
voltados para a área de fármacos, pelo ônibus
espacial. Esses experimentos têm uma grande
importância na área de doenças tropicais, corno a
doença de Chagas, leishmaniose, malária. Usamos a
pesquisa no espaço em colaboração com a indústria
farmacêutica.
Temos uma parceria firmada com a Embrapa,
em Brasília, e na próxima missão do ônibus espacial,
que será no ano 2000, iremos enviar alguns
experimentos dedicados à área de agricultura.
Estamos tentando trazer essa alta tecnologia
para a agricultura. Sou do interior de São Paulo, vivi
na lavoura desde criança, portanto conheço as
dificuldades enfrentadas na lavoura pelo meu tio e
meu avô. E com essa nova tecnologia vejo a sua
importância para o País.
Muitas pessoas no Brasil, talvez no exterior, não
tenham idéia da importância da agricultura no Brasil e
do Brasil. Estes são alguns números. É claro que os
Deputados da bancada agrícola já os conhecem.
Muitas pessoas não têm ciência desses dados e
muito menos do impacto que a agricultura brasileira
está tendo na economia mundial. Daqui há alguns
dias irei para Seattle, nesta rodada do milênio, e
tenho certeza absoluta de que a discussão sobre a
agricultura estará no tópico.
Estou residindo temporariamente em Washington.
No exterior vemos a importância da agricultura. O
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Victor Torres, que é o próximo palestrante, irá mostrar
um quadro de comparação de como a agricultura de
precisão está hoje nos Estados Unidos, que
tecnicamente é o maior competidor do Brasil em
algumas lavouras.
Usando essa necessidade e da capacitação já
existente no Brasil na área de agricultura, eu tive uma
idéia junto com a Orbimage - este nome é
temporário, não quero impor nada, é uma idéia.
Refiro-me à criação de um centro, no Brasil, em
parceria com a iniciativa privada. Não só fazer mais
um centro pára o Governo bancar. Há interesse. Nos
Estados Unidos e no Japão existem esse tipo de
centro em que a iniciativa privada, bancos, empresas
da área agrícola são participantes dessa iniciativa.
Por que criar esse centro?
A primeira prioridade seria a de servir o
agricultor. Precisamos ter o conhecimento das
prioridades e necessidades da agricultura, o que não
faz parte da nossa área, a área espacial, de alta
tecnologia. Não temos esse conhecimento. Por isso, é
importante essa relação. Fico muito orgulhoso ao ver
o Inmet, com sua capacitação, assim como a
Embrapa. Temos que conglomerar a iniciativa privada
com a capacitação já existente no Brasil.
O CIAM, ou qualquer que seja o nome do centro,
teria um banco de dados, com informações
importantes sobre a terra, o solo, as propriedades, o
mapeamento, o uso de imagens de satélites de alta
resolução. Com esse banco de dados, as
cooperativas ou o agricultor poderia planejar a safra,
saber o que está acontecendo no mercado lá fora.
Estive visitando a Bolsa de Chicago. É muito
interessantes a imensa manipulação comercial.
Seria uma maneira de o Brasil ter ou tentar, pelo
menos, obter maiores informações sobre o mercado
externo e passar isso para as cooperativas,
federações ou diretamente para o agricultor. Quem
quer que seja acessaria essas informações, por meio
de uma senha ou seria como uma Internet, um up.ide ligado a esse centro de informações.
Estou indo um pouco rápido, porque o Victor vai
entrar em maiores detalhes sobre a parte técnica da
implementação do plano. Esta é a idéia global.
Acho importantíssimo ter a iniciativa privada
envolvida no projeto desde o começo, quem quer que
seja, obedecendo às regulamentações do Brasil na
área da agricultura ou do Governo. Também não
podemos abrir isso somente para a iniciativa privada,
sem uma monitorização ou participação do Governo.
Tivemos um contato inicial com empresas como
a Marchezan, como a Tatu. Acho que é muito
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importante que elas já comecem a desenvolveu
maquinário agrícola que s~ja voltado para esse tipo
de tecnologia. E isso já se"'inicia com a Embrapa, em
São Carlos, que tem a parte de instrumentação
agrícola.
.
Como poderíamos trazer essa tecnologia
espacial, alta tecnologia, software, para ser usada
aqui na fabricação de equipamentos agrícolas de alta
tecnologia.
Dentro de alguns anos esse centro deteria um
banco de dados de produções passadas. Se o
agricultor desejar vender a sua terra e mudar para
outra localidade, ele teria um pedigree - como se
fosse um cavalo - da sua lavoura, do que foi plantado
naquela terra. Isso iria valorizar muito a propriedade,
além de dar uma descrição completa do solo, das
localidades vizinhas, da limitação da terra, elevação
etc.
Esse centro também tem que ter uma
importância fundamental. Aliás, antes de fazer esta
apresentação liguei para o meu tio, que é agricultor, e
discuti isso abertamente. E ele me disse: "João, isto é
fantástico. Mas como vou explicar sobre esse centro
para o Miguel, que aqui lida com as máquinas e que
coloca (ininteligível) nas batatas?" Temos que ter um
treinamento básico em três níveis: um para o técnico
agrícola, um para o engenheiro agrícola e outro R~ra
o Miguel e o Antônio que ficam lá no campo fazendo a
lavoura. Então, esse centro também teria esses três
níveis de treinamento, que eu acho importantes.
Não adianta trazer toda essa tecnologia
fantástica. Tive antes a oportunidade de ser piloto de
avião, e sei que tecnologia é uma coisa fenomenal,
mas é necessário aprendê-Ia, senão podemos usá-Ia
contra nós.
Outra área importante é o uso das
capacitações, já no Brasi~ pelo Inmet, no caso da
meteorologia, ou da Embrapa, no caso da análise de
solo, para fornecermos receitas já decifradas para o
agricultor. Não adianta mandarmos em Windows 98
ou em Power Point, que ele não vai entender nada
disso, não é a área dele. Portanto, seria bom haver um
produto final também em três níveis: um diretamente
para o agricultor, outro para a cooperativa, mais
voltado para a área estratégica, e outro a ser
fornecido ao Governo, caso o Banco do Brasil, por
exemplo, necessite fazer o levantamento de uma área
para fins de empréstimos agrícolas etc. Trata-se de
data sheets, como chamam em inglês, ou bancos de
informações a serem distribuídos em vários níveis.
Já existe no Brasil tecnologia para se formar um
centro dessa natureza. Embora haja necessidade de
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algumas modificações em algumas das estações
receptoras de satélite e talvez na área de
mapeamento, hoje o Brasil já detém toda a
capacidade e não precisa importar nenhuma
tecnologia, ninguém está aqui para vender
tecnologia. Basta juntar em um centro esse tipo de
capacitação. Por falar em capacitação, novamente
temos o Inmet, que tem toda a capacitação na área
de meteorologia, assim como o INPE, que tem uma
estação de recepção em Cuiabá com capacidade de
receber dados. Acabamos de lançar um satélite com
a China e temos planos para o futuro na área de
satélites. Trata-se de envolver a iniciativa privada,
que tem grande interesse nesse assunto, e obtermos
uma maneira melhor de prover dados e informações
aos agricultores.
Eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Victor
Torres, com quem combinei esta apresentação, de
modo que ele possa entrar em maiores detalhes a
respeito da parte técnica desse centro.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu
Sperafico) - Agradecemos ao Sr. João Gilberto Vaz
pela intervenção e, ao mesmo tempo, concedemos a
palavra ao Sr. Victor Torres para sua palestra.
O SR. VICTOR TORRES - Obrigado pela
gentileza. Os senhores vão notar que não falo bem o
português, falo espanhol, mas me esforçarei para
falar um "portunhol". Se não me entenderem, gostaria
que consultassem os gráficos, que são mais claros do
que o que falo.
Primeiramente, quero agradecer à Comissão,
especialmente ao Presidente Dilceu Sperafico, a
gentileza de indicar meu nome para falar desse tema
tão importante.
Represento uma empresa de satélites, uma das
dez maiores do mundo, chamada Orbital Sciences
Corporation, que tem uma série de satélites para a
observação da Terra. Com nova tecnologia, nova
geração de satélites de observação da Terra, quer
complementar isso que o Inpe e o Inmet já estão
fazendo.
Quando
se
fala
de
imagens
aerotransportadas, de um metro de resolução, a
Orbimage pode fazer por meio de satélite, com
capacidade de fazer mapeamento detalhado a um
metro de resolução, à razão de, no máximo, 20 mil
quilômetros por dia.
Essa nova tecnologia vai se inserir em
estruturas que já estão funcionando no Brasil há
muitos anos. O Inpe tem essa experiência há trinta
anos, o Inmet tem experiência em processamento
deste tipo de informação. Então, nossa companhia, a
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Orbimage, vai dar o seguinte passo: temos satélites
de um metro de resolução; temos satélites de radar
de dois metros de resolução, que são os satélites
OrbView-3 e OrbView-4, e o satélite Radarsat-2, para
serem manejados e distribuídos pela Orbimage.
Muito do que se está falando sobre a agricultura
de precisão será mais fácil e mais barato quando se
puder substituir alguns dos produtos de
aerotransportados por produtos adquiridos via
satélite, que são mais econômicos.
Vou falar de agricultura de precisão que repassa
um pouco do campo da Orbimage propriamente, em
resposta à petição da Comissão sobre o que se está
fazendo em outros lugares. Confesso desde já minha
ignorância sobre a situação agrícola do Brasil e sobre
a situação da agricultura de precisão. Acho que a
minha contribuição pode ser sobre o que se está
fazendo em outros lugares de uma maneira
operacional.
(Projeção de slides.)
Por que a agricultura de precisão? Neste
gráfico, no eixo horizontal, temos o preço mundial,
globalizado da soja. Em alguns anos o preço é de 140
dólares por tonelada e, em outros anos, é de 230
dólares por tonelada. Este ano, o preço é de
aproximadamente 180 dólares por tonelada.
A linha sul representa o rendimento da soja, de
duas toneladas por hectare. A média de rendimento
do Brasil para este ano é de aproximadamente 2,35
dólares por hectare, na outra linha. Então,
sabendo-se que o preço da soja é de 180 dólares e
que o rendimento para este ano é de 2,35, o produtor
espera obter por seu produto aproximadamente de
400 a 450 dólares por hectare.
Para falar de agricultura de precisão, vou falar
de coisas que vão modificar o ingresso do produtor.
Se não se modifica o ingresso do produtor, não tem
sentido. O preço de mercado é uma coisa sobre a
qual o produtor tem pouca ou nenhuma influência. O
Brasil, como país, tem muita influência, mas o
produtor particular, muito pouca influência. Quanto ao
rendimento do cultivo, o produtor tem uma influência,
mas a influência mais importante é essa preocupação
do senhor, a preocupação com a quantidade de
chuvas, quantidade de água disponível, condições
macroclimáticas sobre as quais o produtor também
tem pouco controle. Mas pode o produtor, com
práticas adequadas, incrementar a produção um
pouquinho.
O registro histórico, nos Estados Unidos, pela
média, a máxima produção, em 1994, foi de 2.78
toneladas por hectare. No Brasil, em algumas zonas,
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O rendimento está abaixo dessa curva -1.2 toneladas

por hectare, 1.8 toneladas por hectare. Em algumas
regiões, se consegue 3 toneladas por hectare, acima.
Portanto, a intenção da agricultura de precisão é
a de incrementar o rendimento, se possível, mas
enfocar outras economias que se possam fazer.
Analisando o custo, as despesas, a agricultura
tem dois tipos principais de despesas: o custo
variável e o custo fixo. O custo variável é de 34%. Um
exemplo: nos Estados Unidos, no ano de 1995, o
custo variável da produção foi de 187 dólares por
hectare, o equivalente a 34% da produção. E se os
senhores notarem essas linhas coloridas - sementes,
fertilizantes e produtos químicos - vão ver que
representam uma boa quantidade do investimento
variável do cultivo. Outros gastos, como os com
combustíveis e preparação de maquinário, têm uma
significação menor.
Então, se a agricultura de precisão pode reduzir
o custo da aplicação de produtos químicos, de
fertilizantes e o custo das sementes, então, trata-se
de uma contribuição que pode ser medida: 34%.
Estou falando de 100 dólares por tonelada, custo
variável que pode ser modificado. Então, se qualquer
projeto de agricultura de precisão tivesse o custo de 3
mil dólares por hectare, não teria sentido, melhor
seria continuar como está. Se a agricultura de
precisão tem custo de dois, três, cinco dólares por
hectare, dá para analisar.
O custo total desse exemplo de 1995 é de 541
dólares por hectare, incluindo o custo variável, de que
falamos, custo de fixo, de propriedade da terra, de
maquinário, custo de produção em geral.
Um custo interessante, nos Estados Unidos, um
custo alto, é o de arrendamento de terra: 136 dólares
por hectare. O produtor dos Estados Unidos tem
pavor, tem medo de produtores do Brasil, porque o
custo da terra é menor. O custo de arrendamento da
terra, que é muito caro nos Estados Unidos, em
alguns lugares, como no Brasil, é de 40 dólares por
tonelada. Então o produtor brasileiro tem a vantagem
do custo inicial, mas se o rendimento nao é
adequado, essa vantagem se perde. Em algumas
regiões do Brasil, o custo de arrendamento de terra é
de 120 dólares por hectare. Entao, dá para analisar o
custo da terra numa polltica de expansão. Uma coisa
que pode ser feita é buscar uma maneira de baixar o
custo da terra, na política geral do Governo.
Esta linha aqui marca o custo fixo:
aproximadamente 100 dólares por hectare. A linha
seguinte marca o custo variável, aproximadamente
200 dólares por hectare. Combinados esses custos, o
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custo de produção é de aproximadamente 300
dólares por hectare. Se compararmos isso com o
dinheiro que o produtor pode esperar, se a produção
de soja é, aproximadamente, de 2 toneladas por hectare, o custo de produção, como está agora, preço
referente ao produto, 150 dólares por tonelada, então
não dá para fazer agricultura. Hoje em dia, 180
dólares por tonelada, com o preço da soja nesse
nível, então pode-se esperar 110 dólares de lucro
para o produtor. Se se puder baixar este custo em
cinco, dez ou cinqüenta dólares, é uma contribuição
importante, significativa, real para a produção. Em
outras coisas é muito difícil.
Dos 34% do objetivo que se pode intervir com a
agricultura de precisão é o seguinte. Eu preciso saber
o que há de nutrientes no terreno. Posso pensar na
agricultura de precisão como hidroponia. Não sei se
estão familiarizados com a hidroponia: há uma planta,
há uma solução, e eu tenho de saber que nutrientes
há na solução - no caso, a solução é solo. Se está
deficiente em zinco, se está deficiente em cálcio, a
planta não vai dar. Então, tenho de saber o que tem
no solo. Também tenho de saber o que a planta
requer, o que requer o cultivo. São duas variáveis
importantes. Uma vez que a planta cresceu, na
colheita, eu tenho que saber quanto de nutrientes a
planta pegou. São coisas importantes.
Então, é preciso saber com quanto comecei de
nutrientes, quanto a pllntl requereu a planta, quanto
ela pegou, assim eu pOlio ter uma receita para o
cultivo seguinte, eltlbelecendo um nível básico. Se a
receita é boa, 81 fiZ facilmente numa SOlUÇa0. Já no
solo, em 11 mllhOe! hectaree, I coisa é um pouco
mais complicada. Tenho que saber de onde
exatamente está vindo essa informaçao. No caso da
hldroponla, há uma solução controlada, mas, no caso
do solo, tenho que saber com precisão, e não preciso
falar o que significa precisão.
A beleza da agricultura de precisa0 é que a
Informação que se obtém para baixar custos de
produçêo e incrementar rendimentos pode também
ser aplicada em outras transaçOes de caráter
financeiro, de caráter bancário, como o arrendamento
de terra, segurança etc. Vamos falar nisso mais para a
frente.
Aqui é a receita correta, que depende das
condições do solo, da química do solo. Portanto, é
preciso fazer uma análise de solo. Se o solo não
muda muito, se a prática é correta, a análise de solo
deve ser feita com uma freqüência de cinco anos. Essa
análise de solo é muito cara. Eu falei com o diretor da
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(ininteligível), que me disse que o custo dessa análise
de solo, por amostra solo, é da ordem de
aproximadamente sete dólares por amostra. Em
alguns casos, é muito mais cara. Nos Estados
Unidos, o custo da análise de solo é de
aproximadamente cinco dólares por hectare, no caso
dos nutrientes de que preciso para a agricultura de
precisão.
É preciso conhecer também a topografia, a
acumulação ou a carência de água devidas à
topografia. Isso afeta muito. A topografia tem que ser
feita com muita precisão, em centímetros. A
acumulação de solo varia muito. Em alguns casos,
posso aproximar a quantidade de água com
condutividade elétrica. Eu sei que na bacia do
Mississipi, nos Estados Unidos, a condutividade
elétrica está dando um resultado muito bom na
estimativa da quantidade de água.
Aqui temos um exemplo de um campo de cultivo.
Esse exemplo é real, um procedimento usado hoje
em dia por muitos milhares de produtores que
trabalham com milho, soja, algodão - muitos
produtos.
Primeiro vamos analisar um só campo. Este
campo tem uma extensão de aproximadamente 80
hectares. Tem um mapa do solo, como o que produz
normalmente o Governo dos Estados Unidos, um
mapa de solo com escala de 1:50.000 e de 1:24.000,
para mostrar as diferenças entre solos arenosos e solos mais úmidos. Esta é uma área, para se ter uma
Idéia, de aproximadamente um hectare. Posso fazer a
fertilização da terra, baseado no conhecimento deste
mapa do solo, e obter um resultado adequado. Se eu
quiser ter um entendimento mais claro do solo, eu
deveria pegar amostras do solo.
A prática normal para se colher amostra de solo
é com esta densidade: entre cada amostra de solo
deve haver um espaçamento aproximado de vinte a
trinta metros. Uma amostra por acre, duas e meia
amostras por hectare, aproximadamente. É uma
densidade muito alta para a análise de solo. Cada
ponto para análise de solo são cinco dólares. Se se
quiser fazer a análise de 11 milhões de hectares, são
muitas amostras de solo. Esse é o custo mais
importante da agricultura de precisão.
Então, se falamos de agricultur~ de precisão
numa região grande, todo um Estado; uma região
produtora, outro custoirnportante é o custo daanálise
das amostras de solo. É necessário um procedimento
claro, para que a amostra de solo tenha um 'padrão.
Quando se trabalha em uméongresso,·há um modelo
para relatores etc. Sem esse modelo·érríuito difícil sé
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(ininteligível), mesmo para amostras de solo. E por
que isso é importante?
Vou mostrar o valor do potássio. As cores
significam diferentes concentrações de potássio. Se
os senhores se lembram da área de um hectare, esta
é uma área de um hectare, aproximadamente.
Podemos ver a variação de potássio que existe em
um hectare. Então, se eu uso um só tratamento para
repor o potássio, possivelmente estou usando muito
aqui e não suficientemente aqui. É uma distribuição
não racional. Quanto aos outros nutrientes - nesta
base de dados, boro, cálcio, manganês, enxofre,
matéria orgânica, zinco -, cada um deles tem uma
distribuição diferente, resultado de análises muito
detalhadas das amostras de solo.
Então, para a agricultura de precisão, se não sei
ao certo de onde vem cada amostra de solo, a
aplicação desse tipo de agricultura se torna muito
difícil. Se estamos falando de um sistema de
localização por hectare, ou por quilômetro quadrado,
é muito difícil. Pode haver uma aproximação, mas é
muito difícil sem um sistema que possa localizar
exatamente. Se se vai fazer uma alocação de dinheiro
para um distrito, é preciso fazer essa alocação
exatamente para esse distrito. Isso é precisão. Se vai
para outro distrito, não é precisão. A precisão de que
estão falando é de mais ou menos dez metros. Cinco
metros é melhor, como já temos essa precisão.
Vou mostrar outra coisa que é importante e
interessante. Matéria orgânica, distribuição de
matéria orgânica. Então, se meu equipamento
agrícola tem uma maneira de modificar a sua
localização cada momento - vamos fazer uma
aproximação agora para um hectare... As linhas aqui
marcam o curso real de uma colheitadeira. A
colheitadeira vem daqui, voltou por aqui. Neste campo, é preciso saber qual o espaçamento da
colheitadeira. É preciso saber de onde vem a
informação sobre a colheitadeira. Se essa
colheitadeira tem uma equipe de monitoramento de
rendimento em tempo real, então pode-se produzir
um mapa de rendimentos. Um mapa de nutrientes,
um mapa de rendimento...
Nesta posição, que conheço com precisão,
posso ver, neste ponto que está aqui, que a produção,
segundo o sistema americano, é de 88 bushels; já
este ponto, muito próximo, é de 77; este aqui, de 65;
este aqui, de 62. Estamos falando de cem metros de
distância. É tremenda a variação entre um ponto e
outro, variação de rendimento e também de
nutrientes que são retirados da terra que têm de ser
substituídos.
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No sistema de agricultura de precisão, para que
funciona em qualquer parte do mundo, é preciso um
sistema que permita uma localização precisa. Com
um sistema que localize com precisão, posso aplicar
uma receita.
Se vou aplicar um tratamento corretivo para
aqueles nutrientes que foram utilizados, a receita diz,
a cor, a sua intensidade é também a intensidade da
receita que tenho que aplicar. Então, para este cultivo,
não aplico nada de cálcio. A receita diz para não
aplicar cálcio em 60 hectares. Aí está a economia,
(ininteligível)... verdadeiro. Nesta área, que tem
deficiência, aplico mais. Então, a solução da
agricultura de precisão é exatamente a economia, a
redistribuição, com base no conhecimento detalhado
do solo, dos nutrientes que se vão ser aplicados.
Precisa haver um investimento para um sistema
de localização melhor, com precisão. O sistema se
chama GPS. O GPS, como existe agora, tem uma
distorção intencional, que pode ser corrigida. Essa
correção requer uma infra-estrutura de torres que
colhem a informação GPS, calcula-se a diferença do
posicionamento real e manda-se via rádio aos
equipamentos, como colheitadeiras etc. Esse é um
investimento considerável, que tem de ser feito pela
iniciativa privada.
Essa informação pode ser processada,
analisada totalmente em um centro que tenha alguns
especialistas. Não é preciso que todo produtor seja
um experto. Pode-se aproveitar centros para as
análises, que têm de ser feitas de forma centralizada.
Essas análises são feitas e se mandam as
informações para o produtor. O sistema requer que o
produtor seja a única pessoa que toma a decisão
sobre o que se aplica, isso tem de ficar nas mãos do
produtor. Esse deve ser um sistema não
governamental. Acho que a estrutura de um centro de
análise pode ser similar à de um banco, que guarda
informações confidenciais dos clientes - os clientes
seriam os produtores. Esse centro pode ou não
distribuir alguma informação para o Governo, mas
haveria informações muito detalhadas para o
produtor. Para isso, pode-se aproveitar a estrutura
que existe no Brasil. Uma forma de distribuição que
seria preciso aumentar é a via Internet com acesso
seguro.
As imagens de satélite seriam um controle
adicional para as transações financeiras, porque uma
vez que eu tenha a história da riqueza do solo, a
história da produção, com essa informação eu posso
solicitar créditos, solicitar financiamento, porque são
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informações que representam o valor real da terra, da
prática agrícola.
Quais são os benefícios para o produtor? O
custo da agricultura de precisão deve ser menor que o
esperado.
Então,
o
sistema
deve
servir
principalmente para apoio das decisões individuais
do produtor, não decisões governamentais. Algumas
dessas informações servirão muito para o Governo, e
o apoio governamental inicial poderá ajudar essa
informação.
Para terminar, vou mostrar uma situação nos
Estados Unidos que tem a ver com a agricultura de
precisão.
As cores representam municípios nos Estados
Unidos que produzem mais de 150 mil hectares de
soja. Os municípios que produzem mais de 75 mil
hectares de soja são esses que estão marcados.
As estações que produzem apoio à agricultura
de precisão nos Estados Unidos estão mostradas.
Essa é uma base de dados real, do trabalho que está
sendo feito todos os dias.
Cada ponto adicional que vai aparecendo
representa um local onde a agricultura de precisão já
está funcionando. Cada ponto é um centro de serviço
de agricultura de precisão.
O sistema não está gerido pelo Governo
norte-americano, mas por produtores e companhias
de agroquímicos. Cada intervenção abaixa o custo
para o produtor.
Então, o Brasil tem a possibilidade de entrar
muito em breve nessa tecnologia, se tiver esse
sistema, um investimento notável, mas não
impossível; a análise de solo; e um sistema de análise
central.
Quanto ao alcance, quero dizer que dentro de
um ano estará funcionando, competindo com um
gigante, que está muito bem organizado. Se não
competir em igualdade de situação, haverá um
problema notável.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu
Sperafico) - Passamos a palavra ao Dr. Gertjan B.
Beekman, para suas considerações.
O SR. GERTJAN B. BEEKMAN
Primeiramente, é uma satisfação para o Instituto
Interamericano de Cooperação para a Agricultura
estar nesta Casa. Quero ressaltar também a
satisfação por participarmos dessa ação conjunta da
Comissão, do Inmet, da Brazsat e do IICA, na ênfase
da agricultura de precisão.
O IICA tem presentemente mais de trinta
projetos de cooperação técnica em andamento no
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Brasil. Um dos principais parceiros nessa cooperação
é o Ministério da Agricultura.
Ainda na semana passada, tivemos uma
reunião da Junta Interamericana de Ministros de
Agricultura, realizada em Salvador, onde estavam
congregados os 34 Ministros do Sistema IICA.
Também estava presente, é claro, o nosso Ministro
Pratini de Moraes, na qualidade de Presidente da JIA,
além do Presidente da Comissão e diversos
representantes desta Casa.
Nos projetos de cooperação técnica do IICA há
. uma preocupação constante de propiciar a
transferência de tecnologia. O que foi aqui
apresentado é uma mostra disso.
No entanto, a transferência de tecnologia por si
só não se limita a apenas disponibilizar técnicas ou
equipamentos sofisticados. Há uma preocupação
muito forte, dentro dos nossos projetos de
cooperação técnica, em preparar também o
beneficiário final, ou seja, o agricultor, para receber
esse tipo de tecnologia. Em última análise, ele é o
mais importante no processo, porque terá que
receber essa tecnologia, perceber a importância dela
e como ela afetará o bolso dele - que, afinal, é o
grande motivador. Portanto, a tecnologia de ponta é
extremamente importante, mas tem de ter aplicação
na base, que é o agricultor.
Pelo que foi apresentado, vimos que temos a
tecnologia espacial bem evidenciada, mas ela tem de
ter aplicação terrestre. É aí que também entram os
projetos de cooperação técnica, que estão orientados
essencialmente para o treinamento, a capacitação e a
mudança de hábito do usuário final.
Nesse sentido, temos sempre introduzido
componentes demonstrativos nos projetos, para
mostrar ao usuário final como uma tecnologia
impactante afetará principalmente o bolso dele. Isso é
bem evidente nos projetos de irrigação bem
planejados e implementados. Obviamente eles
necessitam de toda essa base de informação sobre
os recursos naturais, evidenciada pela exposição do
Sr. Victor Torres, de conhecimento do solo, de como
os nutrientes estão distribuídos e de que forma se
pode então otimizar o output ou a produção dos
projetos em si.
Foram
extremamente
importantes
as
ponderações do Dr. Augusto Athayde, do Inmet, sobre
quais variáveis meteorológicas entram nesse
processo. É essencial para um projeto de agricultura
irrigada conhecer quais são os requerimentos
hídricos de uma planta, ou seja, quanta água uma
planta de fato necessita. Se isso é conhecido em
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termos de uma cultura, é possível definir com quanto
deve ser irrigado, ou seja, quanto se deve aportar ou
bombear.
A sobreirrigação, por exemplo, uma prática
corrente nossa, porque não se conhecem
exatamente os requerimentos hídricos. Isto é, o
produtor não conhece isso, então, bombeia e usa
energia demais. Se ele soubesse exatamente o que
usar, estaria bombeando menos, o que afetaria
menos a conta de luz e o bolso dele.
Se ele propicia um microclima adequado em
termos de umidade, obtém uma produtividade
máxima da cultura. Ao mesmo tempo, pelo fato de não
ter excesso de umidade, há menor incidência de
pragas. Com isso, ele usará menos herbicidas, o que
também afeta o bolso dele. Então, há uma somatória
de fatores que, se levados em consideração,
necessariamente afetam o bolso do produtor.
É isso o que se pretende com esse tipo de
introdução
de
tecnologia,
mas
investindo
principalmente na orientação e na capacitação do
agricultor, para que ele tenha mudança de hábitos e
percepção da importância de toda essa tecnologia. É
preciso que mude principalmente a atitude dele em
relação a essa tecnologia, para que ela não seja
também um fator de susto ou de impacto cultural.
Essa nossa preocupação é uma constante, que
enfatizamos em todos os nossos projetos de
cooperação técnica.
Esta é essencialmente a mensagem que
deveria resultar dessas duas exposições e também
como política de atuação do IICA.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu
Sperafico) - Passamos agora à interpelação aos
expositores.
Passo a palavra ao autor do requerimento,
Deputado Hugo Biehl, para que proceda a sua
intervenção.
O SR. DEPUTADO HUGO BIEHL - Sr.
Presidente, colegas Deputados, ilustres convidados,
pessoas que acompanham esta audiência da
Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara
dos Deputados, estou particularmente satisfeito com
o que acabo de presenciar.
Pude hoje complementar muitos dos
conhecimentos que detinha a respeito dessa
tecnologia, especialmente quanto à produção em si.
Acompanhei as explanações e, por último, notei
a preocupação do IICA com o usuário final, que faz a
agricultura e do qual dependemos. Parece-me que
inequivocamente estamos diante de mais uma
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tecnologia, de um conhecimento que vem e afeta
todos os que aderirem a ele ou não. Os que podem
aderir terão a oportunidade, os demais terão que
encontrar meios para compensar seus processos
produtivos. Isso interfere na redução de custos, com
certeza, e afeta todos que praticam determinadas
atividades.
Então, o primeiro convencimento é de que é
muito oportuna esta iniciativa da Comissão de
Agricultura e Política Rural de debater o assunto. Por
razão conhecida, a presença de Parlamentares é
relativamente pequena, já que há outras atividades
na Casa, até mesmo sessão hoje pela manhã e
convenção partidária, no meu caso, da qual vários
colegas estão participando. Mas temos aqui a
presença expressiva de assessorias e de pessoas
interessadas no tema.
Por isso, Sr. Presidente, peço a V. ExB que as
notas taquigráficas desta reunião sejam distribuídas a
todos os membros da Comissão e pessoas
interessadas, e que a TV Câmara, que está cobrindo
este evento, possa repetir a veiculação da matéria,
que considero muito importante.
Não quero me estender em minhas
observações, porque, repito, estou satisfeito com o
que acabo de ouvir. Gostaria apenas de formular
algumas questões. Qual é o ganho sobre esses 34%,
embora saiba que tal número pode variar? Pelo
exemplo apresentado, vemos que nos Estados
Unidos essa tecnologia já é bastante difundida. Em
quanto ela reduz os custos? Qual o ganho médio?
Percebi que isso depende do número dos que vão
aderir ao programa. Mas nos Estados Unidos há
estatística sobre o que isso representa em ganho
efetivo? Não sei se são aqueles números sobre soja
ou se é possível dizer que representa de 1% a 4% do
custo geral.
As áreas, extensões mínimas viabilizam-se a
partir de que momento? Além do GPS, o instrumento
para fazer análise do solo, é lógico que a máquina que
planta e colhe também tem de estar instrumentada.
Ela tem, portanto, um custo adicional em relação ao
equipamento tradicional que temos.
Vimos pelo mapa que nos Estados Unidos o uso
dessa tecnologia é intenso. Pelo menos eles estão
bem equipados, com estruturas de apoio à
possibilidade desse uso. Mas qual o percentual das
principais culturas que já a utilizam? Por exemplo,
quando falamos em engenharia genética temos um
dado: tantas sementes modificadas estão nos cultivos
de determinado país. Qual é a área? Qual é o nível de
adesão dos produtores?
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Creio que seriam essas as principais questões.
Falamos na engenharia genética, que vejo que foi
inventada, assim como esse dispositivo técnico que
está à disposição. Como não encontramos no
dicionário a palavra "desinventar", porque ela não define nada, não existe, o agricultor terá que se adaptar
para não ser atropelado. Portanto, precisamos
encontrar meios para que esse produtor possa tirar o
máximo de benefício e acima de tudo não seja
prejudicado na sua competitividade.
Vejo, Sr. Presidente, que no Brasil ainda lutamos
com outros fatores muito importantes. Vemos o
esforço do Inmet, com verbas precários em termos de
sustentação financeira dos recursos públicos, para
empreender o seu projeto e acelerar algumas
decisões.
Falamos de perdas na produção, que chegam a
20% entre a colheita e o destino final.
Eram estas as minhas questões. Estou,
portanto, satisfeito com o que pude presenciar nesta
manhã.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu
Sperafico) - Deixo aos palestrantes a liberdade de responder às interpelações do Deputado Hugo Biehl.
Com a palavra o Sr. Victor Torres.
O SR. VICTOR TORRES - Vou tentar responder
às perguntas, que são muito interessantes.
Não tenho uma resposta real, porque o
rendimento de cultivos depende de muitos fatores. A
variável mais importante é a meteorológica. Então, é
difícil estimar a ciência certa. Não existe um
dispositivo científico adequado. O produtor adota a
tecnologia e, se ficar contente, continua ou não.
Então, o conhecimento é mais empírico.
Nos Estados Unidos estão conscientes de que é
uma tecnologia emergente, não há um esforço
concentrado do Governo norte-americano, que quer
impor a tecnologia. Ela é gerida pelo produtor e pelas
companhias agroquímicas - que consideram
secretos seus clientes e não divulgam informações.
São oito ou dez companhias principais, distribuidoras
de nitratos, cálcio e outros produtos.
Temos conhecimento de que os custos
aproximados de operação da agricultura de precisa0
estão entre 1 e 2 dólares por hectare. Além disso, há o
custo do equipamento, que depende da eficiência,
mas são investidos aproximadamente de 8 a 10
dólares por hectare na modificação
dos
equipamentos que existem. São equipamentos de
tecnologia de taxa variável, colheitadeiras de
rendimento, que podem ser transportadas de um
equipamento a outro.
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Estamos falando de custo. Creio que o maior e
mais significativo é o da análise do soJo. Sabemos
com certeza que todos os anos está crescendo
(ininteligível) de produtores, especialmente em grãos
e algodão, as principais atividades. No arroz e na
cana-de-açúcar, não é tanta a (ininteligível). Os grãos
e o algodão têm uma expressão muito grande.
Então, não posso dar uma resposta exata,
porque não existem dados. Empiricamente cultiva-se
um campo, mas não se tem controle real do um campo próximo. Estou falando da (ininteligível) de 5%. E
empírico.
A distribuição da adoção da agricultura de
precisão não é homogênea. Ocorre mais nas zonas
de alta concentração.
A agricultura de precisão é rentável a partir de
extensões maiores que 1 mil e 200 hectares por
produtor ou coletividade de produtores. Se for menor,
fica muito difícil, porque o investimento em
maquinaria é complicado.
Nos Estados Unidos, existe já uma infra-estrutura de localização precisa de GPS
diferencial, que é resultado de outras atividades. O
Brasil não tem essa tecnologia de GPS diferencial,
mas tem elementos para fazê-Ia. Para isso, há um
investimento adicional a fazer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu
Sperafico) - Deixo ainda aos nossos convidados um
tempo disponível para suas considerações finais.
O Dr. Afonso gostaria de fazer uso da palavra?
(Pausa.)
O SR. EDUARDO D. ASSAD - Sr. Presidente,
sou pesquisador da Embrapa, atualmente na função
de Chefe de Pesquisa e Desenvolvimento da
Embrapa Cerrados. Faço uso da palavra porque é
importante apresentar algumas observações em
nome da nossa empresa.
A Embrapa criou há dois anos um núcleo de
gestão tecnológica em agricultura de precisão. São
doze centros associados a universidades, que
realizam pesquisas e desenvolvem produtos muito
parecidos com os aqui mencionados. Hoje o Brasil já
está capacitado, inclusive com softwares e
tecnologia nacionais, a fazer mapas de produção e
diagnósticos de mapas de fertilidade de solo,
utilizando inclusive tecnologia agregada, como a do
Embrapa-INPI.
Estamos tentando divulgar isso. Esbarramos,
entretanto, na questão que o Deputado Hugo Biehl
citou. Qual o custo disso? Nos locais onde é feito
parte do mapa de produção, os dados demonstram
um custo em torno de 6 dólares por hectare para se
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fazer uma colheita precisa e o levantamento do mapa
de produção. Esse é o primeiro fato. Isso está sendo
aplicado em Uberaba e Uberlândia, região que já tem
um ponto-teste de 6 mil hectares. O IAC, em
Campinas, junto com as universidades do sistema
paulista, já está fazendo um trabalho razoável numa
zona-teste com 26 hectares.
Esbarra-se também na questão da análise de
solo. Ainda não temos estrutura precisa para fazer o
levantamento com grades regulares, como vocês
observaram. Estamos tentando, então, elaborar um
outro indicador, no qual entra um pouco a famosa
"adaptação tropical". Não havendo um sistema de
diagnóstico preciso de solos, por que não deixar a
planta falar? Assim, estamos adotando a planta como
indicador das necessidades dela. E, a partir de
métodos estatísticos de interpolação, não muito
diferentes dos apresentados, estamos chegando a
mapas de necessidades de nutrientes do tipo dos
realizados. Quer dizer, a análise folhear indica se para
a planta está faltando cálcio, potássio ou fósforo. Com
isso, fica um pouco mais fácil, porque barateia muito a
análise de solo. Portanto, estamos tentando uma
solução combinada.
Existe também - Dr. Augusto Athayde
corrija-me se estiver errado - enorme trabalho já
realizado no Brasil, que visa orientar o crédito rural no
que diz respeito à data de plantio com bastante
precisão, menos de 10% de erro; tipo de semente e
cultivares que devem ser utilizados, e em qual solo
devem ser plantados. É um pré-estágio para se
chegar em termos locais à agricultura de precisão.
Esse é um trabalho conjunto feito pela Embrapa,
Inemet e mais 22 instituições brasileiras.
Estamos a um passo de fazer grande difusão
dessa tecnologia no Brasil, desde que se atinja o
patamar mencionado pelo Deputado. Não dispunha
do dado aqui apresentado e agradeço a quem o
trouxe. É viável? Sim, a partir de 1 mil e 200 hectares.
Já estava virando uma certa doença, porque diziam:
"Vamos fazer agricultura de precisão:' Sim, mas a ':
partir de quanto? Um agricultor com 500 hectares não
tem caixa para fazer isso. Não é viável
economicamente. A partir de 1 mil e 200, em sistemas
associados, é possível. Então, vamos nos organizar
para fazê-lo.
Portanto, estamos numa situação muito
favorável à entrada dessa tecnologia, com produtos
tecnológicos disponíveis tanto em termos de material
genético quanto de tecnologia espacial e de
monitoramento no Brasil. Obviamente, a Embrapa,
juntamente com seus parceiros, está disposta a

Novembro de 1999

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

participar dessa investida que a Câmara dos
Deputados brilhantemente propõe por meio desta
discussão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu
Sperafico) - Com a palavra o Deputado Nelson
Marquezelli.
O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLIEm primeiro lugar, Sr. Presidente, gostaria de
cumprimentar a Mesa e pedir escusas por ter
chegado há pouco. Mas não poderia deixar de estar
presente, uma vez que o assunto em debate é
agricultura de precisão.
O mundo está evoluindo, e vamos chegar lá. O
Brasil não pode ficar de fora. Tenho acompanhado e
lido sobre o assunto. Acho que esse é o caminho da
humanidade: fazer aproveitamento total da
disponibilidade de tempo, solu e clima. Cem por cento
de aproveitamento do agronegócio - vamos usar
esse termo -, palavra bem curta e precisa, para que o
homem possa ter melhor recompensa pelo seu
trabalho, mais qualidade de vida e maior
disponibilidade para a família - inclusive aqueles que
trabalham na agricultura. Só vamos conseguir isso
com planejamento da agricultura, com agricultura de
precisão.
Quero, portanto, parabenizá-los. Espero que o
nosso País não perca o bonde da história, a exemplo
do que ocorreu em outras. áreas, dentre elas a
informática~
Agora mesmo, na questão do
transgênico, provavelmente vamos perder o bonde
novamente, quando deveríamos estar à frente. Faço
votos de que isso não ocorra, de que aqueles que
dirigem o País tenham um pouquinho de visão que
nos permita, ao entrarmos na mesma locomotiva,
ficar mais próximos da cabeceira, nunca na rabeira,
como sempre estamos.
Contem com o nosso trabalho e apoio no âmbito
da Comissão de Agricultura.
Parabenizo mais uma vez o nosso Presidente,
que teve essa visão e está nos acompanhando nessa
área, realizando um trabalho muito importante.
Parabéns a todos!
O SR. DEPUTADO CAIO RIELA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu
Sperafico) - Tem V. Ex! a palavra.
O SR. DEPUTADO CAIO RIELA - Sr.
Presidente, gostaria de faze. apenas uma pequena
participação, embora não seja membro titular ou
suplente desta Comissão. Falo na condição de
Vice-Líder do PTB e de Deputado de uma região em
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que a agricultura é a Dase da economia - sou da
fronteira tripartite do Sul do País, fronteira oeste do
Rio Grande do Sul com Argentina e o Uruguai.
Observei a explanação feita pelos Srs. João
Gilberto Vaz e Victor Torres e tenho em mão um
folheto que fala a respeito do Centro de Inteligência
Agrícola do Mercosul - Ciam. Nós, que vivemos
nessa área e sabemos das dificuldades que
enfrentamos, até mesmo numa concorrência desleal,
não só durante o dia, mas também na calada da noite,
. reconhecemos a importância dessa instituição.
Reconhecemos que, em termos de tecnologia,
há no Brasil a Embrapa, dezenas de universidades
com
estudos
avançados,
departamentos
informatizados e alta tecnologia na área,
desenvolvida há mais de 20 anos. Realmente,
podemos nos sentir à vontade com relação à
tecnologia no País, inclusive pela grandiosidade e
capacidade da Embrapa e das nossas universidades.
No entanto, acho muito interessante o trabalho
do Centro de Inteligência Agrícola do Mercosul, até
porque podemos acessá-lo via Internet.
Acho que é muito importante aprofundarmos o
conhecimento sobre as empresas que realizam esse
serviço, o custo-benefício de tudo isso, que é·
altamente positivo para nós, que fazemos parte do
Mercosul.
Gostaria de registrar a honra e o privilégio de
termos no País um trabalho altamente tecnológico,
desenvolvido há mais de 20 anos pela Embrapa e
pelas universidades brasileiras. Também tivemos
oportunidade de conhecer as empresas que
trabalham lá fora, o Centro de Inteligência Agrícola do
Mercosul. É importante conhecê-los melhor, para quem sabe? - visualizar parcerias no sentido de
buscar mais informações, meios e instrumentos para
fomentar nossa interligação com o Mercosul na área
agrícola.
Meus cumprimentos à Presidência desta
Comissão pela brilhante audiência pública, na qual fui
um pouco prejudicado porque, na condição de
membro da Comissão de Constituição e Justiça,
tenho também d participar de reunião daquele órgão,
que está funcionando paralelamente a esta. Mas sei
que este evento está sendo gravado, o que nos
.permitirá ter acesso às informações aqui divulgadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu
Sperafico) - Com a palavra o Sr. Afonso Celso
Valouais.
O SR. AFONSO CELSO VALOUAIS - Sou
funcionário da Embrapa e gostaria de complementar
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a informação do colega Eduardo Assad. A Empresa
também se mantém atenta aos Estados Unidos em
relação à agricultura de precisão. Temos um
laboratório em Maryland, que representa uma das
ações para acompanharmos esse processo.
Como disse o meu colega Assad, um dos
pontos principais é a planta. Quer dizer, uma planta
que extraia mais nutrientes, tenha maior resistência
ambiental e assim por diante. Nesse caso, o Brasil
está na frente, pois somos o País mais rico em
biodiversidade. Temos hoje o maior controle de
tecnologia em agricultura tropical, e a Embrapa é a
maior empresa de agricultura tropical no mundo,
também por meio do trabalho conjunto com
universidades e instituições privadas.
O Dr. João Gilberto Vaz observou que temos de
explorar melhor essa interação. Só em termos de
plantas, no Brasil há em torno de 16,5 bilhões de
genes, ou seja, essa é a nossa riqueza. Portanto, é
preciso explorar melhor esses genes, a partir de seus
próprios produtos, as proteínas.
Se considerarmos a base, também temos o
melhor sistema de conservação de recursos
genéticos do mundo - e a Embrapa coordena esse
processo. Como fazer com que essas proteínas
sejam melhor estudadas, para se chegar ao gene, ao
proteoma? Por isso, estamos realizando uma
interação com a Brazsat, a Fiocruz e o Fundep, para
justamente estudar essas proteínas, levando-as a
crescer no espaço, nas três dimensões. O projeto é
muito grande, e temos que voar com os pés no chão,
considerando as bases dos genes que temos.
Registro, portanto, que o Brasil já está
avançando nesse processo, para que possamos
utilizar ao máximo nossa biodiversidade genética.
Segundo dados apresentados pelo Dr. Victor Torres,
o agroquímico representa o maior gasto, seguido pelo
fertilizante e pela semente. Quer dizer, precisamos inverter essa pirâmide por meio de genótipos mais
resistentes
ambientalmente,
com
melhores
condições de irrigação.
Repito: o processo está avançado. Acreditamos
que o futuro da nossa agricultura está na exploração
desses genes. Com o auxílio da biotecnologia o
trabalho irá à frente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu
Sperafico) - Com a palavra o Sr. João Gilberto Vazo
O SR. JOÃO GILBERTO VAZ - Quero
comentar um fato um pouco diferente, mas
relacionado ao assunto. Quem inventou o avião foi
Santos Dumont - tenho a medalha Santos Dumont,
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fui piloto e conheço aviação. Mas ele não tem o
crédito por ter inventado o avião. Moro em Washington e posso dizer que se visitarem o Museu Smithsonian nada vão encontrar de relevante sobre Santos
Dumont. Isso é motivo de uma briga minha com o
Museu. O relógio de pulso quem inventou também foi
Santos Dumont.
O Brasil tem todas essas capacitações. Viajo o
mundo inteiro, tenho cidadania européia, estou
sempre na Europa, na qualidade de europeu, vendo o
outro lado da história. Estive na Rússia recentemente.
Vamos viajar novamente, em poucas semanas, com
alguns Deputados, para conhecer a área espacial.
Isso é excelente, e temos de difundi-lo. Por que o
Brasil não tem um adido agrícola nas embaixadas, se
a agricultura é realmente um fato relevante para a
Nação? Temos adidos militares em Moscou. Não
tenho nada contra os militares, meu pai foi militar, mas
acho que a agricultura também é importante.
A pergunta do Deputado Hugo Biehl ao Victor
Torres é difícil de ser respondida, porque algumas das
agências só trabalham em termos de governo a
governo. Por isso, é muito mais fácil ter um adido, um
representante oficial do Ministério da Agricultura, que
possa interagir, visitar a Nasa e ser um pilar desse
importantíssimo centro da Embrapa nos Estados
Unidos. Eu sei disso, mas muitos não têm esse
conhecimento, incluindo pessoas de decisão no País.
Será que o embaixador do; Brasil em Washington
conhece esse centro?
Portanto, o adido é um agente importante, que
pode interagir conosco na área de tecnologia, em
vários segmentos. Infelizmente, na condição de
cidadão brasileiro, não posso colocar um adido em
. Washington, Paris ou até em Buenos Aires.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu
Sperafico) - Queremos registrar a presença do
Deputado Estadual Chico Paraíba, Secretário de
Agricultura de Rondônia.
O Congresso Nacional vem realizando, junto ao
Ministério das Relações Exteriores e ao Governo de
modo geral, um trabalho para que o adido agrícola
seja uma realidade, fundamentalmente nos cinco ou
seis principais países onde o Brasil tem possibilidade
de comércio bilateral de agricultura. Já temos o
compromisso da parte do Governo de que isso será
realizado o mais breve possível.
Concedo a palavra para as considerações finais
ao Sr. Victor Torres.
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O SR. VICTOR TORRES - Eu gostaria de focar
minha contribuição final nos aspectos técnicos. Não
entendo a polítíca do Brasil. É muito complicada.
Para mim é essencial pensar que um sistema
dessa natureza seria fácil de ser implementado no
Brasil, paIs que já possui muitos ~onhecimentos
técnicos e tem tradição em expertos. E um problema
de organização. Com um pouquinho de organização
e com o que vocês têm, logo poderão usufruir das
vantagens dessa tecnologia.
Estou muito satisfeito de poder contribuir de
alguma maneira com o engrandecimento desse campo para vocês.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu
Sperafico) - Com a palavra para as considerações
finais o Sr. Augusto Athayde.
O SR. AUGUSTO ATHAYDE - Sr. Presidente,
Deputado Di/ceu Sperafico, agradeço a V. ExA o
convite formulado ao Inmet.
Gostaria de convidar os Deputados - aliás, o
convite já foi entregue a todos os Parlamentares da
Casa - para uma exposição que o Inmet vai fazer no
Salão Negro do Senado, na próxima semana,
começando no dia 17, às 12h, com a presença do
Ministro Pratini de Moraes. Nela o Inmet vai mostrar
todo o trabalho realizado nesses noventa anos e o
que está sendo implementado neste exato momento.
Faria também um gancho ao que o Deputado
Hugo Biehl falou com relação aos difíceis e poucos
recursos que o Inmet tem recebido. Isso influencia
extremamente nosso trabalho. Sabemos que no PPA
para o ano 2000 um projeto foi retirado do Inmet e
repassado a outra entidade do Governo, que nada
tem a ver com meteorologia, trabalha com fomento a
projetos. Portanto, isso nos incomoda muito. Está no
PPA 2000: o projeto de modernização da
meteorologia brasileira não está com os órgãos que
fazem meteorologia brasileira, ou seja, da Marinha,
da Aeronáutica, do Inmet e da Aneel. Ele foi para
outro órgão.
Eram essas as minhas considerações.
Estão todos convidados para a exposição no
Salão Negro, que se iniciará dia 17, ao meio-dia, e irá
até o dia 22 do corrente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu
Sperafico) - Queremos agradecer a presença a todos
os
expositores,
Deputados,
convidados
e
assessores.
Ao encerrar esta audiência pública, convoco
outra para a próxima quarta-feira, dia 17, com a
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presença dos Ministros Pedro Malan e Marcus
Vinícius Pratini de Moraes.
Está encerrada a presente reunião.
Ata da 37a Reunião Ordinária, realizada em
17 de novembro de 1999
As dez horas e vinte e cinco minutos do dia
dezessete de novembro de mi/ novecentos e noventa
e nove, no Plenário nll 6 do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, reuniu-se a Comissão de Agricultura e
Política Rural, sob a Presidência do Deputados
Dilceu Sperafico, para a realização de Reunião
Ordinária destinada à apreciação das matérias
constantes da Pauta nll 22/99. O Livro de Presença
registrou o comparecimento dos Deputados _
Titulares: Dilceu Sperafico (Presidente), Augusto
Nardes, Xico Graziano e AntOnio Jorge
(Vice-Presidentes), Abelardo Lupion, Carlos Melles,
Francisco Coelho, Jaime Fernandes, Paulo Braga,
Ronaldo Caiado, Zi/a Bezerra, Carlos Dunga,
Confúcio Moura, Gessivaldo Isaías, Moacir
Micheletlo, Nelson Meurer, Silas Brasileiro,
Themístocles Sampaio, Wilson Santos, Anivaldo
Vale, Carlos Batata, Luís Carlos Heinze, Paulo José
Gouvêa, Saulo Pedrosa, Adão Pretto, Geraldo
Simões, João Grandão, Luci Choinacki, Hugo Biehl,
Roberto Balestra, Nelson Marquezelli, Nilton
Capixaba, Giovanni Queiroz, Sérgio Barros, Romel
Anlzio, Telmo Kirst e João Caldas; - Suplentes:
Gervásio Silva, Joaquim Francisco, Alberto Fraga, B.
Sá, Júlio Semeghini, Lídia Quinan, José Pimentel,
Aldo Rebelo, João Tota, Júlio Redecker, Mauro
Domingos, Agnaldo Muniz, Clementino Coelho e
Marcos de Jesus. Justificaram suas ausências os
Deputados waldemir Moka, Nilson Mourão e Pompeo
de Mattos. Deixaram de registrar suas presenças os
Deputados: Cleuber Carneiro, Joel de Hol/anda,
Roberto Pessoa, Adauto Pereira, Waldemir Moka,
Danilo de Castro, Odílio Balbinotti, Sérgio Reis, Wilson Mourão, Valdir Ganzer, Almir Sá, Helenildo Ribeiro,
Pompeo de Mattos e Luiz Dantas. Havendo número regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos e
determinou a leitura das Atas da Trigésima Quinta
Reunião Ordinária e Trigésima Sexta Reunião Ordinária,
que foi dispensada a requerimento aprovado do
Deputado Luís Carlos Heinze. Submetidas à discussão e
votação, as Atas foram aprovadas unanimemente. Antes
de dar início à Ordem do Dia, o Presidente cientificou ao
Plenário que no mês de outubro do corrente, dia vinte e
sete, redistribuiu os Projetos de Lei nlls 4.053/98
(Apensados PLs nlls 4.501/98, 609/99 e 882/99) e
156/99 (Apensado PL nll 653/99) aos Deputados Nelson Marquezelli e Silas Brasileiro, respectivamente;
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no mês de novembro do corrente, dia doze, distribuiu
os Projetos de Decreto Legislativo n12s 344/99 e
340/99 aos Deputados Almir Sá e Nelson
Marquezelli, e as Propostas de Fiscalização e
Controle nlls 18/99 e 13/99 aos Deputados Giovanni
Queiroz e Nilton Capixaba, respectivamente; e
redistribuiu o Projeto de Lei n2 3.788/97 ao Deputado
Paulo José Gouvâa; e, dia dezesseis, distribuiu os
Projetos de Lei n12s 1.712/99, 1.787/99, 1.114/99 e
1.827/99 aos Deputados Adão Pretto, Geraldo
Simões, Joel de Hollanda e Moacir Micheletto,
respectivamente. Ordem do Dia - O Presidente
submeteu a Plenário: A) Requerimentos: 1)
Requerimento n2 62/99 - do Sr. Roberto Balestra que "requer, nos termos regimentais, seja realizada
reunião de audiência pública, nesta Comissão, para
discussão da transferência do Proálcool para o
Ministério da Agricultura e do Abastecimento e o seu
ao de trabalho para alavancagem do setor
sucro-alcooleiro. Sugere sejam convidadas a
participar desta reunião as seguintes autoridades:
Shigeaki Ueki (Ex-Ministro de Minas e Energia);
Pratini de Moraes (Ministro de Estado da Agricultura e
do Abastecimento); Márcio Fortes (Secretário
Executivo do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento); Davi Zylberstajn (Diretor-Geral da
Agência Nacional de Petróleo - ANP); Júlio Colombi
Neto (Diretor da ANP); João Francisco de Arruda
Soares (Presidente da CEPAAL); João Carlos
Figueiredo Ferraz (Presidente da Brasil Álcool e
BBA); e Gustavo Maranhão (Presidente da ÁlcoolNE). O Autor justificou o seu requerimento.
Submetido à discussão, usaram da palavra o Autor e
os Deputados Saulo Pedrosa; Abelardo Lupion, que,
dada a gravidade por que passa o setor, informou ao
Plenário que apresentará uma proposta de
fiscalização e controle para fiscalizar o preço do
álcool praticado pelas distribuidoras de combustíveis
que, segundo sua Excelência, majoraram em mais de
100% (cem por cento) o preço do álcool em menos de
30 dias; Anivaldo Vale; Ronaldo Caiado; e Silas
Brasileiro. Submetido à votação, o requerimento foi
aprovado unanimemente; B) Proposições sujeitas à
apreciação conclusiva pelas Comissões: Tramitação
Ordinária: 2) Proposta de Fiscalização e Controle nQ
16/99 - do Sr. Moacir Micheletto - que "propõe que a
Comissão de Agricultura e Política Rural fiscalize o
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
- INCRA, bem como as suas Superintendências
Regionais, quanto ao cumprimento de legislação em
vigor relativa aos assuntos fundiários". Relator:
Deputado Luís Carlos Heinze. Conclusões do Rela-

Novembro de 1999

tor: pela implementação da PFC, nos termos do plano
de execução e metodologia de avaliação
apresentados. Lidas as conclusões do Relator, estas
foram submetidas à discussão e votação, tendo sido
aprovadas unanimemente; 3) Projeto de Lei nQ
1.017/99 - da srª Luci Choinacki e outros que
"determina a imposição provisória de tetos tarifários
sobre as importações agropecuárias e dá outras
providências". Relator: Deputado Anivaldo Vale.
Parecer: favorável. Lido o parecer, usaram da palavra
para discuti-lo o Relator, a Autora e os Deputados
Abelardo Lupion, que solicitou à Autora a retirada da
Ordem do Dia deste projeto, para que fosse
apensado à este o Projeto de Lei nQ 3.524/97, de sua
autoria, por tratarem, segundo Sua Excelência, de
matérias análogas; Geraldo Simões; Saulo Pedrosa;
Xico Graziano; Luís Carlos Heinze; e Ronaldo
Caiado. Consultada sobre a proposta do Deputado
Abelardo Lupion, a Autora não a acatou. Submetido à
votação, o parecer do Relator foi aprovado
unanimemente; 4) Projeto de Lei nQ4.674/94 - do Sr.
Francisco Dornelles - que "isenta do imposto sobre
produtos industrializados os bens de uso agrícola que
especifica, e dá outras providências". (Apensados:
Pis nºs 538/95, 2.082/96, 2.545/96, 2.705/97,
3.450/97, 3.496/97, 672/99, 721/99, 770/99,
1.002/99, 355/99, 1.256/99 e 1.319/99). Relator:
Deputado Romel Anízio. Parecer (complementar):
favorável, com substitutivo, a ese e a seus
apensados, PL nQs 538/95, 2.082/96, 2.545/96,
2.705/97, 3.450/97, 3.496/97, 355/99, 672/99,
721/99, 742/99, 770/99, 1.002199, 1.256/99 e
1.319/99. Vista ao Deputado João Grandão em
27-10-99. Lido o parecer, usaram da palavra, para
discuti-lo, os Deputados Xico Graziano e Silas
Brasileiro, alegando que a redução do imposto de
importação iria prejudicar as empresas nacionais;
Luis Carlos Heinze; Ronaldo Caiado; Adão Preto;
Geraldo Simões, que solicitou a retirada da Ordem do
Dia deste projeto para que fosse complementado o
seu parecer; e Anivaldo Vale consultado sobre a
sugestão do Deputado Geraldo Simões, o Relator
acatou-a e solicitou o adiamento da discussão da
matéria para complementação de seu parecer; 5)
Projeto de Lei n2 3.988/97 - do Sr. Enio Bacci - que
"dispõe sobre a impenhorabilidade de máquinas e
equipamentos agrícolas de base familiar e dá outras
providências". Relator: Deputado Odílio Balbinotti.
Parecer: favorável com emenda. Vista ao Deputado
João Grandão em 10-11-99. Em virtude da ausência
do Relator, a mate'ria teve sua discussão adiada. 6)
Projeto de Lei nQ 4.103/98 - do Sr. José Pimentel -
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que "dispõe sobre a comprovação da quitação de
tributos de contribuições federais e dá outras
providências". Relator: Deputado Roberto Pessoa.
Parecer: favorável. Em virtude da ausência do Relator, a matéria teve sua discussão adiada; 7) Projeto
de Lei n2 4.655/98 - do Sr. Silas Brasileiro - que
"dispõe sobre a distribuição e aplicação gratuita de
vacina contra a febre aftosa para produtos rurais com
até (cem) cabeças de gado". Relator: Deputado Francisco Coelho. Parecer: favorável. Em virtude da
ausência do Relator, naquele momento, a matéria
teve sua discussão adiada; 8) Projeto de Lei n2
686/99 - do Sr. Freire Júnior - que "institui normas
sanitárias para animais comercializados em leilões
rurais". Relator: Deputado Nelson Marquezelli.
Parecer: favorável, com emenda. Lido o parecer,
usaram da palavra, para discuti-lo, os Deputados
Saulo Pedrosa, que sugeriu que os testes de
brucelose e tuberculose fossem apresentados antes
da venda dos animais; e Abelardo Lupion.
Consultado sobre a sugestão do Deputado Saulo
Pedrosa,o Relator acatou-a, apresentando parecer
reformulado favorável, com duas emendas. Em
votação, o parecer reformulado do Relator foi
aprovado unanimemente; 9) Projeto de Lei n2
3.462/97 - da S~ Zulaiê Cobra - que "dispõe sobre a
legitimação de posse em terras devolutas e dá outras
providências". Relator~ Deputado João Grandão.
Parecer: favorável, com seis emendas. Vista ao
Deputado Silas Brasileiros em 10-11-99. Lido o
parecer, usou da palavra, para discuti-lo, o Deputado
Silas Brasileiro. Submetido à votação, o parecer
favorável, com seis emendas, do Relator foi rejeitado,
contra os votos dos Deputados Adão Pretto, Geraldo
Simões, João Grandão, Luci Choinacki e José
Pimentel. Foi aprovado o parecer contrário do
Deputado Silas Brasileiro, designado Relator do
vencedor, contra os votos dos Deputados Adão
Pretto, Geraldo Simões, Luci Choinacki, José
Pimentel, e, em separado, do Deputado João
Grandão; 10) Projeto de Lei nQ 813/99 - da Sr'!
Elcione Barbalho - que "determina a adição de fécula
de mandioca à farinha de trigo pura e dá outras
providências". Relator: Deputado Moacir Michelletto.
Parecer: contrário. Dispensada a leitura do parecer,
este foi submetido à discussão, tendo feito uso da
palavra o Relator, que justificou-o e o Deputado Si/as
Brasileiro. Submetido à votação, o parecer contrário
do Relator foi aprovado unanimemente; 11) Projeto
de Lei n2 1.053/99 - DO Sr. Carlos Cury - que "dispõe
sobre a concessão de benefício ás famílias
assentadas pelo programa de reforma agrária e dá
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outras providências". Relator: Deputado Anivaldo
Vale. Parecer: contrário. Lido o parecer, usou da
palavra, para discuti-lo, o Deputado Ronaldo
Caiado. Submetido à votação, o parecer contrário
do Relator foi aprovado, contra os votos dos
Deputados Adão Pretto, Geraldo Simões, João
Grandão. Luci Choinacki e José Pimentel; 12)
Projeto de Lei n2 4.431/98 - do Sr. Moacir
Micheletto - que "modifica a Lei n2 9.503, de 1997 Código de Trânsito Brasileiro, dispondo sobre o
trânsito de veículos de tração e especiais na via
pública, assim como sobre a habilitação para a
condução de tais veículos". Relator: Deputado
Carlos Dunga. Parecer: favorável, com emenda.
Em virtude da ausência do Relator, naquele
momento, a matéria teve sua discussão adiada; 13)
Projeto de Lei n2 950/99 - DO Sr. Nilson Mourão que "dispõe sobre a formação de cinturões verdes
no entorno de núcleos urbanos e dá outras
providências". Relatora: Deputada Luci Choinacki.
Parecer: favorável, com duas emendas. Em virtude
da ausência da Relatora, naquele momento, a
matéria teve sua discussão adiada; 14) Projeto de
Lei nº 627/99 - do Sr. Enio Bacci - que "fixa em 3
(três) anos prazo para usucapião especial em área
rural de até 50 (cinqüenta) hectares e dá outras
providênciais". Relatora: Deputada Zila Bezerra.
Parecer: contrário. Lido o parecer, usou da palavra,
para discuti-lo, o Deputado Silas Brasileiro.
Submetido á votação, o parecer contrário da
Relatora foi aprovado contra os votos dos
Deputados Adão Preto, Geraldo Simões, João
Grandão, Luci Choinacki e José Pimentel. Foi
apresentado à Mesa o seguinte requerimento; Extra-pauta: 15) Requerimento Nº 63 - do Sr. Wilson
Santos e outros - que "requerem à Comissão de
Agricultura e Política Rural a realização sobre
terras situadas em áreas de Faixas de Fronteiras".
O Deputado Wilson Santos justifico-o. Submetido à
discussão e votação, o requerimento foi aprovado
unanimimente. Para finalizar, o Presidente,
convocou os membros para participar de reunião de
audiência pública, na próxima terça-feira, dia vinte
e três do corrente, às quatorze horas, no Plenário 6.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou
os trabalhos às treze horas e cinco minutos. E, para
constar, eu, Moizes Lobo da Cunha (Secretário)
lavrei a presente Ata que lida, discutida e aprovada
será assinada pelo Presidente e encaminhada à
publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
- Deputado Dilceu Sperafico, Presidente.
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
Ata da 721 Reunião Ordinária, realizada em
24 de novembro de 1999
Ao vigésimo quarto dia do mês de novembro de
mil novecentos e noventa e nove, às dez horas e
cinqüenta e seis minutos, no Plenário 01 do Anexo 11
da Câmara dos Deputados, reuniu-se ordinariamente
a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
sob a Presidência do Senhor Deputado José Carlos
Aleluia, estando presentes os Senhores Membros
Titulares, Deputados Geovan Freitas e Inaldo Leitão,
Vice-presidentes, Deputados André Benassi, Antônio
Carlos Konder Reis, Ary Kara, Augusto Farias, Bispo
Rodrigues, Caio Riela, Ciro Nogueira, Darci Coelho,
Edmar Moreira, Fernando Coruja, Geraldo Magela,
Gerson Pees, lédio Rosa, Jaime Martins, José
Antônio, José índio, Júlio Delgado, Jutahy Júnior, Léo
Alcântara, Luiz Antônio Fleury, Marcelo Déda, Marcos
Rolim, Moreira Ferreira, Mussa Demes, Nair Xavier
Lobo, Nelson Otoch, Ney Lopes, Osmar Serráglio,
Paulo Magalhães, Renato Vianna, Roland Lavigne,
Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Waldir
Pires, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra e os
Deputados Suplentes, Anivaldo Vale, Antônio do
Valle, Bispo Wanderval, Cláudio Cajado, Dr. Rosinha,
Éber Silva, Eduardo Paes, Gonzaga Patriota,
Gustavo Fruet, José Genoíno, José Ronaldo, Max
Rosenmann, Nelson Marchezan, Nelson Marquezelli,
Nelson Pellegrino, Nicias Ribeiro, Odílio Balbinotti,
Salvador Zimbaldi, Themístocles Sampaio e Vic Pires
Franco. Deixaram de registrar suas presenças os
Senhores Membros Titulares, Deputados Antônio
Carlos Biscaia, Freire Júnior, Ibrahim Abi-Ackel, José
Dirceu, José Roberto Batochio, Luciano Bivar,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Ricardo Fiúza e
Robson Tuma. Os Deputados Remi Trinta, Ben-Hur
Ferreira e Paulo Paim compareceram à reunião como
não membros. Abertura: Havendo número regimental,
o Senhor Presidente declarou aberta a reunião.
Expediente: O Senhor Presidente comunicou a
indicação do Deputado Bispo Wanderval, como
membro suplente, em substituição ao Deputado Pastor
Valdeci
Paiva,
ambos
do
Bloco
PUPST/PMN/PSD/PSL. Ordem do dia: O Deputado
Gerson Peres apresentou requerimento de inversão
de pauta, para apreciação do primeiro item da de
número cento e quarenta e três, tendo o plenário
aprovado a solicitação. 1) Proposta de Emenda à
Constituição n2 19/99 - da srª Luíza Erundina - que
"altera os arts. 31, 75 e 105, da Constituição Federal,
e acrescenta artigo ao Ato das Disposições
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Constitucionais Transitórias para extinguir os
Tribunais e Conselhos de Contas Municipais". Relator: Deputado Gerson Peres. Parecer: pela
inadmissibilidade. Os Deputados José Antônio,
Geovan Freitas, Ney Lopes Fernando Coruja, Paulo
Magalhães, Nelson Otoch, Edmar Moreira e Bispo
Rodrigues solicitaram vista conjunta da matéria,
tendo esta sido concedida pelo Senhor Presidente.
Em seguida, os Deputados Ney Lopes, Gerson
Peres, José Antônio, Inaldo Leitão, Zulaiê Cobra,
Vicente Arruda, Bispo Rodrigues e Luiz Antônio Fleury enalteceram o desempenho do Deputado Mussa
Demes Na Comissão de Reforma Tributária, por não
haver cedido a pressões apostas pelo Governo Federal. 2) Ofício n12 55/99 - da Presidência da Câmara
dos Deputados - que "encaminha à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, na forma do art.
251 do Regimento Interno, os autos da prisão em flagrante do Deputado Remi Abreu Trinta, para os fins a
que se refere o § 312 do art. 53 da Constituição Federal". Relator: Deputado Mussa Demes. Parecer: pela
não concessão da licença. Os Deputados Marcos
Rolim, Dr. Rosinha, Nelson Pellegrino, José Genoíno,
Waldir Pires, Geraldo Magela e Fernando Coruja
manifestaram-se contrariamente ao parecer do Relator. O Deputado Inaldo Leitão assumiu a Presidência
nesse momento. Os Deputados Gerson Peres, José
Antônio, Ney Lopes e lédio Rosa manifestaram
entendimento convergente ao apresentado pelo Relator. Os Deputados Ben-Hur Ferreira e Paulo Paim
discorreram sobre a prática do racismo no País, a luta
do cidadão negro contra o preconceito racial, e a
necessidade de o Parlamento apresentar respostas à
opinião pública quanto a essa questão. O Deputado
Nelson Otoch, em questão de ordem, requereu fosse
dada a preferência da palavra aos membros da
Comissão, em detrimento dos Deputados não
membros. O Senhor Presidente indeferiu a questão
de ordem, nos termos do art. 57, VII, do Regimento
Interno. O Deputado Nelson Otoch manifestou sua
indignação e informou que recorreria da decisão à
Presidência da Casa. O Deputado José Carlos
Aleluia reassumiu a Presidência nesse momento. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Deputado Remi Trinta, que discorreu sobre o
constrangimento, a dor e a humilhação por ele
sofridos em decorrência do episódio discutido.
Afirmou ainda que, vítima de calúnia, ele estava
sendo "usado" em nome da luta pela causa dos
negros brasileiros; que a causa negra, embora
meritória, não poderia usar a calúnia como
instrumento para hastear a sua bandeira; e que pela
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sua origem e formação, seria incapaz de discriminar
quem quer que fosse. o Senhor Presidente deu início
à votação da matéria, esclarecendo que esta seria
secreta, e que o voto sim aprovaria o parecer do Relator, pela não concessão da licença para processar o
Deputado Remi Trinta. Feita a chamada nominal,
votaram os Senhores Membros Titulares, Deputados
Antônio Carlos Konder Reis, Darci Coelho, José
Carlos Aleluia, Ney Lopes, Paulo Magalhães, Vilmar
Rocha, Geovan Freitas, lédio Rosa, Inaldo Leitão,
José índio, Nair Xavier Lobo, Osmar Serráglio, André
Benassi, Léo Alcântara, Nelson Otoch, Vicente
Arruda, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Geraldo
Magela, Marcos Rolim, Waldir Pires, Ary Kara,
Augusto Farias, Edmar Moreira, Gerson Peres, Caio
Riela, Luiz Antônio Fleury, Mussa Demes, Fernando
Coruja, Roland Lavigne, José Antônio, Sérgio
Miranda e Bispo Rodrigues; e os Senhores Membros
Suplentes, Deputados Antônio do Valle, Dr. Rosinha,
José Genoíno, Nelson Pellegrino, Éber Silva e Bispo
Wanderval. Encerrada a votação, o Senhor
Presidente designou escrutinadores os Deputados
Edmar Moreira e Paulo Paim. Foram apurados trinta e
nove votos, sendo vinte e sete favoráveis e doze
contrários, constatando-se a coincidência do número
de cédulas e o número de votantes. O Senhor
Presidente proclamou o resultado, declarando
aprovado o parecer do Relator pela não concessão
de licença para processar o Deputado Remi Trinta.
Encerramento: Nada havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerrou a reunião às quatorze horas e
trinta minutos, convocando outra para a próxima
quinta-feira, às dez horas. E, para constar, eu, Sérgio
Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário, lavrei a
presente Ata, que, depois de aprovada, será
assinada pelo Senhor presidente e encaminhada à
publicação no Diário da Câmara dos Deputados. Deputado José Carlos Aleluia, Presidente.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Ata da 38· Reunião Ordinária, realizada em
24 de novembro de 1999
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do
ano de mil novecentos e noventa e nove, às 11 horas
e 14 minutos, no Plenário 4, do Anexo 11, da Câmara
dos Deputados, reuniu-se a Comissão de Finanças e
tributação sob a presidência de sua titular, Deputada
Veda Crusius, presente os seguintes Deputados: Max
Rosenmann, Rodrigo Maia e Armando Monteiro,
Vice-Presidentes;
Deusdeth
Pantoja,
José
Aleksandro, José Ronaldo, Manoel castro, Edinho
Bez, Milton Monti, Paulo Lima, Custódio Mattos, José
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Militão, Carlito Merss, José Pimentel, Milton Temer,
Ricardo Berzoini, Fetter Júnior, Iberê Ferreira, Félix
Mendonça, Luiz Salomão, Evilásio Farias e Marcos
Cintra (Titulares); Antonio Jorge, Francisco Garcia,
José Lourenço,
Pauderney Avelino,
Pedro
Bittencourt, João Henrique, Adolfo Marinho, Antonio
Cambraia, Luiz Carlos Hauly, Silvio Torres,
Herculano Anghinetti, Luis Carlos Heinze, Caio Riela
e Pedro Eugênio (Suplentes). Deixaram de
comparecer os Deputados Betinho Rosado, Jorge
Khoury, Paes Landim, Roberto Brant, Cezar
Schirmer, Germano Rigotto, Henrique Eduardo
Alves, Pedro Novais, Antonio Kandir, Manoel
Salviano, Nilo Coelho, Cleonâncio Fonseca, Odelmo
Leão, Basílio Villani e Coriolano Sales. Compareceu
também o não membro Deputado Wilson Braga.
Havendo número regimental, a Presidente declarou
abertos os trabalhos. Foi aprovada, unanimemente, a
Ata da 37ª reunião. Expediente: A seguir, levou ao
conhecimento da Comissão a Distribuição nº 37,
realizada em 17 de novembro. Ordem do Dia: 1)
Requerimento do Sr. Sampaio Dória para que seja
constituída uma Subcomisão Especial da Comissão
de Finanças e Tributação destinada a acompanhar,
junto ao Banco Central do Brasil, avaliar criticamente
e dar parecer sobre a implementação de medidas
propostas visando à redução das taxas de juros para
as pessoas físicas e jurídicas". Retirado de pauta. 2)
Projeto de Decreto Legislativo nº 233/99 - do Sr.
Pauderney Avelino e Outros - que "susta os efeitos
do Voto do Conselho Monetário Nacional nº 84, de
1999 e do Comunicado nº 6.883, de 199, do Banco
Central do Brasil". Relator: Deputado Rodrigo Maia.
Parecer: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela aprovação. Com a palavra, o autor do projeto
considerou um avanço a aprovação da urgência da
matéria; da admissibilidade na Comissão de Justiça;
e do mérito na Comissão de Economia. Acrescentou
que a intenção era a de avançar mais, o que só se
efetivaria com uma ampla negociação, envolvendo o
Congresso Nacional, em particular a Câmara dos
Deputados e o Poder Executivo, representado pelo
Banco Central. A seu ver, não haveria obstáculos
para a aprovação da matéria, diante do quanto ela era
sensível aos parlamentares. Entendia que, com esse
objetivo, não se pretendia medir forças, mas tão
somente o bom funcionamento do Banco Central,
para que pudesse atuar com justiça e exercer a
fiscalização. Acrescentou que a pretendida

57218 Quinta-feira25

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

reestruturação de sua administração não era a
desejada, pelo que insistiu que não se buscava uma
mera negociação, mas sim um consenso que
atendesse aos anseios das diversas regiões
representadas na Casa. Por isso, como acrescentou,
a intenção era continuar conversando com o Banco,
na busca de um entertenimento, dele já recebendo
sinalização de boa vontade no sentido de uma
negociação, sugerindo, assim, que uma comissão de
parlamentares dos diversos partidos buscasse junto
àquela autarquia o pretendido consenso. Por esse
motivo, solicitou a retirada de pauta da matéria, para
constar na da próxima reunião da Comissão.
Manifestaram-se ainda os Deputados Luiz Carlos
Hauly, Milton Temer, José Pimentel, Rodrigo Maia e
Manoel Castro. Retirado de pauta por solicitação do
autor. 3) Projeto de Lei nQ 2.259/96 - do Sr. Domingos
Leonelli - que "institui, nas convenções e nos acordos
coletivos de trabalho, o Contrato de Primeiro
Emprego". (Apensados: PL nQs 4.151/98 e 4.847/98).
Relator: Deputado Max Rosenmann. Parecer
Reformulado: pela inadequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação, do PL nQ
4.151/98, apensado, na forma do Substitutivo
adotado na Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, com subemenda. O Deputado
José Pimentel registrou a abertura que o Deputado
Max Rosenmann teve, ao aceitar contribuições que
resultaram na reformulação de seu parecer, embora
seu
ver,
demonstrando
preocupações,
a
procedentes. Como forma de contribuir com a política
do primeiro emprego, acatou o Substitutivo da
Comissão de Trabalho, subemendando-o no art. 2Q
para suprimir as palavras bem como ao salário
educação. Lembrou que a matéria já constada da
pauta de quatro reuniões anteriores e que o texto
resultara de acordo alcançado na Comissão de
Trabalho, com a participação não só do Ministério do
Trabalho como de outros Ministérios aos quais o
assunto era pertinente, pelo que acreditava na sua
aprovação. Em seguida, o Deputado Luiz Carlos
Hauly justificou que votaria contra o parecer do relator, em virtude de indagação que fizera à Consultoria
Legislativa constatando-se a inconstitucionalidade da
matéria, motivo que o levara a apresentar Proposta
de Emenda Constitucional versando sobre o assunto.
Após, o Deputado Manoel Castro· informou que
votaria com o relator, mesmo endossando a
preocupação do Deputado Luiz Carlos Hauly, quanto
à insconstitucionalidade apontada. Em votação:
aprovado o parecer, contra o voto do Deputado Luiz
Carlo Hauly. 4) Projeto de Lei nQ3.750/97 - do Sr.

Novembro de 1999

Fernando Gabeira - que "estabelece normas para a
destinação final de garrafas plásticas e dá outras
providências". Relator: Deputado Antonio Cambraia.
Parecer: pela adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela aprovação, com emenda. Vista ao
Deputado Armando Monteiro. 5) Projeto de Lei
Complementar nQ14/99 - do Sr. Pompeo de Mattos que "autoriza o uso de Títulos Federais para
pagamentos de dívidas de Estados e Municípios".
Relator: Deputado Edinho Bez. Parecer: pela não
implicação da matéria com aumento ou diminuição da
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação. Retirado
de pauta pelo relator. 6) Projeto de Lei nQ4.578-A/98
- do Sr. De Velasco - que "estabelece a gratuidade
da realização do exames de DNA para fins de
reconhecimento de paternidade e maternidade".
(Apensado: os PL nQs 143/99 e 290/99). Relator:
Deputado Paes Landim. Parecer: pela inadequação
financeira e orçamentária do Projeto do Substitutivo
da Comissão de Seguridade Social e Família, bem
como dos PL nQs 143/99 e 260/99, apensados. Vista,
em 29/09/99, ao Deputado José Pimentel. Retirado
de pauta pelo autor. 7) Projeto de Lei nQ 4775/98 - do
Sr. Milton Temer - que "altera a legislação do imposto
de renda retido na fonte sobre rendimentos de
aplicações financeiras, inclusive de beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior". (Apensado:
PL nQ 4.778/98). Relator: Deputado José Ronaldo.
Parecer: pela compatibilidade e adequação
financeira e orçamentária do Projeto e do PL nll
4.778/98, apensado, e, no mérito, pela rejeição de
ambos. Vista, em 10-11-99, ao Deputado José
Pimentel. Em votação: aprovado o parecer, contra os
votos dos Deputados Ricardo Berzoini e José
Pimentel. Os Deputados Ricardo Berzoini e José
Pimentel apresentaram voto em separado. 8) Projeto
de Lei nQ404/99 - do Sr. José Pimentel - que "toma
obrigatória a instalação de porta de segurança nas
agências bancárias e dá outras providências".
(Apensado: PL nIl 628/99). Relator: Deputado Antonio
Cambraia. Parecer: pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela aprovação do Projeto e do ·PL nll 628/99,
apensado, com Substitutivo, e pela rejeição da
emenda apresentada a este. Vista Conjunta, em
10-11-99, aos Deputados Jorge Khoury e Basílio
Villani. Com a palavra, o relator disse que o Projeto
vinha sendo retirado de pauta havia 4 reuniões, na
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tentativa de se chegar a um denominador comum
com os autores dos projetos, o relator e com os
Deputados que pediram vista. Acrescentou não ter a
negociação avançado muito, mas que antes da
reunião, o Deputado Custódio Mattos apresentara
uma sugestão que acreditava ser a solução para o impasse. A proposta seria apresentar um artigo ou
mesmo um parágrafo ao seu substitutivo, no qual se
criaria uma forma alternativa para casos específicos,
sob autorização do Banco Central, a partir de
proposta da entidade financeira, desde que ouvido do
Sindicato dos Bancários. Manifestaram-se os
Deputados Ricardo Berzoini, José Pimentel, José
Ronaldo, Manoel Castro e Edinho Bez. Como não
houvesse consenso para deliberar sobre a matéria, o
autor solicitou o adiantamento da discussão. 9)
Projeto de Lei n2 961/99 - do Sr. Chico da Princesa que "dispõe sobre a realização de sorteios de
prognósticos pela Caixa Econômica Federal. Relator:
Deputado Jorge Khoury. Parecer: pela não
implicação da matéria com aumento ou diminuição da
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e
orçamentária e,no mérito, pela rejeição. Em virtude
da ausência do relator, o parecer foi lido pelo
Deputado José Ronaldo. Em Votação: aprovado,
unanimimente, o parecer. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, a Presidente encerrou os trabalhos
às 12hSOmin, antes convocando reunião para a
2
próxima quarta-feira, dia 1 de dezembro. E, para
constar, eu, Maria Linda Magalhães, Secretária,
lavrei a presente Ata, que, depois de lida, discutida e
aprovada, será assinada pela Presidente e
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos
Deputados. - Deputada Veda Crusius, Presidente.

destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nQ
1.615/99, do Poder Executivo, que "dispõe sobre a
criação da Agência nacional de Transportes, do
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes,
reestrutura o Setor Federal de
Transportes, e dá outras providências". Estiveram
presentes os Deputados Airton Cascavel, Basília
Villani, Carlos Santana, Domiciano Cabral, Eliseu
Resende, IIdefonço Cordeiro, José Borba, José
Rocha, Neuton Lima, Pedro Celso, Pedro Chaves,
Romeu Queiroz, Teima de Souza, Telmo Kirst e
Wellington dia, titulares; Darcísio Perondi, Edinho
Araújo, João Ribeiro, Nelson Marchezan, Pedro WiIson e Philemon Rodrigues, suplentes. Deixaram de
comparecer os Deputados Affonso Camargo, Alberto
Goldman, Almir Sá, Antônio do Valle, Aracely de
Paula, Ary Kara, Duilio Pisaneschi, Eujácio Simões,
Jandira
Feghali,
Marcelo
Teixeira,
Mário
Negromonte, Olimpio Pires, Oscar Andrade, Paulo
Feijó e Sílvio Torres. Havendo número regimental, o
Presidente declarou abertos os trabalhos. Ata - O
Deputado Basílio Villani solicitou a dispensa da leitura
da ata Sa reunião, cujas cópias já haviam sido
distribuídas. Em discussão e votação, a ata foi
aprovada, sem restrições. Ordem do Dia - Audiência
Pública para ouvir o Presidente do Fórum de
Secretários de Transportes dos Estados, Doutor
Heinz George Herwig, sobre o Projeto de Lei nQ
1.615/99, que dispõe sobre a criação da Agência
Nacional de Transportes. Após informar os
procedimentos regimentais que seriam adotados na
reunião, o Presidente concedeu a palavra ao
convidado para suas explanações iniciais sobre o
assunto. Com a palavra, o Dr. Heinz elogiou a
iniciativa do Governo de apresntar o projeto,
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ressaltando que o processo de privatização na área
de transporte no Brasil exigia medidas que visassem
a regular o setor. Destacou, também, a urgência de
se aprovar a matéria para que os estados pudessem
se adequar aos moldes da agência que estava sendo
implementada pela União. Em seguida, usou da
palavra o Relator Eliseu Resende. Esclareceu o
chamado pedágio virtual e enfatizou a necessidade
da instituição do Fundo Nacional de Transporte que
objetivava prove o setor com recu rsos próprios para a
manutenção e preservação de seu patrimônio. O
Presidente, então, registrou· a presença de vários
Secretários de estado, convidando-os nominalmente
a tomarem assento nas primeiras fileiras, junto aos
deputados. Chamou, em seguida, para compor a
Mesa, o Senhor Júlio Rodrigues de Brito Filho,
Diretor-Geral do DER - PI. Participaram dos debates

Destinada a proferir Parecer ao Projeto de Lei

N2 1615, de 1999, do Poder Executivo, que "dispõe
sobre a criação da Agência Nacional de Transportes,
do Departamento Nacional de Infra-estrutura de
Transportes, reestrutura o Setor Federal de
Transportes, e dá outras providências". (Agência
Nacional de Transportes).
Ata da 4- Reunião (audiência pública),
realizada em 24 de novembro de 1999

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de
um mil novecentos e noventa e nove, às quinze horas
e dois minutos, no plenário número treze do Anexo"
da Câmara dos Deputados, reuniu-se, em audiência
pública, sob a presidência do Deputado João
Henrique, Presidente, a Comissão Especial
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os Deputados Basílio Villani, Teima de Souza, Airton
Cascavel e Edinho Araújo. Antes de concluir os
trabalhos, o Presidente submeteu à apreciação do
Plenário dois requerimentos que estavam sobre a
Mesa: do Senhor Sílvio Torres, solicitando, nos
termos regimentais, "seja incluída a NTC Associação Nacional do Transporte de Cargas como representante dos transportadores de carga do
país nos debates do Projeto de Lei nQ 1.615/99"; do
Senhor Basílio Villani, solicitando "seja convidado o
Diretor-geral do Departamento de Aviação Civil DAC, para apresentar palestra a esta comissão".
Ambos' os requerimentos foram aprovados. O
Secretário Heinz George Herwig colocou à
disposição dos parlamentares a sua equipe técnica
para quaisquer outros esclarecimentos e agradeceu a
oportunidade de falar, em nome dos Secretários de
Estado, sobre a matéria em discussão. Nada mais
havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião,
às dezessete horas e dez minutos, antes porém
convocando a próxima reunião para o dia trinta,
terça-feira, às quatorze horas e trinta minutos. E, para
constar, eu, Leila Machado Campos de Freitas,
Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de
aprovada, será assinada pelo Presidente e
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos
Deputados, juntamente com as notas taquigráficas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Declaro abertos os trabalhos da presente
reunião da Comissão Especial que trata do Projeto de
Lei nQ 1.615, de 1999, que estabelece regras para a
criação da Agência Nacional de Transportes.
Antes de discutir a leitura da ata da reunião anterior, comunico ao Plenário que nesta reunião vamos
ouvir o Secretário de Transportes do Estado do
Paraná, Presidente do Fórum Nacional de
Secretários de Transportes dos Estados.
Temos a satisfação de termos aqui conosco,
como convidados, Secretários de Transportes de
diversos Estados do Brasil. Cito inicialmente o
Secretário Júlio Rodrigues, do Estado do Piauí,
Estado que este Presidente representa nesta Casa, a
quem convido para fazer parte de nossos trabalhos,
tomando assento na bancada mais próxima. Estendo
também O' convite aos demais Secretários: Edésio
Ribeiro, de Mato Grosso; Abdala Karim, do Distrito
Federal; Ricardo Peres, do Maranhão; Antônio
Bortolesi, de Minas Gerais; Maurício Guedes,
também do setor de transportes de Minas Gerais;
Lúcio Bonfim, do Ceará; Jorge Hélio, do Espírito
Santo; Flávio Luiz, da Paraíba; Fernando Macedo, do
Rio Grande do Norte; e Luiz David, de São Paulo.
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Convido também para tomar assento à Mesa o
convidado especial e palestrante de hoje, Secretário
Heinz Georg Herwig.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr.
Presidente, sugiro a V. Ex!! que, em homenagem à
Presidência desta Comissão, o Secretário do Estado
do Piauí também faça parte da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Agradeço-lhe a gentileza. Temos aqui um
espaço e convido o Secretário Júlio Rodrigues para
tomar assento à Mesa, atendendo à solicitação do
Deputado José Rocha.
Informo aos Srs. Parlamentares que foi
distribuída a ata da 31! reunião de audiência pública
desta Comissão Especial, realizada ontem, dia 23 de
novembro de 1999. Indago ao Plenário se há
necessidade de leitura da ata.
O SR. DEPUTADO BASíliO VllLANI - Sr.
Presidente, em razão da distribuição da ata, como
todos já leram, solicito a V. Exª a dispensa da leitura.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Está dispensada a leitura.
Em discussão a ata. (Pausa.)
Não havendo quem queria discuti-Ia, coloco-a
em votação.
Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A presente reunião destina-se a ouvir o Dr.
Heinz Georg Herwig, Presidente do Fórum Nacional
de Secretários de Transportes dos Estados, sobre o
Projeto de Lei nQ 1.615, de 1999, do Poder Executivo,
que estabelece regras para a criação da Agência
Nacional de Transportes.
Antes de conceder-lhe a palavra, comunico ao
Plenário que se encontra sobre a mesa requerimento
do Sr. Deputado Sílvio Torres solicitando, nos termos
regimentais, que seja ouvida a ANTC - Associação
Nacional de Transportes de Cargas como
representante dos transportadores de carga do País.
Coloco em votação o requerimento.
Aqueles
Deputados
que
concordam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O SR. DEPUTADO BASíliO VllLANI - Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Pois não, Deputado Basílio Villani.
O SR. DEPUTADO BASíliO VlllANI - Sr.
Presidente, ao aprovarmos o requerimento do nobre
Deputado Sílvio Torres, acho que consideramos ser
possível as~apresentações. Encontram-se presentes
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outras associações quase interligadas, uma vez que
são empresas de transportes e tal. Portanto, peço a
V. Ex~ que em uma das datas - e aqui parece que já
está estipulado para 1.2 de dezembro - seja
acrescentada à solicitação do nobre Deputado Sílvio
Torres, para serem ouvidas aqui, a Associação
Brasileira das Empresas de Transportes Rodoviários
Interestaduais de Passageiros e a Associação
Nacional de Empresas de Transportes Rodoviário de
Cargas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Rodrigues) - Com certeza. O Sr. Deputado Eliseu
Resende, Relator desta matéria, solicita a esta
Presidência que sua manifestação se dê após a
palestra do convidado. Neste caso, então, concedo a
palavra ao Secretário Heinz Georg Herwig.
O SR. HEINZ GEORG HERWIG - Exmº Sr.
Deputado João Henrique de Almeida Souza,
Presidente da Comissão Especial que trata da
proposta que institui a Agência Nacional de
Transportes, Exm.2 Sr. Relator, Deputado e
ex-Ministro Eliseu Resende, ExmEs Srs. Deputados
Basílio Villani e Teima Souza, Vice-Presidentes desta
Comissão, Exmºs Srs. Deputados, meus colegas
Secretários de Transportes, minhas senhoras e meus
senhores, ...
O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Secretário, perdoe-me a interrupção,
mas antes de V. Exª iniciar a palestra convido para
sentar-se próximo a esta mesa o Dr. Paulínio
Dalmásio, Presidente da Associação Brasileira do
Departamento de Estradas de Rodagem.
Tem V. Exª a palavra.
O SR. HEINZ GEORG HERWIG - ... na
condição de Presidente do Fórum Nacional de
Secretários de Transportes e representante de todos
os Secretários Estaduais de Transportes posso
afirmar, com toda certeza, que hoje aqui nesta Casa
estará sendo discutido um dos mais importantes
problemas do Brasil.
O caminho do crescimento e da modernidade
passa necessariamente pela análise desta Comissão.
Nós construímos estradas, ferrovias e portos, mas há
muitos anos sonhamos com essa transformação no
setor de transportes do nosso País, transformação
essa que os Srs. Deputados tomaram a dianteira,
num verdadeiro espírito patriótico, cujo único objetivo,
tenho certeza, é o nosso País e o nosso povo.
Tenham certeza, Srs. Deputados, de que este é
um momento histórico para o setor de transportes do
Brasil, porque teremos um direcionamento, uma
bússola para seguir e nos orientar, assim como a
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orientar os principais beneficiários do setor de
transportes, que são os usuários.
Estamos diante de uma matéria que traçará os
destinos da oitava potência do mundo, mas que,
lamentavelmente, ainda carece de obras de infra-estrutura nesse importante setor que não apenas
alavanca a economia, mas também transporta
nossas riquezas e pessoas.
Quero agradecer-lhes a oportunidade que
V.Exªs estão dando aos Secretários Estaduais de
Transportes, chamando-nos para discutir, debater e,
com certeza, contribuir para a criação da Agência
Nacional de Transportes e também do Departamento
Nacional de Infra-Estrutura, que representarão
efetivamente os interesses desta Nação.
Quero destacar neste momento o meu orgulho
de nesta oportunidade estar representando meus
colegas, Secretários Estaduais de Transportes,
perante uma Comissão que tem como integrantes
nada menos que três ex-Ministros dos Transportes:
Ministro Eliseu Resende, aqui presente; Ministro
Alberto Goldman e o Ministro Affonso Camargo, do
meu Estado, o Paraná, meu amigo particular de
muitos anos.
Destaco também o trabalho que vem
desenvolvendo o Ministro Eliseu Padilha e que, em
conjunto com os Secretários Estaduais, vem
procurando modernizar o Sistema Nacional de
Transportes, integrando os Estados com os órgãos
federais, nos moldes, por exemplo, do Geipot, que
muito tem ajudado os Estados com a sua orientação e
apoio científico, representado pela pessoa do Carlos
Alberto, Presidente daquele órgão.
Sabemos muito bem que todas as mudanças
geram, sem sombra de dúvida, resistências. O
Ministro Eliseu Padilha, com o seu elevado espírito de
homem público, não tem titubeado na condução
dessa espinhosa missão.
Registro ainda, para nosso orgulho, a
participação no Fórum do nosso colega e
ex-Secretário de Transportes de Goiás, Deputado
Pedro Chaves. O Fórum sempre manteve estreita
relação com esta Casa. Nas nossas reuniões
contamos com a participação efetiva dos Deputados
Marcelo Teixeira e Carlos Santana. Contudo, o
Deputado Carlos Santana faltou nas duas últimas;
sentimos muito a falta de S. Ex~, que estava brigando
no Rio de Janeiro.
Sou engenheiro rodoviário. Amassei muito barro
em meu Estado. Hoje sou um operário do setor de
transportes do Paraná. Meus companheiros
secretários e eu estamos clamando por uma
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reformulação na estrutura do setor de transportes
estaduais.
Nossa expectativa, a partir desse debate, é que
haJ'a uma ação imediata por parte do Governo central
,
.
Para que as reformulações efetivamente sejam
concretizadas.
Essas reformas são necessárias. Já passaram
da hora. A atual estrutura do setor remonta nada
menos que cinco décadas. Há cinqüenta anos o setor
de transportes tem clamado por novas soluções.
Vale lembrar que o modal de transportes sofreu
ao longo desses cinqüenta anos expressivas
mudanças. No entanto, sem ter a contrapartida
necessária para acompanhar a sua evolução.
Alguma coisa tinha de ser feita. Em nossas
constantes reuniões do Fórum, Sr.Presidente e Srs.
Deputados - foram 29 reuniões -, temos discutido
exaustivamente as dificuldades do setor. Em cada
reunião há uma discussão. Todos os Srs. Deputados
sabem da dificuldade de recursos que enfrentamos
em cada um dos Estados. Foi, inclusive, em uma
dessas reuniões que o Fórum de Secretários
apresentou uma proposição que se transformou - em
prazo recorde, tenho certeza, de seis meses - na Lei
g
n 9.277, de 1996. Foi uma conquista que permitiu ao
Governo Federal delegar aos estados e municípios
segmentos de rodovias e portos, visando, com a
parceria destes, dar maior agilidade aos transportes e
buscar investimentos para a modernização da infra-estrutura do País, colocando-nos em igualdade de
competitividade no mundo globalizado.
Foi com a sensibilidade dos representantes do
povo que o setor de transporte federal, estadual e municipal pôde selar uma parceria. E como já foi
explanado brilhantemente ontem pelo Sr. Ministro,
podemos dizer hoje que estamos com quase 98% da
operação portuária privatizada e mais de quatro mil
quilômetros de rodovias concedidas, o mesmo
acontecendo com o setor ferroviário, que foi
praticamente todo privatizado.
Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados,
gostaria de falar um pouco sobre o projeto de lei em
estudo nesta Comissão. Inicialmente, permitam-me
destacar a importância e a urgência da
reestruturação do setor e da presente necessidade
da Agência Nacional de Transportes.
Como já expus anteriormente, estamos hoje
com quase a totalidade da operação das ferrovias
privatizadas; mais de 90% do setor portuário está nas
mãos da iniciativa privada e mais de quatro mil
quilômetros de rodovias concedidas, sem falar nos
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quarenta mil quilômetros de hidrovias em operação
hoje.
Necessitamos urgentemente de um órgão
regulador para o setor. Os Estados têm procurado
fazer a sua parte e resta muito por fazer. Como existe
d
a preocupação de termos nos Estados entida es,
compatíveis com a União, muitos - e o meu Estado e
um deles _ estão aguardando o modelo federal para,
como já ocorreu quando da criação dos DER, que
seguiu o modelo do DNER, concretizar as
reestruturações, uma vez que o modelo adotado há
cinqüenta anos deu certo para o período que se fez
necessário ao desenvolvimento da infra-estrutura
rodoviária.
Acreditamos que, com a criação do Dinfra, a
tendência é que as unidades da federação também
reestruturarão suas entidades de transportes para
um modelo compatível com o do Governo Federal.
Isso vale também para as agências estaduais.
Como nos Estados uma agência somente para
o setor de transporte não se tem demonstrado viável,
estão sendo criadas agências multidisciplinares, a
exemplo das do Rio Grande do Sul, do Ceará, do Rio
de Janeiro e outras. Todavia, as agências estaduais
estão sendo criadas na expectativa de não se
confrontarem com os modelos da União. E estamos
no aguardo do que agora está sendo analisado por
esta Comissão Especial.
Alguns pontos nos preocupam. Um deles é a
superposição de atribuições da Agência Nacional
com a Agência Estadual. Quanto à Agência Nacional,
razão da constituição desta Comissão Especial,
cabe-nos destacar a preocupação dos Estados no
sentido de que a mesma não se sobreponha às
agência estaduais no que concerne à competência
destas na regulação e nas concessões das rodovias
delegadas. Essa é uma preocupação em alguns
Estados que possuem essas concessões, que hoje
perfazem mais de sete mil quilômetros, ou seja, 50%
do Programa Nacional de Concessões.
Cabe aqui uma explicação. Como o segmento
rodoviário clamava por investimentos de conservação
urgentes, e o Governo Federal e os Estados não
possuíam recursos, idealizou-se uma parceria com
os Estados com o objetivo de viabilizar de maneira
mais rápida possível as intervenções que se faziam
necessárias,
Para tanto, os Estados receberam por
delegação os segmentos de rodovias federais, que
foram incorporados às rodovias estaduais e
conceberam o Programa Estadual de Concessão de
Rodovias.
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No meu Estado, o Paraná, são quase dois mil
quilômetros de rodovias federais que foram
concedidas e estão hoje incorporadas ao Programa
de Concessão de Rodovias Estaduais.
Portanto, as rodovias federais delegadas hoje
fazem parte de programas estaduais. Em nosso
estado, chamamos de anel de integração; no Rio
Grande Sul, de pólos; Santa Catarina e Minas Gerais
possuem outras denominações.
Destaco também a parceria com os estados e
até com os municípios na privatização da operação
portuária, como ocorreu em Santa Catarina com o
Porto de Itajaí.
Essa é uma preocupação: que não haja
superposição de atribuições e que os estados
possam também ter o seu projeto da sua agência
estadual com alguma força.
Uma outra preocupação, Sr. Presidente, Sr. Relator e Srs. Deputados, é com a maior participação da
sociedade.
Cabe-nos ainda enfatizar a necessidade sentida
dos estados com relação à participação efetiva da
sociedade civil organizada, criando-se, por exemplo,
um Conselho Consultivo, com a representação dos
segmentos da sociedade envolvidos na estrutura
organizacional da ANT.
Em nosso estado, no Paraná, por ocasião da
privatização do anel de integração, sentimos isso de
uma maneira bem próxima. Nós tecnicamente
acertamos, fizemos um projeto quase perfeito, no
qual se analisou todos os componentes técnicos e
econômicos e chegamos à conclusão de que pedágio
teríamos que cobrar em nosso estado. Isso foi
discutido em nível técnico e parlamentar. Chegamos
a uma conclusão e implantamos o programa. Mas
sentimos depois de algum tempo que algo faltou; e
essa alguma coisa que faltava eram os usuários, as
pessoas que efetivamente pagavam, ou seja, a
população.
E esse segmento - de acordo nossa avaliação
- não foi ouvido devidamente. Temos, portanto, que
fazer a nossa mea-culpa. Modificamos isso no nosso
estado. Ol,lvimos os segmentos - infelizmente, pois
acredito que devíamos ter ouvido antes - e tivemos
que fazer inclusive modificações.
O Governador Jaime Lerner teve a decência e a
vontade política de admitir que havíamos feito alguma
coisa errada. Aí, sim, consultando o usuário, a
população, fizemos as modificações. Tomamos a
decisão com todos os ônus e bônus e modificamos a
cobrança do pedágio em nosso estado.
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Demos ênfase às Comissões Tripartites.
Fizemos isso nas concessões rodoviárias, e os
Capes nas estruturas portuárias e da Ouvidoria na
ANT. Somos sensíveis a uma participação mais
efetiva dos usuários nas decisões da Agência
Reguladora. É muito importante que, de fato, o
usuário seja contemplado, de maneira que, tenho
certeza, esta Casa de leis vai consolidar.
Um outro assunto que nos preocupa é o desvio
de função da Agência. Não podemos deixar de
enfatizar que as Agências não devem se desviar da
sua real finalidade, que é a da regulação. Como
Secretários de Transporte Estaduais, entendemos
que, de fato, a Agência federal deve cuidar da
regulação, podendo, naturalmente, ter uma atividade
complementar para normatizar e fiscalizar, mas
nunca misturar as atribuições com as atividades
executivas.
Nos nossos fóruns temos discutido muito no
sentido de que a delegação que tem havido seja
aumentada e que efetivamente seja passada para os
estados a execução das obras, seguindo, sempre que
possível, o exemplo descentralizador da Aneel e, no
caso concreto, utilizando as agências estaduais e
fomentando a criação das mesmas. Temos isso
concretizado apenas em alguns estados, mas deve
ser fomentado para que todo estado tenha a sua
agência estadual de transportes.
Sr. Presidente, Sr. Relator, outro fator
preocupa-nos. Fizemos várias discussões nos
nossos fóruns e sentimos que na proposta
apresentada nesta Casa tenha ficado de fora um
componente do setor de transportes: o aeroportuário.
É uma preocupação que temos. No nosso estado
estamos criando pólos intermodais em que vários
setores - ferroviário, hidroviário, rodoviário e
aeroviário - têm participado. Ficamos imaginando
que, para a consecução de um pólo desses, temos de
apelar para outro nível. Achamos muito importante
que o segmento aeroportuário faça parte da Agência
Nacional de Transportes. Este é um conceito que tem
sido discutido. Gostaria de trazer à discussão desta
Casa de leis esse conceito.
O transporte sem o segmento aeroportuário é
um corpo com dois membros amputados. Haver dois
entes reguladores no setor de transportes - com o
perdão da palavra, Sr. Relator e Sr. Presidente - é, no
mínimo, insensato. Gostaríamos que fosse levado em
consideração esse importante setor, que seja
discutido e que se possa incluir na Agência o setor
aeroportuário.
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Outra coisa que nos preocupa é o imposto
seletivo sobre os combustfveis automotivos. Essa é
uma preocupação que os estados têm. Não basta
somente criarmos e até estruturarmos a tão esperada
Agência Nacional de Transportes. Claro que isso é
importante, mas não é só isso. Teremos de viabilizar
os recursos necessários para a manutenção e até
melhoria do setor de transportes, que não estão
atraindo a parceria com a iniciativa privada.
Posso falar pelo meu estado. Lá temos
condições de passar para a iniciativa privada em
torno de quatro mil quilômetros de rodovias - no
máximo. Temos doze mil quilômetros de rodovias.
Esses oito mil quilômetros restantes de rodovias têm,
naturalmente, de ser conservados. Há muitas
de
rodovias
pavimentadas
necessitando
conservação - isso em nosso estado. Essa é uma
expectativa de todos os Estados da Federação.
Temos muita dificuldade de recursos. E: muito
importante que se ache uma solução. Estou certo de
que esta Casa de leis tem procurado isso. Estamos
atentos a essa movimentação. Os Srs. Deputados
terão de todos os Secretários de Transporte apoio ao
imposto seletivo sobre os combustfveis automotivos.
Preocupa-nos a reforma tributária que tramita
nesta Casa, na qual se faz a distribuição do imposto
já mencionado com base no Fundo de Participação
dos Estados e Municipios. Alguns estados têm dúvida
quanto a ser esta a distribuição mais justa. Estou
certo de que por meio da discussão com os Srs.
Deputados que conhecem os problemas dos seus
estados, assim como os Srs. Secretários, talvez
possamos chegar a uma distribuição mais justa por
intermédio de algum outro tipo de indicador. Terá de
haver um indicador, caso contrário não chegaremos
ao ideal, pois cada estado tem um problema
diferente. Sei que o Sr. Relator, Deputado Eliseu
Resende e o Sr. Presidente, que conhecem muito
bem o setor dos transportes, saberão conseguir o
melhor para a maioria dos estados.
Sr. Presidente, Sr. Relator, esperando haver
contribuldo de alguma forma para os trabalhos desta
Comissão, agradeço, em nome de todos os
Secretários Estaduais de Transporte do nosso Pais, a
oportunidade de sermos ouvidos nesta Comissão.
Colocamo-nos à disposição dos Srs. Deputados
para apresentar novas sugestões e tudo aquilo de
que esta Comissão necessitar. Posso afirmar, em
nome de todos os Secretários, que estamos, cada um
em seu estado, à disposição.
O Fórum de Secretários de Transporte dos
Estados tem reuniões periódicas. Estejam certos -
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Sr. Relator, Sr. Presidente, Srs. Deputados - de que
terão, nos Secretários, importante apoio não só
técnico, como também político, para implantarmos
rapidamente em nossos estados o que aqui for
decidido, ajudando-os a implantar em nosso Pais.
Muito obrigado mais uma vez por esta
oportunidade. Da discussão que aqui se faz, poderá
sair uma luz muito importante para o
desenvolvimento do transporte em nosso País.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Concederemos, daqui a pouco, a palavra
aos Srs. Deputados para que possam interpelar o expositor.
Antes, quero registrar a presença do Secretário
de Transporte do Rio Grande do Sul e nosso colega,
Deputado Federal Beto Albuquerque.
Antes de conceder a palavra aos Deputados
inscritos para interpelar o expositor, tem a palavra o
Relator da matéria, Deputado Eliseu Resende.
O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - Sr.
Presidente, Srs. Componentes da Mesa, Srs.
Parlamentares, Secretário Heinz Georg Herwig,
Presidente do Fórum de Secretários de Transporte
dos Estados, Srs. Secretários, minhas senhoras,
meus senhores, minha intervenção será muito rápida.
Primeiramente, quero congratular-me com o Dr.
Heinz pela exposição feita com muita propriedade,
refletindo os reclamos do setor, particularmente no
âmbito estadual.
Quero agradecer ao Presidente desta
Comissão a oportunidade que me dá para fazer uma
apresentação rápida. Procurarei ser realmente muito
rápido. Farei uma exposição de transparências, para
a qual peço a atenção dos senhores, para que eu não
perturbe os trabalhos desta Comissão dando
oportunidade aos Srs. Parlamentares e Secretários
para que debatam a matéria.
Gostaria de fazer uma exposição a respeito do
nosso trabalho, não apenas nesta Comissão Especial, onde se estuda o programa de reorganização do
setor de transportes no Brasil, na área federal
particularmente, por meio do Projeto de Lei nll 1.615,
em que se institui a Agência Nacional de Transportes
e se reestrutura o Ministério dos Transportes.
O Secretário falou - e muito bem - que espera
reflexo no âmbito estadual e que possivelmente as
estruturas administrativas dos estados no setor terão
também de fazer as suas adaptações subseqüentes.
Contudo, registrou aqui um problema essencial
para o setor, para o qual estamos tentando encontrar
resultados há muito tempo. Trata-se de prover o setor
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dos transportes de recursos próprios para a
preservação do seu patrimônio e dos seus
investimentos.
Houve um avanço grande - todos que estão
aqui são homens especializados na área dos
transportes e estão acompanhando essa matéria em nosso trabalho junto à Comissão Especial da
Reforma Tributária.
Comparecemos lá como membro titular da
Comissão, introduzimos determinadas emendas,
finalmente absorvidas na votação de ontem. Contudo,
há ainda alguma coisa a mais que precisamos
perseguir. E esta é a oportunidade que temos com a
vinda aqui dos Secretários de Transportes dos
Estados. Apelamos para que este seja um movimento
nacional do setor, assim atingiremos os resultados
efetivos que almejamos.
Sempre batalhamos por recursos próprios por
intermédio do antigo fundo rodoviário nacional. Havia
a antiga taxa rodoviária única, depois surgiram
movimentos no sentido da criação, por intermédio da
projetos de lei, do imposto único sobre combustíveis.
O nosso Presidente João Henrique esteve envolvido
nessa matéria na Relatoria do Orçamento do ano
passado, quando instituiu orçamentariamente o
imposto verde. Estamos buscando alternativas,
vivendo o problema e tentando superar os obstáculos
que existem e são relevantes.
A maneira como estamos tentando resolver a
questão é a alternativa que gostaria de apresentar
aos Srs. Secretários. O gestor financeiro
normalmente é contra a vinculação de recursos. Os
Srs. Deputados bem o sabem. Já fui gestor financeiro.
Todo gestor financeiro diz que não quer a vinculação
porque quer que o recurso seja vinculado a ele
próprio. Isso faz com que tenhamos um prejuízo
nesse empreendimento. A equipe econômica
normalmente não é favorável à vinculação de
recursos. Estou tentando introduzir uma idéia no
sentido de dar à vinculação um caráter especial e peculiar para justificá-Ia. Introduzimos uma terminologia
estratégica: o chamado pedágio virtual.
Quero descrever isso rapidamente para os
Secretário para que tenhamos então condição de
instituir o Fundo Nacional dos Transportes. Vários
Deputados na Casa estão acompanhando nosso
esforço. Os Deputados Carlos Santana, Teima de
Souza e tantos outros estão nos ajudando nesse
trabalho.
Qual é a idéia? Vou fazer uma exposição rápida
aqui. O pedágio é vinculado. Ninguém é contra a
vinculação do pedágio. Ele é cobrado e o recurso é
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aplicado na via onde ele é cobrado. Quanto a isso
ninguém duvida. O ideal seria que pudéssemos
cobrar pedágio em todas as vias do Brasil- urbanas,
interurbanas, internacionais e intermunicipais. Isso
seria o ideal. Cobraríamos pedágio em todas as vias,
que é uma taxa para o direito de passagem, para o
deslocamento do veículo, seja ele trem, navio, avião,
automóvel, caminhão ou ônibus. Em s.e cobrando o
pedágio e aplicando-o na via, o problema estaria
resolvido. Contudo, essa é uma sistemática
impraticável. Temos experiência. São poucas as
rodovias do Brasil onde o pedágio pode ser cobrado.
Se o volume de tráfego for pequeno, a arrecadação
fica onerosíssima. Ao se cobrar pedágio em todas as
passagens
do
Brasil,
estaríamos
criando
inconvenientes formidáveis para a sociedade.
Como podemos substituir isso? Aí veio a
reflexão. Tivemos êxito em incluir na reforma tributária
um imposto separado - o Imposto Seletivo sobre
Combustíveis Automotivos.
Quais são os combustíveis automotivos? A
gasolina, o álcool hidratado e o diesel. Por quê?
Porque a gasolina só é consumida pelo automóvel, o
diesel, quase na sua totalidade, é consumido pelo
caminhão, ônibus, navio e pela locomotiva.
Ora, esses combustíveis, portanto, são
consumidos quando as vias são usadas. O consumo
de combustível no Município, Estado e no País
determina o uso das vias, do sistema viário. Se no
preço da gasolina, do álcool hidratado e do diesel
pudermos tirar um pouquinho, e se esse pouquinho
produzir um resultado aplicável nas vias onde o
combustível é consumido, então, teremos introduzido
a cobrança mais simples possível do pedágio. É o que
chamamos, portanto, de pedágio virtual. Dentro
dessa idéia é que estamos procurando obter a
formação do Fundo Nacional dos Transportes que
vamos expor aqui.
Mostrarei uma primeira transparência. Ouvimos
pessoas que não estão ligadas ao setor dizer que se
privatizarmos as rodovias, o problema dos
transportes estará resolvido. Privatizar significa
entr~gar ao setor privado para cobrar pedágio. É isso
possível em todas as vias? Sabemos que não - essa
é a grande questão.
(Apresentação de transparências.)
Vou mostrar-lhes um exemplo do que acontece.
Nesta transparência selecionei poucos países: Portugal, Argentina, México, Brasil, Itália, Espanha,
Inglaterra, Japão, França e Estados Unidos.
Aqui temos a quilometragem pavimentada em
cada país, o que está sob pedágio e o percentual da
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'malha. Vejam os senhores: os Estados Unidos têm 3
milhões e 600 mil quilômetros de estradas
pavimentadas e cobra pedágio em 8 mil, ou seja, cobra pedágio em 0,2%.
O Brasil tem 150 mil quilômetros e cobra
pedágio em 8 mil e 800 hoje; ou seja, cobramos
pedágio numa quilometragem no Brasil superior à
quilometragem "pedageada" nos Estados Unidos.
A França, um País do tamanho do Estado de
Minas Gerais, tem 813 mil quilômetros, cobra pedágio
em 6 mil e 200, menos do que o Brasil.
O Japão, que é do tamanho do Estado do
Maranhão, mas cuja área habitável é do tamanho do
Estado do Espírito Santo, tem 792 mil quilômetros de
estradas pavimentadas e cobra pedágio em 6 mil.
Fazemos cobrança de pedágio naquelas
estradas de maior volume de tráfego. O processo que
estamos sugerindo não substitui nem elimina a
cobrança de pedágio nas rodovias de maior volume
de tráfego. Continuaremos cobrando pedágio nas
rodovias, como está sendo cobrado particularmente
hoje no Paraná, no Rio Grande do Sul. Temos de
introduzir a cobrança em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo principalmente, para apresentar
àquela artéria bási~a. de grande volu~e de tráfego
onde se cobra pedaglo um so~re-servlço. Naquelas
e~tra~as de quatrocentos~ ~uln~e~tos veículos ~or
dia nao v~m~s cobrar pedaglo. AI tivemos o conceito
do pedágiO v~rtu.al.
.
E depOIS e pr~clso resolvermos o pro.brema devem estar. ~qul representantes d~ area de
transportes publlcos u~a~os e metrop?"tanos - da
oferta do transporte publico no BraSIl. Temos de
melhorá-lo. As nossas metrópoles estão ficando
congestionadas
e
inviabilizadas
no
seu
deslocamento porque não há oferta de transporte
público. Chegamos a afirmar que o brasileiro é o
cidadão do mundo que talvez use mais o transporte
individual, use mais o automóvel pela falta de oferta
de transporte público.
É necessário termos a participação dos
transportes metropolitanos no resultado desse fundo
para investir em trens metropolitanos, em metrôs, em
faixas exclusivas para ônibus etc. Isso é apenas uma
demonstração.
A próxima transparência mostra o pedágio
cobrado no Brasil. Temos um destaque para os
pedágios cobrados nos estados e municípios. O
Espírito Santo cobra em três quilômetros; o Paraná,
em 581 quilômetros, é o que está aqui; Rio de Janeiro,
85 quilômetros; Rio Grande do Sul, 850; Santa
Catarina, 292; São Paulo, 2.451 quilômetros. Nas
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rodovias federais, a União cobra em 856 quilômetros;
o Paraná, em 1.781 de rodovias delegadas; Rio
Grande do Sul, em 1.967 quilômetros também de BR
delegadas. Não temos pedágio cobrado acima do
Estado de Minas Gerais. Em ~inas Gerais houve a
duplicação da Fernão Dias. E possível que lá se
introduza a cobrança do pedágio. Em Santa Catarina
e Paraná, com a dupU-::ação da Régis Bittencourt
possivelmente se ~ncluirá o pedágio. Se me
perguntarem n.a .Bahla em qual a estrada pode ser
cobrado o pedaglo, respondo que talvez em Salvador
e Feira de Santana. Não sobra muito mais.
Não podemos ficar admitindo hipóteses
lançadas às vezes por economistas, ou seja, se
privatizamos as estradas, não é necessário dinheiro
para elas. Essa não é a reflexão.
Face a esse quadro, o que fazem os outros
países e o que já fez o Brasil? Mostrei que os Estados
Unidos têm estradas onde se cobra pedágio, cuja
quilometragem é menor do que a cobrada hoje no
Brasil. O que os Estados Unidos fazem, então?
Introduzem o conceito do pedágio virtual com o fundo
nacional de transporte, que corresponde a uma taxa
cobrada sobre os combustíveis automotivos.
Os Estados Unidos cobram taxa sobre
combustíveis, licenciamento de veículos _ é o nosso
IPVA, que não é vinculado, mas lá é - e outros usos. A
Áustria faz a mesma coisa; a Islândia e a Holanda
cobram sobre o uso de veículos; o Japão, sobre
combustíveis e sobre o uso de veículos. Vários países
adotam esse procedimento. A introdução de um
pedágio virtual não é uma idéia nova, já é adotada em
diversos países inclusive nos mais industrializados
do mundo.
'
.• .
.,
. • . •.
Isso. Ja fOI tambem f~lto no Brasll.ate o pnn~lplo
dessa decada: Antes, trnhamos o Imposto U.~I~O
sob~e comb~stlvel, que for~ava o Fundo Rodov~~r~o
~a?lonal.. Trnh~mos tambem a Taxa R?~dOvlar~a
Umca, cUJa partilha era de 40oYo para a Umao, 40 Yo
para os estados? 20% para os muni~ípios. Co~ esses recursos,. veJa~ o que o Brasil.•c.onstrUJu em
estradas ou investIu no setor rodovlano até 1989,
quando o Fundo acabou.
Aqui, as hastes vermelhas indicam o que está
sendo investido em transporte.
O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA Somente para não ser leviano, já que sou ferroviário,
vou dizer-lhe que não foi apenas nas rodovias. Em
1985, tivemos uma grand'3 crise no setor ferroviário, o
que ocasionou a transferência de recursos do Fundo
Rodoviário para o setor ferroviário no Rio de Janeiro.
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o SR. DEPUTADO ELISEU RESENDE - Quero
dizer que no passado tínhamos somente o Fundo
Rodoviário Nacional. Agora, houve uma evolução, e a
participação do Deputado Carlos Santana foi
relevante nesse sentido. Estamos criando um fundo
nacional de transporte que se aplica também às
ferrovias, aos portos, à navegação e ao transporte
urbano.
O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Mas
em 1985 já se retirava dinheiro do Fundo Rodoviário.
Nesse período enfrentamos uma grande crise no
setor ferroviário no Rio de Janeiro. Como não havia
recursos, retirou-se do Fundo Rodoviário e
transferiu-se para as ferrovias.
O SR. DEPUTADO ELISEU RESENDE - Muito
bem. Dando seqüência - quero ser bastante rápido
na minha exposição -, deixe-me mostrar essa
projeção aqui rapidamente. Vamos pegar o caso de
uma estrada. Se o litro de gasolina custa R$1, 12,
aumentando o seu preço para R$1,29, elevando-se
em 17 centavos o preço da gasolina, se o resultado
dessa taxação for aplicado nas estradas, o custo
operacional do veículo e o consumo de combustível
caem, de tal maneira que o custo operacional que
seria de R$2,27 por quilômetro rodado em uma
estrada ruim, passa a ser R$1,67 em uma estrada
boa.
Logo, haveria diminuição de custo operacional
para o usuário de sessenta centavos. Por isso, ainda
que o usuário pague mais, ganha 43 centavos por
quilômetro rodado; ou seja, se taxamos a gasolina e
aplicamos esses recursos melhorando o padrão da
estrada, o consumo de combustível cai. Logo, há uma
economia para o usuário.
Não se trata apenas de reduzir o consumo de
combustível; reduz-se a depreciação do veículo, o
desgaste do pneu, o tempo de viagem, a velocidade e
os fretes, com relevante contribuição para a economia
nacional.
Não é preciso mostrar aos Secretários os outros
benefícios. Há uma redução de 2 bilhões por ano de
custos operacionais se as estradas, as ferrovias e os
portos passarem a ser melhores. Há uma economia
de 1,7 bilhão de litros de combustível por ano.
Reduzem-se 400 milhões de reais por ano por perda
de safra agrícola. Há uma redução de 2,3 mil
acidentes com vítimas fatais e 12,5 mil feridos nas
estradas. Esse foi um levantamento realizado pelo
Geipot, órgão do Ministério dos Transportes,
mostrando a importância de se ter um sistema
rodoviário e viário bem conservado.
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Agora vem o que estamos tentando fazer nt;
âmbito da reforma tributária. Trata-se da introdução
do imposto seletivo sobre combustíveis automotivosgasolina, álcool hidratado e diesel. É preciso agora
ficar atento para algo importante. Nós, com os
resultados desse programa, não estaremos
aumentando a carga tributária. Não haverá aumento
do preço da gasolina, do álcool e do diesel. A
pergunta é: mas como isso pode ser feito?
Desenvolvemos
o
seguinte
raciocínio.
Consumimos hoje 22 milhões de litros/ano de
gasolina c, 6 bilhões e 100 milhões de litros de álcool
hidratado e 32 bilhões e 534 milhões de litros de óleo
diesel. Baseado nesse preço bomba - isso é do dia
25 de agosto de 1999 -, haverá um faturamento de 52
bilhões de reais por ano, ou seja, a venda desses três
combustíveis gera um faturamento de 52 bilhões de
reais por ano. Quanto isso corresponde em tributos?
Desses 52 bilhões de faturamento, o usuário
paga 23 bilhões e 469 milhões de imposto. Quais são
esses impostos hoje? Vou saltar esta linha para dar
uma explicação especial sobre a PPE - Parcela de
Preços Específica que está embutida no preço da
gasolina, do diesel e do álcool.
Cobra-se de PIS/Cofins 4 bilhões e 674 milhões;
do ICMS dos Estados, 9 bilhões; do ICMS dos
municípios, 3 bilhões. Para dar esse total de 23
bilhões, há uma cobrança dessa Parcela de Preços
Específica - PPE de 6 bilhões. O que é isto? Não é
imposto, taxa ou contribuição. É um acordo que existe
entre o Tesouro e a Petrobras. E esse acordo só pode
existir enquanto a Petrobras for a única
concessionária do País. Isso acabou com a criação
da Agência Nacional do Petróleo. Haverá outros
produtores e refinarias do setor privado. Então, não
será mais possível esse entendimento do Tesouro
com a Petrobras. E o que acontece hoje?
O preço que a Petrobras vende os derivados de
petróleo na saída da refinaria supera seu preço mais
o imposto. A diferença vai para o Tesouro Nacional.
Para quê? Diz a explicação que é para cobrir os
subsídios energéticos, ou seja, o programa do álcool
e do gás de cozinha e o subsídio da gasolina para o
diesel, subsídios esses que vão acabar com a Lei do
Petróleo, a partir de agosto do próximo ano.
Quando tiramos essa fotografia nessa época, o
que estava acontecendo? O Tesouro gastava 1 bilhão
e 800 milhões com subsídios e ficava com 4 bilhões e
900 milhões livres. Esse era o caixa do Tesouro.
O que fizemos em nossa emenda, com a
criação do imposto de combustíveis automotivos na
reforma tributária? Introduzimos nova sistemática: a
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proposta do Imposto Seletivo sobre Combustíveis,
que passou a ter outro nome - em vez de ISC passou
a chamar ICA, no relatório do Deputado Mussa
Demes. Foi criada uma contribuição social que
substitui o PIS/Cofins, ou seja, o parecer do
Deputado Mussa Demes sobre a reforma tributária
acaba com o PIS/Cofins, que se transformou numa
contribuição social única. O ICMS dos Estados
transformou-se
no
imposto
seletivo
sobre
combustíveis dos Estados e manteve-se intacto; ou
seja, o que os Estados recebem hoje de ICMS sobre
combustíveis continuarão recebendo. O ICMS sobre
combustíveis dos municípios transformou-se no ISC
dos municípios. Os 3 milhões se mantiveram intactos,
ou seja, os municípios não terão qualquer prejuízo
com o novo IVA e no novo ICA.
Mas o que aconteceu aqui, na PPE?
Mantivemos os subsídios energéticos no valor
de 1 bilhão e 802 milhões, mas transformamos a PPE
livre que o Tesouro usava no ICA federal- 4 bilhões e
907 milhões. E é este ICA federal que estamos
vinculando ao setor dos transportes, partilhando-o
entre União, Estados e Municípios. Ao se fazer isso,
não haverá aumento de carga tributária, em primeiro
lugar; em segundo lugar, o que os estados e
municípios receberem para os transportes receberão
adicionalmente, com a condição de ser vinculado ao
setor.
Como seria a distribuição dos 4 bilhões, 907
milhões? Vejamos em nossa próxima transparência
como está no relatório do Deputado Mussa Demes.
São 53% para a União e 22,5% para os Estados
e 3% para as Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste - não há como evitar isso, pois é um
dispositivo constitucional vigente. Aí caberão 2
bilhões e 600 milhões para a União, 1 bilhão e 55
milhões para os estados e 1 bilhão e 104 milhões para
os municípios, com o carimbo de estar vinculado a
obras do Sistema Nacional de Viação, ou seja, o
Ministério dos Transportes administrará esses
recursos vinculados no valor de 2 bilhões e 600
milhões empregando-os em rodovias, ferrovias,
transportes
metropolitanos,
metrôs,
trens
metropolitanos e portos. Os estados administrarão 1
bilhão e 55 milhões, e os municípios, 1 bilhão e 104
milhões.
Dentro dessa linha, criamos o então chamado
Fundo Nacional de Transportes, sem aumentar a
carga tributária, partilhando entre a União, Estados e
Municípios recurso livre de caixa do Tesouro que, até
então, não era nem imposto, nem taxa, nem
contribuição.
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Como está isso hoje no parecer do Deputado
Mussa Demes? (Eis o que vamos expor aos nossos
Secretários a fim de pedir-lhes o apoio para que
possamos fazer alterações.)
Diante de tanta discussão, até agora só
conseguimos a vinculação por três anos. A
distribuição é da ordem de 53% para a União, 21
inteiros e 5 décimos por cento para os Estados e
Distrito Federal, e 22 inteiros e 5 décimos por cento
para os municípios. No entanto, vem a seguir que a
destinação dos recursos aos Estados, Distrito Federal e municípios obedecerá à legislação do Fundo de
Participação previsto no art. 159.
O que estamos propondo na votação dos
destaques, a partir de quarta-feira da próxima
semana? Dentro do conceito de pedágio virtual, isso
tinha que ser permanente. Entretanto, como o ótimo é
às vezes inimigo do bom, estamos tentando passar
de três para cinco anos, para que, ao longo desses
cinco anos, a sociedade brasileira entenda que essa
foi uma decisão correta e para que tenhamos talvez
condições de perpetuar isso. Propomos, então, que a
distribuição dos recursos entre Estados, Distrito Federal e municípios seja feita proporcionalmente aos
respectivos consumos de combustível.
Gostaria de que essa questão fosse aqui
compreendida, porque o raciocínio é puramente
técnico. Se estamos com o conceito de pedágio virtual, é claro que onde há maior consumo de
combustível é onde há maior cobrança de pedágio,
pois é onde há maior tráfego e, conseqüentemente,
maior uso das vias. Então, estamos propondo que a
distribuição, em vez de ser na linha do Fundo de
Participação dos estados e municípios, seja na linha
do consumo de combustíveis. Como disse, é onde há
um grande volume de tráfego que vamos precisar dos
transportes metropolitanos, da eliminação dos
congestionamentos e da eliminação da poluição e da
oferta de transportes públicos. Eis a linha dentro da
qual estamos propondo esta modificação.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr.
Secretário Heinz Georg Herwig, eram estas as
informações que
gostaria de trazer aos
Parlamentares membros desta Comissão e aos
Secretários de Transporte dos Estados a fim de
pedir-lhes o apoio no sentido de obtermos êxito
efetivamente conceitual.
Podemos até ter problemas com relação à
distribuição. No entanto, acho que não podemos
deixar passar essa oportunidade de introduzir
novamente o conceito do pedágio virtual. Não é
possível que o setor de transportes fique assistindo à
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deterioração de um patrimônio extremamente valioso
ao longo do tempo, construído no passado com
sacrifício de tantas gerações, hoje sucessivamente
desgastado por não haver recurso para sua
preservação. Estas são as palavras para
esclarecimento aos Srs. Secretários. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Há três Parlamentares inscritos para
fazerem perguntas ao Expositor.
Concedo a palavra ao Deputado Basílio Villani.
O SR. DEPUTADO BASíliO VlllANI - Sr.
Presidente, Sr. Relator, meu particular amigo Heinz
Georg Herwig - sou o primeiro que fala seu nome
corretamente nessa Comissão -, Presidente do
Fórum de Secretários dos Transportes Estaduais,
Srs. Secretários de Estado, colegas Parlamentares,
inicialmente cumprimento o Presidente e Secretário
de Transportes do Estado do Paraná, cujo
brilhantismo não foi surpresa para mim por já
conhecê-lo e saber de sua capacidade há muito
tempo. São de extrema importância os assuntos que
V. ExJl abordou, de extremo interesse, porque quando
estamos buscando uma formação e um novo modelo,
nota-se que muita coisa está acontecendo e está para
acontecer. Ontem aconteceu a aprovação do FMV na
Comissão de Constituição, Justiça e de Redação,
praticamente um sonho que estamos buscando
desde 1988, quando, naquela fatídica noite,
perdemos por oito votos o Fundo Nacional de
Transporte. Desde aquela época venho lutando para
recuperá-lo, o que acontece agora graças à Liderança
e ao trabalho muito bem desenvolvido pelo nosso Relator e, como sempre, com o grande esforço dos
Parlamentares que defendem e nunca abandonaram
essa tese.
Estamos prestes a realizar também esse sonho
e a organização do sistema de transportes. Acredito
que tudo isso se deve ao esforço que estamos
desenvolvendo na área de transporte onde também
tivemos trabalhos na Comissão. Cito o caso do
sucesso do atual Presidente desta Comissão que
desempenhou o trabalho na Comissão de
Transportes. Ali avançamos para que chegássemos
até aqui.
Pergunto ao expositor como vê a organização,
porque teríamos de fazer um trabalho a fim de
evitarmos o corporativismo do DNER atual, do DER,
que existe, para também ganharmos condições de
análise e trabalharmos em conjunto.
No Paraná, Sr. Presidente, graças ao trabalho
que fazemos nesta Casa, voltado muito para o
transporte, sempre procurei unir DER e DNER
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fazendo, dentro do possível, reuniões a fim ae termos
uma sinergia. Felizmente, graças a Deus, temos
conseguido.
No momento algo deve ser feito dentro dessa
estrutura, e é evidente que as secretarias de
transportes deverão sofrer também uma modificação
em razão da Agência Nacional de Transportes.
Portanto, com referência à exposição de nosso
Relator, Deputado Eliseu Resende, tenho certa
dúvida, apesar do carinho e da admiração, quando se
fala em pedágio virtual. Não sei como foi em Minas
Gerais, mas no Estado do Paraná, quando se fala em
pedágio dá uma ojeriza na sociedade por ter havido
apelo político para eleição. Pessoas usaram o
pedágio no sentido eleitoreiro. Então a palavra
pedágio ficou bastante depreciada no meio da
sociedade. Preocupa-me ouvir amanhã ou depois
alguém dizer que não pagará o pedágio que está em
sua rua - sem nem carro ter. Eu entendo porque
estou convivendo com isso há muito tempo, mas é
preocupante. Temos de - talvez - arrumarmos um
apelido um pouquinho melhor que não cause tanto
transtorno e que não nos traga dificuldade para sua
aprovação. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Com a palavra o Secretário !--jeinz Georg
Herwig.
O SR. HEINZ GEORG HERWIG - Deputado, a
preocupação de V. Exa. é bem válida. De fato, no
Paraná temos convivido muito bem com o DNER. Em
nosso Estado a maioria das rodovias foram passadas
para o Estado. Temos dos três mil e poucos
quilômetros de rodovias federais que o DNER
possuía em nosso Estado, mais da metade passada
ao Estado, que as privatizou. Existe essa
preocupação realmente. O DER, na verdade, é um
espelho do DNER. Estamos vendo que o DNER, pela
proposta,
vai
acabar.
Será
formado
um
departamento, o Dinfra, e talvez cada estado terá de
se adaptar às novas condições. Nossos DER também
terão de se adaptar. Até hoje não montamos nossa
agência porque estamos esperando que de fato saia
uma luz desta Comissão, com muito mais poder e
condição de aplicar. Essa agência federal de fato
proporciona-nos condições de nossos próprios
estados se adaptarem. Será muito mais fácil no meu
Estado eu tentar fazer uma agência nacional de
transporte totalmente diferente da que foi montada no
País. Seria um contra-senso. Sei que há estados
preocupados porque já têm a sua agência no seu
estado e terão de se adaptar.
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Portanto a preocupação de V. Exa. é muito
válida. Em nossa avaliação, o DNER deverá ficar de
fato na parte normativa. É uma tendência que está se
estabelecendo há anos. Há estados cujos DER e as
próprias secretarias de transportes poderão assumir.
Cada estado é diferente, mas a maioria pensa que
cada vez mais o DNER fica com a parte normativa,
fiscalizatória; mas a executiva das obras de fato fica
para ser feita pelos estados.
Todos sabemos que o estado pode fazer mais
barato que o País. E que no município pode sair mais
barato do que no estado. Essa é uma constatação
feita ao longo de nossa vida pública de mais de 30
anos no setor - trabalho há 35 anos no setor de
transportes como engenheiro de carreira do
Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná.
Verificamos, realmente, que aquilo que os estados
conseguem delegar aos municípios sai mais barato. E
o Governo Federal, também, à medida que delega as
coisas aos estados, verifica que sai mais barato. É
isso que queremos. Temos atualmente poucos
recursos e devemos tentar utilizá-los da melhor
maneira possível.
Congratulo-me com o Relator Eliseu Resende
porque a exposição de S. Exa. de fato nos anima. O
caminho é nessa direção mesmo. Tem razão. Foi
muito ilustrativa. V. Exa., conhece melhor do que nós
o setor de transportes, como Ministro que já foi, como
militante nesse setor há tantos anos, não poderia
esperar outra coisa. Os secretários de transportes,
com certeza, apoiarão a proposta de V. Exa., que é
quase perfeita - perfeito só Deus!
Ninguém sairá perdendo - quem ganhará será a
população do Brasil. Teremos novamente estradas
seguras. Existe no País uma corrente que acredita
que o pedágio é a solução. O pedágio não é solução
para nada! Tive de implantar no meu Estado não
porque quis, nem porque nosso Governador quis,
mas porque não havia outra opção; nossas estradas
estavam em péssimas condições.
Nosso Estado é eminentemente produtor,
precisa de estradas para escoar sua safra. Por isso
que o Estado teve de fazer isso. Se tivéssemos
recursos para conservar as estradas sem precisar
fazer pedágio, seria o ideal.
Ainda há muita estrada - não é? - onde os
recursos podem ser aplicados, que não podem ser
privatizadas porque não existe tráfego para isso e,
assim, possamos ter não só estradas pedagiadas
boas, mas em todos os estados elas sejam boas e
que se possa trafegar com segurança nelas.
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Parabéns! Fico muito gratificado em vir aqui
hoje não como palestrante, mas para ouvir a
exposição de V. Exa. e levar ao meu Estado, ao meu
Governador, a idéia de V. Exa. de gerar recursos
novam'ente para o setor de transportes. Por que é
muito fácil criticar. Somos muito criticados em nosso
Estado quando as estradas estão ruins. Vemos todos
os dias na grande imprensa críticas como se
fôssemos responsáveis. Sou muitas vezes criticado,
repito. Cada buraco que existe na estrada minha mãe
sofre um pouquinho porque é xingada. E, às vezes,
nem temos culpa por isso. Não temos recursos.
Temos certeza de que todos os que labutam
nesse setor, os secretários de transportes, gostariam
de ser responsabilizados pelas coisas que não
deixaram de fazer quando há recursos. Tenho certeza
de que essa proposta aqui apresentada terá o aval, o
apoio do Fórum dos Secretários de Transportes que
represento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - V. Exa. tem a palavra para fazer uma
réplica se assim desejar, Deputado Basílio Villani. O
Relator, Deputado Eliseu Resende, também pretende
interferir na pergunta de V. Exa. ou sugerir.
O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI - Não,
Excelência, estou satisfeito. Após ouvirmos os
demais oradores, apesar de não estarem todos
presentes, lamentavelmente, ...
O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Mas temos ainda deputados inscritos
para interpelar o Secretário.
O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI - ... se
houver condições, tratarei de um assunto de extrema
importância, mas não seria uma réplica.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Aproveitarei o espaço da réplica de V.
Exa. para o Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO ELISEU RESENDE Comentarei a palavra do nosso ilustre Deputado
Basílio Villani, cuja importante observação sobre a
nomenclatura ou terminologia do pedágio virtual
respeito. Desejo evitá-Ia mas, como disse antes, é
uma estratégia terminológica. Dentro da linha de
tratar dessa forma aqui no Congresso Nacional,
porque há aqueles parlamentares cujas opiniões
respeitamos mas que discordam da vinculação do
recurso, então uso a terminologia pedágio virtual; e
não há dúvida de que o pedágio vinculado está
estabelecido na Constituição. Quando introduzimos o
conceito do imposto sobre combustível automotivo
vinculado ao conceito de pedágio virtual, eliminamos
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estrategicamente esse antagonismo ou essa posição
contrária à vinculação. É claro que, para a sociedade,
depois do imposto aprovado, nem precisamos falar
mais em pedágio. Ninguém saberá que, ao abastecer
seu caminhão ou seu automóvel, estará pagando um
dinheirinho que, em vez de ir para o PPE, é
importante, porque já é pago...

Concedo a palavra à Sra. Deputada Teima de
Souza, do PT de São Paulo.
A SRA. DEPUTADA TElMA DE SOUZA Obrigada, Sr. Presidente. Estou baqueada, mais
rouca do que nunca.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - E V. Exa. é a Segunda Vice-Presidente

O SR. DEPUTADO BASíliO VllLANI - Inclusive V. Exa. se esqueceu de dizer que o DNER vive
daquele volume do PPE. Às vezes, eles esperam um
determinado valor no mês, mas vem outro totalmente
diferente.

desta Comissão.
A SRA. DEPUTADA TElMA DE SOUZA Obrigada. Em primeiro lugar, saúdo nosso convidado,
Sr. Heinz Georg Herwig, e o ex-Ministro Eliseu
Resende. Tenho três questões a apresentar. Uma
delas é sobre o papel de agência, em tempos de
economia de mercado. Outra é sobre a ANT, por não
termos nos aprofundado suficientemente no assunto,
mesmo sendo esta a segunda reunião de debates,
precedida pela reunião em que estava presente o
Ministro dos Transportes ontem. E, por último, ao Relator Eliseu Resende, apresentarei outras dúvidas
eventuais.
Aproveito a oportunidade para dizer que estive,
durante dez minutos, fora da sala, porque ao lado
está sendo realizada uma audiência sobre violência
contra a mulher. Nós, Deputadas, temos a obrigação
de participar do debate, porque é algo que nos diz
respeito diretamente. Peço desculpas a V. Exas.
A criação das agências significa a grande
regulação de um momento moderno. Porém, tenho
minhas dúvidas se é realmente moderno. Para mim,
modernidade é a harmonização do poder aquisitivo,
principalmente da distribuição de riquezas, o que
-ainda não acontece em nosso País.
Como estamos nesse tipo de modelo
econômico, meu modelo foi perdedor. Tento
compreender a relação de superioridade econômica
de países de Primeiro Mundo. Já estou dispensando
a palavra globalização, porque não é adequada às
relações econômicas. As agências são a maneira
mais eficiente de regularmos as parcerias com a
iniciativa privada, desde que haja um poder público
efetivamente autorizado para que possa exercer essa
função.
Sem querer ser crítica, não me parece que a
Anatel ou a ANP esteja fazendo esse papel. Acredito
que não podemos incorrer nesse erro na ANT, até
porque teremos grande responsabilidade sobre três
setores brasileiros - rodovias, ferrovias e hidrovias. O
Deputado Eliseu Resende já fez o esforço de trazer,
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
a peça básica para legislarmos sobre o assunto, que
é o Sistema Nacional Viário - SNV, que estava
praticamente parado há cinco anos e sem o qual não

O SR. DEPUTADO EllSEU RESENDE - Então,
o dono do automóvel, do caminhão, está pagando a
mesma coisa. Ocorre apenas que, ao invés de o
Tesouro ficar com esse dinheiro, ele vai para o Fundo,
vai ser vinculado.
O DNER e os DER vão acabar, ou não?
Gostaria de usar uma expressão diferente, na
interpretação que faço da Mensagem do Poder
Executivo, do Projeto de Lei nQ 1.615. É claro que
ainda não estou falando do que será produzido pelo
Plenário desta Comissão em termos de substitutivo.
Portanto, interpretando a mensagem do Executivo, o
DNER não vai acabar, mas será transformado, assim
como a Rede Ferroviária, a CBTU, o Geipot. Estou
vendo daqui o Presidente do Geipot, Carlos Alberto. A
transformação do DNER será feita por meio de uma
simplificação estrutural, para caracterizar o seguinte:
para aquilo que for concedido ao setor privado haverá
a institucionalização do poder concedente, que é a
agência; o que for executado diretamente pelo estado
será feito por meio de um órgão construtor, projetista
e administrador, que receberá o nome, como
proposto pela mensagem do Executivo, de
Departamento de Infra-estrutura de Transportes Dinfra. Evidentemente, a estrutura do DNER e dos
DER são indispensáveis, ainda que seja feita
transformação institucional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Aliás, a respeito disso eu conversava
ontem com o Relator. O tema pedágio virtual faz-me
lembrar de que, no ano passado, relatei proposta que
trata da infra-estrutura do orçamento, quando pude
fazer a aplicação de 1 bilhão de reais do Imposto
Verde, que foi chamado de imposto virtual na época.
Mas é esse imposto virtual que, neste ano, está
permitindo que tenhamos recursos, porque, com a
modificação do código que permite alterar de um para
outro, graças a ele ainda há recursos no Ministério
dos Transportes e no DNER.
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poderemos regular a questão da agência de
transportes.
Há três agências que estão em ação no País, e
agora teremos a Agência Nacional de Águas - ANA.
Quero ter certeza de que estamos legislando e,
principalmente, aprimorando o instrumento mais
eficaz da relação Poder Público e iniciativa privada no
País.
Acredito ser difícil legislar sobre a questão. Meu
primeiro bloco de perguntas é para o Sr. Heinz. V. Sa.
disse - talvez eu não tenha compreendido - que
temos de estar atentos sobre a questão da
superposição da Agência Nacional de Transportes
sobre as agências estaduais. Peço mais precisão
sobre o assunto. E qual é o papel da agência estadual
para não haver esse conflito? Em segundo lugar, V. Sa.
nos pede cuidado para que não haja desvio de função
da agência para que seja garantida a regulação, a
normatização e a fiscalização. Quais são os perigos?
Reitero sua preocupação quanto ao setor
aeroportuário. Ontem, o Sr. Ministro disse que as
autoridades portuárias serão as companhias docas
dos diversos estados. Duvido que isso seja possível,
porque o texto diz que ela poderá - não é afirmativo
nem está no presente. Quero saber se V. Sa.
concorda com essa prerrogativa ou se ainda não
conseguiu destrinchar.
Finalmente, como V. Sa. vê o papel da ANT, algo
que é muito caro para mim e para o ex-Ministro Eliseu
Resende. A questão das rodovias e portos,
assegurada pela Lei nº 9.277, de 1996, também não
está esclarecida. Temo que a questão da autoridade
entre em conflito com a Lei nQ 9.277 e a própria ANT,
em resumo, conflito entre agência nacional e a
estadual. Como não teremos problemas com a
regulação, a normatização e a fiscalização? Como
legislar sobre a questão da autoridade portuária? A
Lei nQ 9.277 terá conflitos se não estivermos muito
atentos para a redação final da agência de
transportes?
Deputado Eliseu Resende, nosso Ministro, meu
papel é de advogada do diabo. Conheço a exposição
de V. Exa., visto que estamos trabalhando juntos
nesse projeto, também de autoria do Deputado
Carlos Santana. Parece que foi dito a este Plenário
que teríamos a possibilidade do imposto sobre os
combustíveis, e a possibilidade a mais nas rodovias e
preços de cobranças da relação de idas e vindas dos
veículos. Isso está diretamente ligado ao consumo do
combustível. Portanto, temos uma equação de difícil
resolução, que seria interessante V. Sa. explicar
novamente. Se em Minas Gerais, ou em São Paulo, o
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consumo é alto, no Acre ele será menor. E se a
progressão é inversamente proporcional - o preço
acabará sendo maior no Acre do que em São Paulo
ou em Minas Gerais -, algo precisa ser esclarecido a
este Plenário.
Gostaria que esclarecesse isso, porque o que S.
Sa. disse deu a entender que o consumo garantiria o
imposto e ficou um pouco confuso. É aquele
dinheirinho a mais - sua expressão - para garantir as
questões rodoviárias e de transporte em nosso País.
Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. a paciência.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Concedo a palavra ao Sr. Heinz.
O SR. HEINZ GEORG HERWIG - Deputada
Teima de Souza, obrigado pela sua intervenção. V.
Exa. tem toda a razão em suas preocupações. Eu
mesmo, como Secretário dos Transportes do meu
Estado, há muitos anos, também tenho essas
preocupações até hoje. Não temos certeza de que
isso vai dar certo. Pelo menos eu não tenho certeza.
Mas acredito piamente que melhorará muito.
Hoje, Deputada, a coisa está muito solta. Temos
necessidade de orientação. Gostaria de fazer, nos
estados, aquilo que está sendo feito no âmbito do
Governo Federal.
Temos a preocupação com o problema da
superposição, principalmente porque existem, no
meu Estado e em outros, obras delegadas. A
preocupação é com as obras delegadas. Temos 1.750
quilômetros de rodovias federais delegadas ao nosso
Estado. Devemos tomar muito cuidado para saber
quem de fato legisla sobre essas rodovias. Quem interfere quando há algum problema, se é o Governo
Federal ou o Governo do Estado. Achamos que a
agência estadual é que deve interferir.
A nossa preocupação é no sentido de que esteja
claro nesse projeto como vão ficar as rodovias,
ferrovias etc. Temos também um problema muito sério,
que são os aeroportos. No meu Estado, a Secretaria
dos Transportes cuida, com exceção de três
aeroportos - Curitiba, Foz do Iguaçu e Londrina -, da
maioria dos aeroportos. Temos essa preocupação,
porque o projeto não trata dos aeroportos. Isso é sério.
Se isso ficar com agências diferentes, poderemos ter
muitos problemas.
O que estamos querendo? Estamos querendo
modernizar. Talvez, o entendimento de modernização
para V. Exa. seja diferente do meu. Porém, queremos
que isso tenha sucesso de fato. Queremos que o País
progrida, independente do partido a que
pertençamos. Nossa preocupação, volto a dizer, é em
cima disto: que fique claro, nesse projeto da ANT,

Novembro de 1999

quem cuida das rodovias delegadas. Espero que isso
possa ser passado de maneira precisa aos estados.
Achamos que isso ficou um pouco dúbio na
apresentação feita aqui.
De acordo com a nossa avaliação, o DNER ou a
Agência Federal deve sempre procurar fazer a
regulação. Essa é uma função de que a agência não
deve abrir mão. A regulação deve ser total da ANT. Ela
deve fiscalizar tudo aquilo que repara. Essa
execução, sempre que possível, deve ficar para os
estados. Sempre que possível, porque nem tudo pode
ser repassado aos estados. O que o estado pode
fazer, a União não precisa fazer. A União deve
fiscalizar.
No setor de transportes, todos os estados têm
condições. Sobre outros setores não vou me referir,
porque são setores que não domino. Por isso não
darei opinião sobre outras agências que foram ou
estão sendo formadas.
Temos uma relação muito próxima com o Sr.
Ministro e com o DNER. O nosso Estado funciona
muito bem. O Deputado Basílio falou muito bem. Não
posso me queixar do DNER do nosso Estado.
Trabalhamos em conjunto. O Paulinho Damásio,
Diretor-Geral, trabalha diretamente com o DNER, e
não temos tido problemas. Mas acho que isso não é
uma norma. Há estados que têm problemas de
funcionamento. Devemos aproveitar a oportunidade
para que, na formação da agência, isso fique bem
claro. Essa é a nossa proposta.

O
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SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Concedo a palavra ao Sr. Relator,
Deputado Eliseu Resende.
O SR. DEPUTADO EllSEU RESENDE - Sr.
Presidente, deveríamos programar, o mais rápido
possível, a vinda de um representante do Comando
da Aeronáutica a essas audiências públicas, para
discutirmos a inserção do transporte aéreo nesse debate.
Lembro aos parlamentares que não devemos
nos restringir ao problema aeroportuário. Devemos
tratar também da aviação civil de maneira geral, do
DAC, da Infraero, porque a questão das concessões...
O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Sr. Relator, na nossa programação há o
convite que será feito ao Diretor-Geral da Infraero.
Não temos do DAC. Mas, naturalmente, a
requerimento de qualquer um dos Srs. Parlamentares
isso poderá ser feito.
O SR. DEPUTADO BASfllO VlllANI - Faço,
então, o requerimento a V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Fica registrado o requerimento de V.
Exa., a ser apreciado na próxima reunião, na
terça-feira.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VlllANI - Acho
que não há necessidade, Sr. Presidente. O
requerimento pode ser verbal. V. Exa. pode
apresentá-lo ao Plenário, e tomaremos a decisão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Há poucos parlamentares no plenário
agora, mas, com certeza, apreciaremos o
requerimento de V. Exa. na próxima reunião.
O SR. DEPUTADO BASíliO VllLANI - Muito
obrigado.

O SR. DEPUTADO EllSEU RESENDE - Isso é
feito com muita propriedade, Sr. Presidente, Srs.
Parlamentares, porque aeroportos e aviação civil são
a mesma coisa que portos e navegação. A agência
cuidará das concessões às linhas domésticas e
internacionais de aviação, que são importantes, e
também da administração aeroportuária dos
aeroportos nacionais. É uma questão que, talvez,
tenhamos de discutir com bastante profundidade com
o representante do Ministério da Aeronáutica e até
com outras autoridades do Governo Federal, para
que possamos entender por que o transporte aéreo,
na parte de concessões às linhas aéreas e na
condução da administração aeroportuária, não foi
inserido nessa mensagem.
Deputada Teima de Souza, trabalhamos nisso
há tanto tempo, não é? No momento em que se aplica
uma parcela do preço da gasolina e do diesel para o
sistema, estamos cobrando realmente esse pedágio,
porque a ferrovia e até a navegação são atingidos.
Quando se consome diesel, parte desse dinheiro vai
para o Fundo Nacional de Transportes, e aí teremos
condições de aplicar o produto dessa arrecadação
nas diferentes modalidades.
No caso específico da distribuição regional e
geográfica, a idéia é de que a distribuição seja feita
proporcionalmente ao consumo. Se tivéssemos uma
administração única, se não tivéssemos três esferas
de Poder e a União governasse todo o território,
ficaria tudo com a União e ela daria prioridade aos
investimentos no sistema viário, de acordo com as
seguintes necessidades: em que se deve investir
primeiro; quais as estradas que têm de ser feitas
primeiro; o que tem de ser restaurado e recuperado'
quais sao os portos que tem de ser modernizados'
.
'
eqUipamentos e guindastes que têm de ser
implantados etc.
•

_

A

'
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Temos um pacto federativo na estrutura de
transportes, porque o sistema viário é constituído dos
sistemas federal, estadual e municipal. A Deputada
se referiu ao SNV, em que trabalhamos por mais de
cinco anos. Essa distribuição está sendo feita na
proporção do consumo de combustível. Nesse caso,
São Paulo terá o recurso de que precisa para eliminar
os congestionamentos de tráfego e resolver os fluxos
de transporte, na devida proporção. E o Acre terá o
recurso necessário para resolver o problema dos
seus fluxos de transporte, também na proporção
desses fluxos.
Essa é a rápida explicação que dou a V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Estou sendo extremamente generoso
com os Deputados em relação ao tempo, tendo em
vista o número de inscrições. Porém, lembro a V.
Exas. que são 16h35min, e em breve se dará início à
Ordem do Dia, o que me obrigará a interromper a
reunião.
Deputada Teima de Souza, V. Exa. dispõe de
três minutos para a réplica.
. A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - É
tempo mais do que necessário, Sr. Presidente. Insisto
na necessidade de compararmos a Lei n2 9.277,
Deputado Eliseu, para que não haja conflito com a
própria questão da ANT, porque essa é uma lei
menos citada em relação aos portos do que a Lei n2
8.630. No entanto, é uma lei muito usada e com a qual
devemos tomar cuidados para não haver conflitos.
Talvez, ela deva ser até reestudada.
Sr. Presidente, não sei se meus colegas
Deputados pensam assim, mas estamos começando
a digerir as cláusulas, os parágrafos e o conteúdo do
projeto enviado pelo Poder Executivo. Salvo engano,
teremos de verificar se o setor formulador de políticas
de transportes, que está sendo gerenciado pelo
Geipot, suponho que haja técnicos do setor aqui...
O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - O Diretor-Presidente do Geipot, Dr.
Carlos Alberto, está presente.
A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - A
minha preocupação é no sentido de que o
desfazimento do órgão não tenha uma contrapartida
à altura do conteúdo do nosso projeto. Falo isso
porque a formulação de políticas para o setor é o
conteúdo central de qualquer projeto. Falo isso com
cuidado - nem sabia que o Presidente estava
presente -, para que não percamos de vista a
necessidade de traduzirmos, em qualquer um dos
artigos, a possibilidade de que o setor formulador não
seja desprezado nem desqualificado.
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Acho que vale a ressalva e agradeço a
possibilidade da minha intervenção.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Sr. Secretário, V. Sa. dispõe de três
minutos.
O SR. HEINZ GEORG HERWIG - A Deputada
tem toda a razão. O Geipot é a memória do nosso
País no setor de transportes. Tenho uma ligação
estreita com o Geipot. O Diretor-Presidente do
Geipot, Dr. Carlos Alberto, está presente. De fato, o
órgão é o local onde buscamos socorro muitas vezes,
porque possui vários dados do País. Tenho certeza de
que poderemos utilizar tudo o que o Geipot possui até
hoje. Isso é muito importante. Teremos pouco
sucesso se não aproveitarmos o que órgão fez até
hoje. No meu Estado, ele é fundamental e creio que
na maioria dos estados também.
É uma pena que não teremos tempo para ouvir
o Sr. Carlos Alberto, que conhece muito bem o setor e
poderia nos auxiliar no assunto que hoje estamos
discutindo.
A preocupação da Deputada Teima de Souza é
muito válida. Devemos aproveitar essa memória e
tudo aquilo que o Geipot tem, de maneira que
possamos encaixar isso nessa nova agência.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - A propósito, o Sr. Ministro falou ontem,
também assessorado Dr. Carlos Alberto, que o que
for extremamente positivo na área de transportes
será aproveitado. Seria absurdo não aproveitar, para
a criação da agência, tudo de positivo que, ao longo
dos tempos, foi produzido.
O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI - Sr.
Presidente, informo a V. Exas. que Carlos Alberto é o
mentor do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Informo aos companheiros que o Dr.
Carlos Alberto também será um dos palestrantes
convidados para uma próxima reunião.
A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Pela
ordem, Sr. Presidente. Reitero o pedido que fiz, no
primeiro dia em que instalamos a Comissão, pelo volume de adequações e de estudos que teremos a
fazer, no sentido de que seja dilatado o prazo para
apresentação de emendas.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) -Informo a V. Exa. que farei isso ao final da
reunião, porque, tecnicamente, teríamos dez sessões
para concluir nossos trabalhos, o que evidentemente
não será possível. Mas, dentro de dez sessões, temos
de pelo menos abrir esse prazo.
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Concedo a palavra ao último orador inscrito,
Deputado Airton Cascavel, do PPS de Roraima.
O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Dr. Heinz, a sua presença
vem, de forma abrangente, enriquecer o debate. A
ação, seja das agências, quer por meio de qualquer
regulamentação, acontece no estado. É na ponta
onde realmente são aplicadas as normas aqui
estabelecidas. A experiência do fórum demonstra
isso, o que já trouxe contribuições à sociedade e a
este debate.
Vou ater-me a um assunto, que temos discutido
há mais de cinco meses, ou seja, as concessões de
rodovias. A motivação dominante da cobrança do
pedágio ainda é de financiar o empreendimento,
numa parcela adicional ou total, de recursos
não-fiscais.
O Ministro Eliseu mostrou muito bem aqui os dados. Muitos pensam que esse processo de pedágio
está proliferado no mundo. Isso não é verdade. Ele
teve problemas em vários países e demonstra que a
experiência, se' não avançou em certos países, foi
porque o pedágio talvez não seja a melhor maneira de
combater a falência do financiamento público de infra-estrutura. São dados importantes e mostram que
o Brasil hoje, com 8 mil quilômetros, já estaria entre
os países que mais utilizam pedágios.
O Sr. Ministro disse, na quarta-feira passada não pude estar aqui ontem, porque estava
acompanhando uma CPI no Oiapoque -, que haverá
duplicação, ou seja, esse número aumentará em
torno de 90% a 100%, elevando o número de rodovias
pedagiadas em torno de 15 mil quilômetros, sejam
elas administradas pela União ou pelos estados.
Ouvi V. Sa. defender que é importante que se
repasse aos estados. Também penso dessa forma.
Deve-se descentralizar. Mas as experiências no
Estado do Paraná, nosso Estado, que conheço com
profundidade... Na semana passada, estive
percorrendo o anel viário do Estado do Paraná e do
Rio Grande do Sul. Está presente o Secretário Beto
Albuquerque. Sr. Presidente, se tivermos pelo menos
uns quinze minutos, solicito a V. Exa. que conceda a
palavra ao Secretário, para que possa apresentar a
experiência do Rio Grande do Sul, porque no Paraná
e nó Rio Grande do Sul há sérios problemas, até os
de legislação.
No Paraná, acho justo baixar o preço dos
pedágios, porque ele é caro. E é caro porque não
podemos adotar aquela forma simplista da renda per
caplta, propalada por muitas pessoas que comparam
nosso País aos Estados Unidos e à Europa. O

Quinta-feira 25 57235

Ministro foi feliz quando abordou esse assunto,
porque a situação nesses países é muito diferente.
Não podemos comparar a renda per caplta brasileira
com a de nenhum outro país.
Eminente Secretário, V. Sa. defendeu a
expansão da delegação aos estados. Gostaria que V.
Sa. falasse um pouco sobre seu Estado, porque será
implantada uma concessão progressiva. No Paraná,
há um conflito entre as concessionárias. Qual seria a
solução para esse conflito? O objeto delegado pela
União previa investimentos nas estradas. Mas não se
pode cobrar investimentos das rodovias, porque elas
têm contrato. E todos os contratos são perfeitos e dos
dois lados há assessores jurídicos. Qual será a
solução para essa questão? Quem poderá ser o
árbitro em conflitos como o ~xistente no Paraná?
Não se sabe, no Congresso Nacional, como resolver essa questão. Fazemos parte da Comissão Especial que analisa a questão do pedágio, mas não
sabemos se temos autonomia para resolver a
questão do Paraná. Não temos metido o nariz, porque
a rodovia está sob os cuidados do Estado. No entanto,
ela continua sendo federal. Gostaria que V. Sa.
dissesse qual será a solução e que sugestão tem a
fazer para as novas concessões, porque as atuais já
têm contratos.
No Paraná, uma série de rodovias, entre elas a
Régis Bittencourt, segundo declarações do Ministro
dos Transportes, serão concedidas, não sei se ao
Estado, para que passem para o sistema de pedágio.
Qual alternativa V. Sa. apresenta para esse caso?
Sr. Relator, também gostaria de ouvir V. Exa,
pois embora tenha falado sobre automóveis e
caminhões, não falou sobre tratores, questão que me
preocupa. Para a agricultura, não oneraria o custo da
produção brasileira cobrar pedágio dos tratores nas
principais rodovias, quando transportam produtos?
Se não onerar com o pedágio, vai estar onerando com
o combustível. Sou favorável à criação do fundo dos
combustíveis. Ele é justo. Como disse V. Exa., talvez
seja a forma mais justa.
O Sr. Ministro afirmou que haverá 7.000
quilômetros de concessões. V. Sa. não acha que, pelo
bem. da sociedade, essas concessões deveriam
aguardar a instalação da agência, até porque o
processo é muito grande e, depois de instalada, será
irreversível? Como V. Sa. declarou, o assunto não foi
discutido com os usuários. Esse debate ocorrerá
apenas após a instalação. Gostaria de saber se
discutirão o assunto antes de proceder às novas
concessões.
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Sr. Presidente, Sr. Relator, para o trabalho desta
Comissão, acho importante debater esse assunto,
pela profundidade e grandeza do processo. Do ponto
de vista dos secretários, seria necessário aguardar a
instalação da agência para suprir o atual vácuo de
legislação? Ninguém sabe - nem nós, nem o senhor,
nem o Governo Federal - quem será o árbitro que
decidirá as questões das rodovias concedidas a
estados, nem de quem será o direito, se do estado ou
da União.
Sr. Presidente, são essas as perguntas que
queria fazer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Concedo a palavra ao Secretário Heinz.
O SR. HEINZ GEORG HERWIG - Deputado
Airton Cascavel, V. Exa. tem toda a razão.
Preocupam-nos, de fato, essas questões. Não tenho
resposta pronta para nenhuma delas. Estamos todos
aprendendo sobre pedágio. Como disse V. Exa., o
pedágio não é a solução para tudo.
Queria apenas citar alguns dados para a
reflexão de V. Exas. No Brasil, existem 8.000
quilômetros de estradas com sistema de pedágio, o
que parece ser uma proporção muito grande se
compararmos com países mais desenvolvidos. Mas
devemos fazer outra conta também. Vejam bem, o
Brasil tem apenas 150.000 quilômetros de estradas.
Será que não temos poucas estradas? Ou será
grande o número daquelas em que se cobra pedágio?
Há apenas 150.000 quilômetros de estradas num
país de tão grande extensão.
V. Exa., por exemplo, Deputado Airton Cascavel,
mora num estado que tem muito poucas estradas.
Sabemos disso. Como podemos comparar o nosso
País, que tem 150.000 quilômetros de estradas, como
bem mostrou o ex-Ministro Eliseu Resende, com
países como a França, que é do tamanho de Minas
Gerais, mas tem 800.000 quilômetros de estradas.
Estará errada a França ou estaremos errados nós?
Será que não precisamos de muito mais estradas?
Será que não estamos muito atrasados em relação ao
volume de estradas?
Se tivéssemos, no Brasil, cerca de 1 milhão de
quilômetros de estradas, que não é muito se
considerarmos sua extensão, os 800.000 quilômetros
representariam muito pouco.
De fato, faltam recursos. Não há mais estradas
pavimentadas porque não há recursos. É aquela
velha história: não existe dinheiro para pavimentar
estradas. Por isso, existem somente 150.000
quilômetros de estradas pavimentadas, o que é muito
pouco para o Brasil. Temos pouca opção. Apresento
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esse argumento, porque alguns falam que a
proporção de estradas com pedágio no Brasil é muito
grande. O número parece muito grande, porque são
poucas. Deveríamos ter muito mais estradas sem
pedágio. Por isso, fiz questão de citar esses dados.
Estamos buscando a solução para o problema
do nosso Estado, que é sério. Na época em que foi
instituído o pedágio, precisávamos de estradas boas,
e as estradas do Paraná estavam impraticáveis. Não
se conseguia levar a produção da cidade de
Cascavel, por exemplo, ao Porto de Paranaguá. Era
impossível chegar. Era herói quem conseguia fazer o
percurso de caminhão em dois dias. Havia acidentes
diários, carcaças ao longo das estradas. A população
do Paraná se revoltou contra isso. Alguma coisa
precisava ser feita. Não tínhamos condição de
esperar nem mais um mês, quanto mais um, dois,
cinco anos. Teríamos de tomar uma decisão.
Na época, consideramos a instituição do
pedágio a melhor solução. Não sei se era a ideal. É
aquela história: buscamos atingir o ideal, mas isso é
muito difícil. Fizemos muito pelo Paraná.
Conseguimos distribuir a safra e salvar muitas vidas.
O Ministro Eliseu mostrou muito bem a importância
da relação entre a estrada boa e a ruim, não só em
termos de custo, mas de vida. Essas relações estão
muito bem delineadas. Sabemos muito bem o que a
privatização desses 2.000 quilômetros acarretou em
termos de melhoria e de salvamento de vidas. De fato,
houve um avanço muito grande. Tal sistema deve ser
implantado em todas as rodovias. Teremos de chegar
a uma solução, na nossa avaliação, negociada.
Sr. Presidente, o pedágio não é viável - posso
afirmar isso com toda a certeza - em estradas com
tráfego abaixo de 5.000 veículos, porque teria um
custo muito elevado. Nem se deve pensar em pedági'J
nesse tipo de rodovia, porque ele é inviável. Não se
consegue mostrar à população, ao usuário, que o
pagamento que ele efetua está-se traduzindo em
benefício para ele próprio. Ainda que ele considere
que a estrada melhorou - temos pesquisa a esse
respeito -, o valor é caro.
O Ministro mostrou ontem a pesquisa realizada
no nosso Estado, que demonstra que a população
está satisfeita com as estradas que têm pedágio. Não
concordam apenas com o preço. Mas nossa
satisfação é muito grande. As empresas, por força de
liminar que obtiveram na Justiça, não estão
executando as obras de que precisamos, de
duplicação e restauração de rodovias. Estão apenas
fazendo a manutenção preventiva, o que, de fato,
acarreta um transtorno para o nosso Estado. Estamos
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sendo criticados pela falta de obras. A estrada
melhorou, mas faltam obras. Teremos de achar uma
solução intermediária para que se possa levantar
algum valor sem que ele volte aos níveis anteriores,
porque a população do Paraná não os agüenta.
Teremos de buscar esse valor com criatividade,
talvez diminuindo a quantidade de obras, não
executando os contornos, que são muito importantes,
mas também muito caros. Eliminando as obras,
podemos conseguir reduzir o valor do pedágio, o que
temos procurado fazer.
Por meio de reuniões, buscamos chegar a uma
solução com as concessionárias. Há uma demanda
judicial, mas não podemos aguardar a Justiça sabemos que no Brasil ela é demorada -, porque
achamos que a população do Paraná não pode
esperar tanto tempo. Teremos de achar uma solução
negociada. Diariamente, com contatos, buscamos
encontrar uma solução para que o pedágio não volte
ao estágio anterior, mas que se torne compatível com
o que· a população possa pagar. Isso é muito
importante. Sem a contribuição da população, do
usuário, não chegaremos a um acordo.
Volto a dizer que, na nossa avaliação, pedágio
nas estradas não é solução para tudo. Pode ser um
paliativo. Por isso, é muito importante o que disse o
ex-Ministro Eliseu Resende. Precisaremos, e muito,
de recursos, para que não seja necessário instituir
pedágio em outras estradas. Se pudermos parar de
utilizar o sistema de pedágio nas estradas onde ele já
existe, seria ótimo. Poderíamos utilizar os recursos
desse projeto que V. Exas. estão a elaborar para, aí
sim, conservar as estradas como elas devem ser.
Esta é a nossa opinião. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Deputado Airton Cascavel, se V. Exa.
quiser fazer a réplica, V. Exas. dispõe de 3 minutos.
O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Sr.
Presidente, a fim de que o Sr. Secretário possa
repassar aos demais Secretários - e está aqui o
nosso Relator, Deputado Edinho Araújo -, sugiro que
seja distribuída nas cabines de pedágio do País uma
cartilha para que os usuários tomem conhecimento
de seus direitos, enquanto estiverem trafegando na
rodovia, e das obras em andamento.
Sr. Relator, Sr. Ministro, um dos pontos
abordados - não sei qual seria o caminho, se por
meio da reforma tributária - trata do preço do pedágio
hoje cobrado no País. Vinte e oito por cento do preço
são de tributos embutidos na planilha de formulação
do preço. Ou seja, onde o Governo deixa de fazer
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investimento, ainda quer ter mais uma fonte de
arrecadação. Isso é perverso.
Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que conceda 15
minutos ao Sr. Secretário Beto, para que ele possa
contar um pouquinho sobre o que acontece no Rio
Grande do Sul, aproveitando que S. Sa. está
presente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) -Informo a V. Exa. que, lamentavelmente,
não poderei incluir o Deputado Beto Albuquerque na
palestra de hoje, porque estamos prestes a terminar e
o objetivo da reunião era ouvir o Secretário Heinz
George Herwig. Todavia, como já havia dito, ainda
temos tempo para ouvir o Deputado Edinho Araújo,
que acaba de chegar e nos sinalizou que também
queria fazer alguma pergunta ao expositor.
O Deputado Edinho Araújo é do PPS, de São
Paulo, e ex-Presidente da Comissão de Transportes
da Câmara dos Deputados, a quem concedo a
palavra.
O SR. DEPUTADO EDINHO ARAÚJO - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Sr. Secretário, lamento não ter
podido assistir à sua exposição, mas conheço sua
função, seu cargo e a alta responsabilidade de que
está investido na condição de Secretário de
Transportes do País.
Assim como o orador que me antecedeu nesta
tribuna, o Deputado Airton Cascavel, tenho
preocupação com relaçlo aoe pedágios. Em São
Paulo, especificamente, a eltuaçlo é muito peculiar.
Sr. Presidente, Sr. Secretário, parece-me que essas
. çoncessões e a cobrança de pedágios são aleatórias.
Foram fazendo concessão, cobrando pedágio... O
ano passado foi de eleição e essa questão passou um
pouco ao largo da fiscalização dos ,Deputados
Estaduais e Federais.
em São Paulo, temos uma representação junto
ao Ministério Público, tendo em vista o abuso dos
preços praticados nas praças de pedágio. Estamos
com um trabalho na Subcomissão de Transportes
tratando exatamente da questão dos pedágios. E
deveremos apresentar, na próxima semana ou na
primeira semana de dezembro, o pré-relatório acerca
da questão dos pedágios.
Gostaria de saber o que V. Exa. pensa a respeito
da cobrança de pedágio, inclusive em pista simples e gostaria da atenção do Sr. Relator -, porque o
número de praças de pedágio, a princípio, parecia-me
uma questão séria. Porém, nas praças de pedágio os
preços variam.
Sei que na Dutra, por exemplo, o número de
veículos que transitam na rodovia por 10 a 400
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, quilômetros é elevadíssimo - não sei se são 250 mil
veículos por dia. Um terço paga o pedágio na Dutra.
Quem mais percorre as rodovias são os
transportadores de carga da produção nacional,
portanto, os grande onerados. E isso reflete na
economia do País.
Indago a V. Exa. sobre a possibilidade de
implantação de um procedimento em que se pagasse
conforme os quilômetros rodados e se seria possível
a limitação. Temo que, ao ampliar a base daqueles
que pagam, as empresas tornem-se insaciáveis e
passem a ganhar mais. Não é essa a questão. A
questM é que se deve pagar o razoável, o justo,
distribuindo-se de forma mais geral. Gostaria de saber qual é ponto de vista de V. Sa. sobre essa
questão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Com a palavra o Sr. Secretário.
O SR HEINZ GEORG HERWIG - Obrigado,
Deputado Edinho Araújo, a sua preocupação é
perfeitamente válida. V. Exa. tem toda a razão.
A Via Dutra tem esse problema de fato. As
pessoas que conhecem bem as rodovias de São
Paulo - não sou um profundo conhecedor de São
Paulo -, entram na Via Dutra, logo no começo, e
trafegam um grande trecho sem pagar pedágio. E é
onde há grande tráfego. Isso também ocorre no Rio
de Janeiro. Há também aqueles que trafegam entre
cidades. Então, de fato, apenas um quarto das
pessoas pagam pedágio na rodovia. Naturalmente,
se todos pagassem, seria possível cobrar menos.
Nfo é verdade? Essa é a idéia.
No entanto, Deputado, temos um problema no
Brasil. Na Europa, nos Estados Unidos, em muitos
países, as estradas com pedágios são bloqueadas.
As estradas foram construídas e já foram bloqueadas.
Paga-se pela quilometragem utilizada. Então, ao
entrar na estrada e percorrer 10 quilômetros - é claro
que tem saída em todos os lugares - paga-se na
saída. Conforme a quilometragem, paga-se o
pedágio. São estradas totalmente bloqueadas,
construídas como opção para as estradas já
existentes.
V. Exa. perguntou sobre o pedágio em estradas
com pista simples. Na Europa, nos Estados Unidos,
no Japão, o pedágio só é cobrado em rodovias com
pistas duplas, porque são opção a outras rodovias já
existentes. Na França, por exemplo, há opções: a
rodovia com pedágio, a rodovia federal, a rodovia
estadual, e a rodovia municipal, todas em boas
condições. Então, na maioria dos lugares, há quatro
opções. Por isso, na França há oitocentos e poucos
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mil quilômetros de estradas pavimentadas e no Brasil
só há 150 mil.
O ideal seria que o nosso País também tivesse
essas opções. Infelizmente, nem as estradas
municipais ou estaduais, em nosso País, estão em
boas condições. Lá, todas estão em boas condições.
Na rodovia com pedágio, apenas existe a
possibilidade de locomoção mais rápida. No nosso
País, infelizmente, nem as rodovias com pistas
simples estão em boas condições.
No nosso Estado, a maioria das estradas são de
pista simples, com pedágio. Não é por que eu queira,
Deputado. Não é porque o Estado, o Governador ou
nós queiramos. É que nessas estradas de pista
simples é transportada toda a produção do interior do
Estado ao porto, e estavam em condições
impraticáveis. Por isso, foram instalados pedágios
nessas rodovias.
O ideal seria outra estrada paralela, com pista
dupla, bloqueada, que cobrasse o pedágio
necessário. Só que, hoje, o tráfego em nossas
estradas não permite que isso seja feito de forma
econômica.
Há, em meu Estado, Sr. Presidente, dois pólos
muito importantes: Maringá e Londrina - o Deputado
Cascavel conhece -, cidades que distam mais ou
menos 100 quilômetros uma da outra. Recebemos,
de uma empresa espanhola, na época em que eu era
Secretário dos Transportes, no outro Governo,
proposta de construção de uma estrada com pista
dupla, bloqueada, e ela queria cobrar pedágio. Eu
disse: Ótimo! Pode fazer. Quanto custa?" Disseram:
"Vai custar tanto, mas você tem de garantir tráfego:'
Eu disse: "Aí até eu quero. A garantia de tráfego eu
não posso dar."
Tenho a certeza de que, se se construir uma
pista com 100 quilômetros, bloqueada, de Londrina a
Maringá, vai haver um problema muito sério - a
empresa ainda queria que a área fosse
desapropriada. O Estado seria o responsável pela
desapropriação. Muito bonito! Trata-se da área de
terras mais nobres, mais caras do Estado e este teria
de desapropriá-Ia.
A iniciativa privada também quer moleza. Assim
eu também quero! Mas isso não é a solução. Temos
dificuldades.
Se fosse possível, seria favorável a não cobrar
pedágio em nenhuma estrada do meu Estado, mas
tenho de analisar onde dói menos. Prefiro cobrar
pedágios de alguns, que utilizam a estrada, a deixar
que pessoas que por ela trafegam morram por causa
dos buracos. Nos postos da Polícia Rodoviál ..
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podemos ver montoeiras de caminhões e carros
trombados, que representam, na verdade, vidas
perdidas.
O tráfego em nosso País ainda é muito pequeno;
por isso o pedágio é caro. A estrada com maior fluxo é
a Via Dutra, na qual 40 mil carros pagam pedágio,
quantidade muito pequena em relação às estradas da
França e dos Estados Unidos, onde existem estradas
por onde trafegam 200 mil veículos.
Se se pudesse fazer com que mais pessoas
pagassem, eu seria favorável, mas acho muito difícil.
No caso de São Paulo, no início da Via Dutra, perto de
Jacareí, há aquela confluência de cidades. Portanto,
seria muito difícil conseguir bloquear as estradas.
Teria de ser construído um muro ou uma cerca, o que
naturalmente causaria muitos transtornos.
Então, é muito difícil fazer algo nas estradas já
existentes. Se fosse possível passar a cobrar pedágio
apenas em estradas novas, seria perfeitamente viável.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henrique) Aproveito esses últimos instantes para colocar em
apreciação, pelos Srs. Parlamentares que aqui se
encontram, requerimento do Deputado Basnio Villani,
que propõe a vinda do Presidente do Departamento de
Aviação Civil- DAC, à Câmara dos Deputados.
Aqueles que aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
Está aprovado o requerimento.
O SR. DEPUTADO BASfLIO VILLANI - Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Tem V. Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO BASfuo VILLANI - Sr.
Presidente, aproveitando a presença dos Secretários,
gostaria de abordar dois assuntos, para que eles já
fossem pensando. É evidente que vamos realizar o
trabalho a várias mãos, inclusive contando com a
colaboração dos Secretários de Estado. A importância
deles é tão grande que foram ouvidos em segundo lugar
- o primeiro a ser ouvido foi o Ministro dos Transportes. O
interesse deles neste assunto é muito grande.
Eu não sei se são da nossa alçada, mas há dois
assuntos muito preocupantes hoje. O primeiro deles
refere-se à situação da Polícia Rodoviária Federal,
com as concessões de estradas - e não delegações,
pois elas não foram delegadas, mas concedidas.
Quando se privatiza há uma concessão; então, as
estradas foram concedidas.
Em se tratando da Polícia Rodoviária Federal e
da Estadual, há algumas situações como, por
exemplo, as lombadas eletrônicas, que já estão em
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processo adiantado. Existe uma série de dúvidas com
referência a esse assunto. Então, é um assunto
bastante polêmico e está envolvido na situação de
transporte.
E o segundo assunto, que também me parece
de extrema importância, é a regulamentação do uso
das faixas e do domínio das rodovias. Como não
tenho conhecimento profundo sobre o assunto,
formulo a seguinte pergunta ao Sr. Relator: será que a
regulamentação consta no SNV?
O SR. DEPUTADO ELISEU RESENDE - Não, o
SNV lista apenas as rodovias federais, estaduais e
municipais. É extremamente importante discutirmos
isso, porque, quando se discutir essa questão da
concessão, vai ficar definido qual é o poder
concedente para os sistemas viários federal, estadual
e municipal. Sem o impedimento de que um poder
concedente possa firmar convênio com outro poder
concedente, para este exercer a fiscalização da
concessão em seu nome. Mas a transferência da
atribuição, da prerrogativa do poder concedente é
impossível. Isso vamos discutir mais tarde, quando
estudarmos a questão de se delegar uma estrada ao
estado e o estado conceder.
O poder concedente, no caso de uma rodovia
federal, tem de ser a Agência Nacional de
Transportes. Mas nada impede que ela assine um
convênio com a agência estadual para que esta
fiscalize aquela concessão em seu nome. É como se
fosse feita uma procuração para o exercício de certa
atividade. Vamos discutir isso na ocasião oportuna.
A questão da especificação técnica da estrada
vai competir ao Dinfra, nos casos das SR, e aos DER
estaduais, nos casos das MG. E, aí, especificam-se
não apenas as características como a largura da
plataforma...
O SR. DEPUTADO BASfLIO VILLANI - Esses
MG a que V. Exa. se refere seriam, no caso do Paraná,
PR?
(Não identificado) - Todas as rodovias.
O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - MG
são do Estado; eu mostrei ao nosso Secretário de
Minas, e também as PI, aqui do lado.
O SR. DEPUTADO BASfUO VILLANI- Tem as PI.
O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - E as
PR, não é? No caso específico, o órgão executivo locai é que estabelece, no projeto de engenharia, as
características técnicas e determina não apenas a
largura da parte de domínio, mas também a cerca que
deve delimitar.
O SR. DEPUTADO BASfLIO VILLANI - Não
abusando, mas acho que isso é de extrema
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importância. Aprendi o seguinte: fazer estradas é
encurtar as distâncias. Pelo menos falava-se isso
antigamente. O mundo foi se modemizando e hoje
temos a história dos contornos. O que há de contomos,
por exemplo, principalmente no caso de parlamentares.
Quando se faz o contorno de urna cidade, o
parlamentar da outra já acha que tem de fazer o
contorno na cidade dele também. Então, deveria ter, no
próprio SNV, algo nesse sentido, porque, inclusive, isso
está custando uma fábula para o Brasil e aumentando
distâncias. Porque se sai hoje e dá-se tanta volta que,
às vezes, faz-se uma quilometragem muito ampla.
Devemos tratar esse assunto dos contornos, não sei se
na Comissão de Transportes ou aqui...
O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Creio que na Comissão de Transportes,
mas são extremamente importantes os dois assuntos
que V. Exa. trouxe à baila.
O SR. DEPUTADO BASíliO VllLANI - Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henrique)
- Agradeço a todos os Secretários de Transportes e ao
Sr. Presidente, o Dr. Heinz Georg Herwig, a presença.
V. Sa. muito contribuiu com sua exposição para que
possamos ter êxito nos trabalhos desta Comissão Especial, que, sem dúvida alguma, busca realizar um
trabalho de aperfeiçoamento em tudo aquilo que diz
respeito ao transporte no nosso País.
Antes de encerrar, queria lembrar que estará
aberto o prazo de emendas a esse projeto, a partir da
próxima segunda-feira. Fiz gestões junto ao
Presidente da Casa, Deputado Michel Temer, no
sentido de que esse projeto seja incluído, se houver,
na convocação extraordinária do Congresso Nacional.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados
os trabalhos, antes convocando para o próximo dia
30, às 14h30min, nova reunião, quando estaremos
recebendo os Srs. Presidentes da CNI e da CNT.
Está encerrada a reunião.

Radialista e dá outras providências, a fim de adequar
a profissão de Radialista às inovações tecnológicas e
autoriza a criação dos Conselhos Federal e
Regionais dos Profissionais de Radiodifusão".
Ao Deputado JOSÉ ROCHA - Projeto de Lei nQ
1.739/99 - do Srs. Dr. Rosinha e Henrique Fontanaque "dispõe sobre a promoção e publicidade de
medicamentos".
.
Ao Deputado JÚLIO SEMEGHINI - Projeto de
Lei nQ 1.590/99 - do Sr. José Machado - que "altera o
art. 52 da Lei nQ 9.609, de 1998".
Ao Deputado MALULY NEITO - Projeto de Lei
nQ 1.817/99 - do Sr. Rubens Bueno - que "dá nova
redação ao parágrafo único do art. 12 da Lei nº 5.250,
de 9 de fevereiro de 1997".
Ao Deputado NELSON PROENÇA - Projeto de
Lei nQ 200-B/91 - do Senado Federal - que "fixa
critérios para a divulgação de resultado de pesquisa
de opinião pública e dá outras providências."
Ao Deputado PINHEIRO LANDIM - Projeto de
Lei n2 1.814/99 - do Sr. Nelson Pinto - que
"acrescenta § 72 ao art. 42 da Lei nQ 8.661, de 2 de
junho de 1993, que 'dispõe sobre os Incentivos
Fiscais para Capacitação Tecnológica da Indústria e
da Agropecuária e dá outras providências', para
ampliar a dedução do Imposto de Renda devido
quando as atividades forem realizadas nas regiões
Norte ou Nordeste, e dá outras providências".
Ao Deputado SAMPAIO DÓRIA - Projeto de Lei
nQ 1.758/99 - do Sr. Pedro Fernandes - que "dispõe
sobre a obrigatoriedade de as empresas prestadoras
de serviços de telecomunicações colocarem, nos
aparelhos telefônicos de terminais fixos, dispositivo
de registro de pulsos e de número de chamadas
realizadas, e dá outra providências". - Maria Ivone
do Espírito Santo, Secretária.

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

O Deputado Inácio Arruda, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Distribuição n2 14/99

O Deputado Luiz Piauhylino, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:
Distribuição

n2

34/99

Em 24-11-99
Ao Deputado AROLDE DE OLIVEIRA - Projeto
de Lei n2 1.701/99 - do Sr. Ricardo Noronha - que
"altera a Lei n2 6.615, de 16 de dezembro de 1978,
que dispõe sobre a regulamentação da profissão de

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Em 24-11-99
Ao Deputado EULER MORAIS - 1) Projeto de
Lei Complementar n2 80/99 - do Sr. Geraldo Magelaque "dá nova redação ao § 12 do art. 1Q da Lei
Complementar n2 94, de 19 de fevereiro de 1998".
2) À Deputada MíRIAM REID - Projeto de Lei
Complementar n2 82/99 - do Sr. Paulo Feijó - que
"dispõe sobre a criação do Fundo de Recuperação
Econômica das Regiões Norte, Noroeste e
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Centro-Norte do Estado do Rio de Janeiro e dá outras
providências".
Brasília, 24 de novembro de 1999. - Jorge
Henrique Cartaxo, Secretário.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
A Deputada Veda Crusius, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:
Distribuição n2 38199
Em 24-11-99
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Ao Deputado IBER~ FERREIRA - Projeto de
Lei Complementar n2 3/99 - do Sr. Átila Lins - que
"cria a Região Integrada de Desenvolvimento
Manaus-Boa Vista e dá outras providências".
Ao Deputado MANOEL SALVIANO - Projeto de
Lei n2 267/99 - da SrJl Rita Camata - que "dispõe
sobre a instituição do dia 18 de maio como o Dia
Nacional de Combate ao Abuso Sexual de crianças e
adolescentes".
Sala da Comissão, 24 de novembro de 1999. Maria Linda Magalhães, Secretária.
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Lrder: JOSÉ GENO[NO
Vlce-Lrderes:
Arlindo Chinaglia

Geraldo Magela

Henrique Fontana
João Fassarella
José Pimentel
Padre Roque
Professor Luizinho
Valdeci Oliveira
Walter Pinheiro

João Coser
João Paulo
Marcos Rolim
Paulo Rocha
Teima de Souza
Virgnio Guimarães
PPB
Lrder: ODELMO LEÃO

Vlce-Líderes:
Gerson Peres
Fetter Júnior
Nelson Meurer
Amaldo Farias de Sá
Romel Anizio

Eurico Miranda
Hugo Biehl
Herculano Anghinetti
Wagner Salustiano

PTB
Lrder: ROBERTO JEFFERSON
Vice-Lrderes:
Walfrido Mares Guia (1 2 Vice)
Celso Giglio
José Carlos Elias
Calo Riela
Fernando Gonçalves
Iris Simões
Eduardo Seabra
PDT
Lrder: MIRO TEIXEIRA
Vlce-Lrderes:
Femando Zuppo (1 2 Vice)
Femando Coruja
José Roberto Batochio
Dr. Hélio
Luiz Salomão
Pompeu de Mattos
Bloco (PSB, PC do B)
Lrder: ALDO REBELO
Vlce-Líderes:
Luiza Erundina
Pedro Eugênio
Eduardo Campos
Haroldo Lima
Clementino Coelho
Jandira Feghali
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Lrder: VALDEMAR COSTA NETO
Vice-Líderes:
Marcos Cintra
Bispo Rodrigues
Cabo Júlio
Paulo José Gouvêa
De Velasco
PPS
Lfder: JOÃO HERRMANN NETO
Vlce-Lrder:
Regis Cavalcante
Ivan Paixão
LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: ARNALDO MADEIRA
Vlce-Lrderes:
Ronaldo Cezar Coelho
Duilio Pisaneschi
Ricardo Barros

Elton Rohnelt
Darcísio Perondi

..---

DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
Roraima

Airton Cascavel ......••.•...•... PPS
Alceste Almeida ..............•.. PMDB
Almir Sá .......................• PPB
EIton Rohnel t
PFL
Francisco Rodrigues .........••.. PFL
Luciano Castro •.••..•........... PFL
Luis Barbosa .....•.••••......... PFL
Robério Araújo ...•...•••...•.... PL
Amapá

Antonio Feijão ..•......•........ PSDB
Badu Picanço •.•........•...••... PSDB
Dr. Benedito Dias .....•......... PPB
Eduardo Seabra .......••...•..... PTB
Evandro Milhomen
PSB
Fátima Pelaes .......•.•......... PSDB
Jurandil Juarez •.•...•.••••..... PMDB
Sérgio Barcellos .....••••••..... PFL
Pará

Anivaldo Vale ......••••......•.. PSDB
Babá •..•.•............•......... PT
Deusdeth Pantoja ....•...•....... PFL
Elcione Barbalho ....••.......... PMDB
Gerson Peres .•••....•..•.•.....• PPB
Giovanni Queiroz •••....•.•••.... PDT
Jorge Costa ......•.......•••.... PMDB
José Priante .•.......••.......•. PMDB
Josué BengtsCllh .•••....•.••..... PTB
Nicias Ribeiro .•.•...•••..•....• PSDB
Nilson Pinto ..•............•.... PSDB
Paulo Rocha ....•••.....•••..•... PT
Raimundo Santos •.••....•.••••... PFL
Renildo Leal ....•.....•.....•... PTB
Valdir Ganzer .•.•...•..••.....•. PT
Vic Pires Franco ....•...••.•...• PFL
Zenaldo Coutinho .....••....•••.. PSDB
Amazonas

Arthur Virgílio •.•......•.....•. PSDB
Átila Lins .•.•••••.••..••...•..• PFL
Francisco Garcia •...•.•..•••...• PFL
José Melo •..•.....••...•••.••... PFL
Luiz Fernando ....••..••••..•••.. PPB
Pauderney Avelino ...••••....•... PFL
Silas Cfumara .••••...••.•.•....•. PTB
Vanessa Grazziotin ..•..•.••..••• PCdoB
Rondônia

Agnaldo Muniz ......•.....••..... PDT
Confúcio Moura ••.••...••••....•. PMDB
Eurípedes Miranda ••••••.•••••••• PDT
Expedito Júnior ..•.••..••.•....• PFL
Marinha Raupp ..•..•.•..••.••.•.. PSDB
Nilton Capixaba •••......•..•.••• PTB
Oscar Andrade ••••.••..•••••••..• PFL
Sérgio Carvalho ••..•••••..•••••• PSDB
Acre

--.

Ildefonço Cordeiro ..•...•.•..... PFL
João Tota .••.•..•.•••••••••••••• PPB
José Aleksandro .••.•••.••.•.•..• PFL
Márcio Bittar .......•...••...... PPS
Marcos Afonso •......•...•...••.. PT
Nilson Mourão •.....••.•.•••••••• PT
Sérgio Barros •..•...•••••••••••• PSDB
Zila Bezerra .•....••••.•.••••••• PFL
Tocantins

Antônio Jorge ...•...•.•••••••••• PTB
Darci Coelho •.••....•....•...•.• PFL
Freire Júnior ....•.••....•....•. PMÚB
Igor Avelino .•....••••••.•••..•• PMDB
00ão Ribeiro •.......•..•.•.••..• PFL
Osvaldo Reis •.....•.•.....•.•..• PMDB
Pastor Amarildo ...••••...•...... PPB
Paulo Mourão
PSDB
Maranhão

Albérico Filho ...•••••••••..••.• PMDB
Antonio Joaquim Araújo ..•••••••. PPB
Cesar Bandeira ......•...•••..... PFL
Costa Ferreira •.••..•.•.•••••... PFL
Eliseu Moura ••..•...•....••••••• PPB
Francisco Coelho •••.•.••••.•.••. PFL
Gastão Vieira ...••.••..••••....• PMDB
João Castelo •••••••.••••••.••••• PSDB
José Antonio ...•..•.••.•.••...•• PSB
Mauro Fecury ••.•.•.••...••.•.... PFL
Nei va Moreira ..•••..•.••••.••..• PDT
Nice Lobão ....•••....•••.•.••..• PFL
Paulo Marinho •••.•.•.....••••••. PFL
Pedro Fernandes ...••••••••..•.•• PFL
Pedro Novais ••••..•••••••.•••.•• PMDB
Remi Trinta .••••••.••.•••••..••• PST
Roberto Rocha •••.•..••.•••••.••. PSDB
Sebastião Madeira •••••••..•••.•• PSDB
Ceará

Adolfo Marinho.: •..••.••....•... PSDB
Almeida de Jesus .•••.••••••••••• PL
Aníbal Gomes .•.•.•.•...••....•.• PMDB
Antonio Cambraía ••.••••••••..••. PSDB
Arnon Bezerra .•..••••.•••.•.•... PSDB
Chiquinho Feitosa .•.••.••••••••• PSDB
Eunicio Oliveira •••.•.•••••..••• PMDB
Inácio Arruda ••.•••••••.•••••••• PCdoB
José Linhares •...•••.•••........ PPB
José Pimentel •..•••••.•••.•..••. PT
Léo Alcântara ••••.••.••••••••••• PSDB
Manoel Salviano •••••••••••••••.• PSDB
Marcelo Teixeira •••••••...•••••• PMDB
Moroni Torgan ••.•••••.•••.••.••• PFL
Nelson Otoch .••.•••••••••.•.••.• PSDB
Pinheiro Landim ••••••••••••••••• PMDB
Raimundo Gomes de Matos ••••••••• PSDB
Roberto Pessoa •••••••••••••••••• PFL
Rommel Feijó •••••••••••••••••••• PSDB

, Sérgio Novais •...•••....•••••••• PSB
Ubiratan Aguiar ••••.••••••..••.• PSDB
Vicente Arruda ...•••.•..••....•• PSDB
Piauí
Átila Lira .•....•.•..•••......•• PSDB
B. Sá .•••••..••••••••••••••.•••• PSDB
Ciro Nogueira .•...•.•....•.....• PFL
Gessivaldo Isaias .••...••••••••. PMDB
Heráclito Fortes ••••.••.••.•••.. PFL
João Henrique •••..••..•..•....•. PMDB
Mussa Demes •................•.•• PFL
Paes Landim •.•.••••..•......••.. PFL
Themístocles Sampaio .•..••••.•.. PMDB
Wellington Dias ....•............ PT
Rio Grande do Norte
Ana Catarina •.•............•••.• PMDB
Betinho Rosado .......•....•.•.•• PFL
Henrique Eduardo Alves ...•.••... PMDB
Iberê Ferreira .••.•••.•.......•. PPB
Laire Rosado .....•...••••••..... PMDB
Lavoisier Maia ....•...•••••••••• PFL
Múcio Sá ...•.•.•..........•••••• PMDB
Ney Lopes ...............•.•.•.•• PFL
Paraíba
Adauto Pereira .•••••••......•..• PFL
Armando Abílio •...•.•..••.•••••. PMDB
Avenzoar Arruda ••••••........... PT
Carlos Dunga ..............•.••.. PMDB
Damião Feliciano ..•.••..•.•...•• PMDB
Domiciano Cabral .......•.•...••. PMDB
Efraim Morais .....••......•••••• PFL
Enivaldo Ribeiro ...•.••••••••... PPB
Inaldo Leitão ...•••••••••..••..• PSDB
Marcondes Gadelha •••.•...•..•••• PFL
Ricardo Rique ••.•....•••••••.... PSDB
Wilson Braga ...••••••••.•.....•. PFL
Pernambuco
Antônio Geraldo ••...••.........• PFL
Armando Monteiro ••••..•.•...•••• PMDB
Carlos Batata ...•...••••••••...• PSDB
Clementino Coelho .•.•••••.•...•• PPS
Dj alma Paes ••••....•••••........ PSB
Eduardo Campos ••••..•.•..••••••• PSB
Fernando Ferro ...•..•.••.•.••.•. PT
Gonzaga Patriota ••...••...•••••• PSB
Inocêncio Oliveira ...•.•....•••• PFL
João Colaço •••••..•.•..•.•.••••• PMDB
Joaquim Francisco ...•••••••..•.• PFL
Joel de Hollanda .•....•.....•... PFL
José Chaves •....•••••. ; ••.....•• PMDB
José Mendonça Bezerra •••••••.... PFL
José Múcio Monteiro .•.••••.•..•. PFL
Luciano Bivar •••.....••••••••.•• PSL
Luiz Piauhylino ...•.....•••••.•• PSDB
Marcos de Jesus •••••••••••.••••• PST
Osvaldo Coelho ............•••... PFL

Pedro Corrêa ....•.••..•..•...•.• PPB
Pedro Eugênio .••.••.•.•..•.••..• PPS
Ricardo Fiuza .•••••..•.•..•.•••. PFL
Salatiel Carvalho •••....•......• PMDB
Sérgio Guerra ••................• PSDB
Severino Cavalcanti ••••••••••••• PPB
Alagoas
Albérico Cordeiro ..............• PTB
Augusto Farias •••.•........•...• PPB
Givaldo Carimbão ...........••.•. PSB
Helenildo Ribeiro ••.••.••..•••.• PSDB
João Caldas .•••••••••.•••••.•.•• PL
José Thomaz Nonô •••..••.•.•...•. PFL
Luiz Dantas .••..•..............• PST
Olavo Calheiros •••.••.•..••••..• PMDB
Regis Cavalcante .........•..•.•• PPS
Sergipe
Adelson Ribeiro ••.•.•...•...•..• PSC
Augusto Franco ••••••••........•• PSDB
Cleonâncio Fonseca .•.•.•.......• PPB
Jorge Alberto •........•.••...... PMDB
José Teles ••••........•.••••...• PSDB
Marcelo Déda ....••.............• PT
Pedro Valadares ••••.......•....• PSB
Sérgio Reis •....•..•.•••.......• PSDB
Bahia
Aroldo Cedraz ..........•.......• PFL
Claudio Cajado .•...........•.•.• PFL
Coriolano Sales ••.•......•....•• PMDB
Euj ácio Simões •................• PL
Félix Mendonça ..•••.......••.•.• PTB
Francistônio Pinto ••••••.•....•• PMDB
Geddel Vieira Lima •••.•..•.•...• PMDB
Geraldo Simões ••••.•.•..••••...• PT
Gerson Gabrielli ...•.•....•..... PFL
Haroldo Lima ••••..•......••••..• PCdoB
Jaime Fernandes •.•...•• '. ••..•... PFL
Jairo Azi ••••..••.•.••.•..•••... PFL
Jairo Carneiro •....•••..•.•....• PFL
Jaques Wagner •.••••.........•••. PT
João Almeida .•.••••••..•.......• PSDB
João Leão •••.......•...........• PSDB
Jonival Lucas Junior ••.••••..•.• PPB
Jorge Khoury ..•••.••••.....•.... PFL
José Carlos Aleluia •••.•••..•.•• PFL
José Lourenço .•.......•......... PFL
José Rocha ••••••.....••••••..••• PFL
José Ronaldo ••••.••••....••....• PFL
Jutahy Junior •.••.........•..... PSDB
Leur Lomanto •••••...•••••••••.•. PFL
Lui z Moreira ...••.•........••... PFL
Manoel Castro ••••••.•...•••..••. PFL
Mário Negromonte ••.•...•••.•.... PSDB
Nelson Pellegrino •......••..••.. PT
Nilo Coelho ••..••••••.•...••.•.. PSDB
Paulo Braga .••...•.............. PFL

Paulo Magalhães •.........•...... PFL
Pedro Irujo ....•••.•.....•...•.. PMDB
Reginaldo Germano ..•..•.•••..... PFL
Roland Lavigne •................• PFL
Saulo Pedrosa ••..•.••....•...... PSDB
Ursicino Queiroz ....••••••••.... PFL
Waldir Pires .....••••....•...... PT
Walter Pinheiro •••••••...•...... PT
Yvonilton Gonçalves ••••...•••... PPB
Minas Gerais

Ademir Lucas •..•....••..•....... PSDB
Aécio Neves .....•.••.•.......•.• PSDB
Antônio do Valle •.••.••••••..... PMDB
Aracely de Paula •............••• PFL
Bonifácio de Andrada ........•... PSDB
Cabo Júlio
PL
Carlos Melles ...•••••........•.. PFL
Carlos Mosconi •.•.......•....... PSDB
Cleuber Carneiro .......•...•.... PFL
Custódio Mattos •........•....... PSDB
Danilo de Castro
PSDB
Edmar Moreira ....•••........•••. PPB
Eduardo Barbosa ...•.••.......... PSDB
Eliseu Resende ...•.•............ PFL
Fernando Diniz
PMDB
Gilmar Machado
PT
Glycon Terra Pinto
PMDB
Hélio Costa ....•....•........... PMDB
Herculano Anghinetti ...•........ PPB
Ibrahim Abi-ackel ........•...... PPB
Jaime Martins ......•.......••... PFL
João Fassarella ••.....••.....••. PT
João Magalhães ........•.. ~
PMDB
João Magno
PT
José Mili tão .•.....••...•.•....• PSDB
Júlio Delgado ...•............••• PMDB
Lael Varella .............•...... PFL
Lincoln Portela ••.....•....••... PST
Márcio Reinaldo Moreira ••.•....• PPB
Marcos Lima
PMDB
Maria do Carmo Lara .•..... ~~ ...• PT
Maria Elvira ....•............... PMDB
Mário de Oliveira ••......••..... PMDB
Narcio Rodrigues •......... PSDB
Nilmário Miranda ..•......•...... PT
OdeImo Leão ....•......... ~
PPB
Olimpio Pires ....•.•••..... ~ ...• PDT
Osmânio Pereira
PMDB
Paulo Delgado •.....•........ ~
PT
Philemon Rodrigues •...•.•...•... PMDB
Rafael Guerra
~
PSDB
Roberto Brant .................•. PFL
Romel Anizio •..••...•.....•....• PPB
Romeu Queiroz ...••....•.. ~ ..•.•. PSDB
Ronaldo Vasconcellos ••.....•.... PFL
Saraiva Felipe
- PMDB

Sérgio Miranda ..•.•......•.•.... PCdoB
Silas Brasileiro .••••..•••••.••• PMDB
Virgílio Guimarães •..•.•••..••.. PT
Vittorio Medioli ..•......•••.... PSDB
Walfrido Mares Guia •.•..••.•.••• PTB
Zaire Rezende •.•.••......••.•.•. PMDB
Zezé Perrella ..•..••.••.••••.••• PFL
Espírito .Santo
Aloízio Santos •.••••••••.•.••••• PSDB
Feu Rosa •.....••••...•...•...... PSDB
João Coser ...•....••.••..••••... PT
José Carlos Elias ••......••.•..• PTB
Magno Mal ta ••••••••.••....•....• PTB
Marcus Vicente ...........•.••.•• PSDB
Max Mauro ..........•.....•...••• PTB
Nilton Baiano .......•..•.•..•... PPB
Ricardo Ferraço ..•••..•..•.....• PSDB
Rita Camata .....•.•......•....•• PMDB
Rio de Janeiro

Alcione Athayde .•.•......••••... PPB
Aldir Cabral ......•..........•.. PFL
Alexandre Santos .....•...•....•• PSDB
Almerinda de Carvalho ....•.•..•. PFL
Antonio Carlos Biscaia •••....... PT
Arolde de Oliveira
PFL
Ayrton Xerêz .•...............••• PPS
Bispo Rodrigues ..•........••.... PL
Carlos Santana
PT
Celso Jacob ..••.........•.....•. PDT
Coronel Garcia
PSDB
Dino Fernandes ..........•....... PSDB
Dr. Heleno .•......•..•....•..••. PSDB
Eber Silva ........•.....••...•.. PDT
Eduardo Paes .................••• PTB
Eurico Miranda ......•..•........ PPB
Fernando Gabeira •........•....•• PV
Fernando Gonçalves .....•.....••. PTB
Francisco Silva .•........•.•.•.. PPB
Iédio Rosa ....••.....••••.....•. PMDB
Jair Bolsonaro ..........•.•••... PPB
Jandira Feghali ................• PCdoB
João Mendes ...............•..... PMDB
Jorge Wilson •...••.........•..•• PMDB
José Carlos Coutinho .•.....•.... PFL
Laura Carneiro ••....•••••....••• PFL
Luís Eduardo .••..••.•...•....... PDT
Luiz Ribeiro ••.•............••.. PSDB
Luiz Salomão •.....•••.....•..... PDT
Luiz Sérgio .....•...........•... PT
Mareio Fortes .....•......••..... PSDB
Mattos Nascimento ..............• PMDB
Milton Temer ......•...........•. PT
Miriam Reid ......•.....••.....•• PDT
Miro Teixeira ..............•.... PDT
Pastor Valdeci Paiva •....•••••.• PST
Paulo Baltazar ......•........... PSB

Paulo Feij ó •••..•••••••....••... PSDB
Ricardo Maranhão •.••••••....•... PSB
Roberto Jefferson ••••..•••••.•.. PTB
Rodrigo Maia •.•••••••......•..•. PTB
Ronaldo Cezar Coelho •...•.....•. PSDB
Rubem Medina •••...••••••.••••••• PFL
Simão Sessim••..•••••.•••••..... PPB
Vivaldo Barbosa ..•..•.••.•••••.. PDT
Wanderley Martins ••.••.•.•..•••• PDT
São Paulo

Alberto Goldman .....••••••.•.... PSDB
Alberto Mourão .....••...••.•...• PMDB
Aldo Rebelo ••.....••••.••......• PCdoB
Aloizio Mercadante .•••••.••..•.• PT
André Benassi •......•.•••..••... PSDB
Angela Guadagnin .••••...•...••.• PT
Antonio Carlos Pannunzio .•.•...• PSDB
Antonio Kandir ••....•••...•....• PSDB
Antonio Palocci ..•..••....••..•. PT
Arlindo Chinaglia ...•.•••••....• PT
Arnaldo Faria de Sá .•••...••..•. PPB
Arnaldo Madeira .•••••.......••.. PSDB
Ary Kara ............••.......... PPB
Bispo Wanderval ..........••••... PL
Celso Giglio .....•••....•.•..•.. PTB
Celso Russomanno ••..•...••....•• PPB
Clovis Volpi ...•.•....•.•...•... PSDB
Corauci Sobrinho ....••.......... PFL
Cunha Bueno •...•..•....•••.•.••• PPB
De Velasco ......•.......•.•...•. PST
Delfim Netto ....••••...••••..... PPB
Dr. Evilásio .....••••....•••..•. PSB
Dr. Hélio •.•.•••••...•.••.•.•••. PDT
Duilio Pisaneschi.
<~
PTB
Edinho Araúj o ...••••......•..•.. PPS
Eduardo Jorge ••.....•••••...•... PT
Emerson Kapaz •.•.•.•••....•..... PPS
Fernando Zuppo ...•....•......... PDT
Gilberto Kassab .•.•....•.•...••• PFL
Iara Bernardi ....•.......•....•• PT
Jair Meneguelli •.•...•....•.••.. PT
João Herrmann Neto .•...••.•..... PPS
João Paulo •••••....••••....••.•. PT
Jorge Tadeu Mudalen ..•......•.•. PMDB
José de Abreu ••.••.•••..••••...• PTN
José Dirceu •....••.....••••.••.. PT
José Genoíno •...•••.....•••••..• PT
José índio ••.......•••••••..•.•• PMDB
José Machado ............•••••... PT
José Roberto Batochio ....•••...• PDT
Julio Semeghini .....•...•••••... PSDB
Lamartine Posella ••..•••••..•••. PMDB
Luiz Antonio Fleury ..•••..••••.. PTB
Luiza Erundina ••••.•••••.••••... PSB
Maluly Netto ••..•••••...•••.•••• PFL
Marcelo Barbieri .....•....••••.. PMDB
•••••

Marcos Cintra ....•...•....•....• PL
Medeiros .•',.•••.•.....•....•...•. PFL
Michel Temer ••.••......•..••...• PMDB
Milton Monti. .....•.....•.....•• PMDB
Moreira Ferreira ...........•...• PFL
Neio Rodolfo •...........•.•....• PMDB
Nelson Marquezelli ••••.......... PTB
Neuton Lima ...•••.••.•.......... PFL
Paulo Kobayashi •.....•.......... PSDB
Paulo Lima .....••••............• PMDB
Professor Luizinho .......••••... PT
Ricardo Berzoini ........•••..... PT
Ricardo Izar .•••....•...•...•••• PMDB
Robson Tuma .......•.•. ,
PFL
Rubens Furlan .....•............. PPS
Salvador Zimbaldi
PSDB
Sampaio Dória ••.••........•..... PSDB
Silvio Torres
PSDB
TeIma de Souza •••..........•.... PT
Vadão Gomes •..........•.......•. PPB
Valdemar Costa Neto
PL
Wagner Salustiano ....••.•....... PPB
Xico Graziano •.................. PSDB
Zulaiê Cobra .....•.•............ PSDB
Mato Grosso

Celcita Pinheiro •..•............ PFL
Lino Rossi ....•....•...•........ PSDB
Murilo Domingos ....•.......•.... PTB
Pedro Henry •.••......••........• PSDB
Ricarte de Freitas .........•.... PSDB
Teté Bezerra .......•.•...•....•. PMDB
Welinton Fagundes •.•...•...•.... PSDB
Wilson Santos •.....•.......••... PMDB
Distrito Federal

Agnelo Queiroz ••...••••.••.•.•.. PCdoB
Alberto Fraga ........•... ~ .•.... PMDB
Geraldo Magela .••..•....•..•...• PT
Jorge Pinheiro .....•..........•. PMDB
Maria Abadia •......•..•....•.... PSDB
Paulo Octávio •••...•..•...••••.. PFL
Pedro Celso .•....•••...•..•....• PT
Ricardo Noronha ....••......•.... PMDB
Goiás

Barbosa Neto ...•....•...••.•..•. PMDB
Euler Morais ••.•...••.••...•• '•.. PMDB
Geovan Freitas •...•.....••••.... PMDB
Jovair Arantes .••••••••••..•.••• PSDB
Juquinha ••••..•••..•••.••..•...• PSDB
Lidia Quinan •.••.•......•••..... PSDB
Lúcia Vânia •.••..•••••.••......• PSDB
Luiz Bittencourt .•.•..••......•• PMDB
Nair Xavier Lobo .•••••.•••..•..• PMDB
Norberto Teixeira ••••••••.•••••. PMDB
Pedro Canedo ••••..•••.••.•••...• PSDB
Pedro Chaves ••••••....••..••••.. PMDB
Pedro Wílson .......•.•..•....
PT

<•.

Roberto Balestra ...........•.... PPB
Ronaldo Caiado .•.......••••..... PFL
Vilmar Rocha ..•...•.••..•.•..••• PFL
Zé Gomes da Rocha .....•........• PMDB
Mato Grosso do Sul

Ben-hur Ferreira ••••....•••..... PT
Flávio Derzi. •••..••••••••••.••• PMDB
João Grandão ....•...•..•••••••.. PT
Marçal Filho ••...•..••••.••••••. PMDB
Marisa Serrano ..•••.....•....... PSDB
Nelson Trad .......••.......•••.. PTB
Pedro Pedrossian •••.••..•.•.••.• PFL
Waldemir Moka •...•....•...•••••• PMDB
Paraná

Abelardo Lupion ••....••••....•.. PFL
Affonso Camargo •...•••....•..... PFL
Airton Roveda •.•••.•.•...••••..• PFL
Alex Canziani •...•.•..••••.....• PSDB
Basílio Villani .•.•••....•••.... PSDB
Chico da Princesa ...••....•••..• PSDB
Dilceu Sperafico .•••••••••.•••.. PPB
Dr. Rosinha •.•..•••••..••..••••. PT
Flávio Arns •....•.....•...••..•. PSDB
Gustavo Fruet .••....••..••••.••• PMDB
Hermes Parcianello .•.••..••...•• PMDB
Iris Simões ••••..•••...••....•.• PTB
Ivanio Guerra .•••..•••...•••.•.. PFL
José Borba •••••.•......•••••.••• PMDB
José Carlos Martinez ...••....•.. PTB
José Janene ....••...••..••...••. PPB
Luciano Pizzatto ••••.••...••.•.. PFL
Luiz Carlos Hauly...•••.••••.••• PSDB
Márcio Matos •••.•••..••.•••.•.•• PT
Max Rosenmann.•..•••..••.•.••.••• PSDB
Moacir Micheletto •••.••••••••••• PMDB
Nelson Meurer .•••.•••..••..••..• PPB
Odílio Balbinotti ••••••••••••.•• PSDB
Oliveira Filho •••...•••••...••.. PPB
Osmar Serraglio •...•••.••..•••.• PMDB
Padre Roque •.•••.••••.••••••..•• PT
Ricardo Barros •.•••••• ; ..•••.••• PPB
Rubens Bueno ..•••..•.•.•••..•..• PPS
Santos Filho •.••••••••.•••.••••• PFL
Werner Wanderer ••.••••.•••.••.•• PFL
Santa Catarina

Antônio Carlos Konder Reis ..•.•• PFL
Carlito Merss •••••••..•••••••••• PT
Edinho Be z .•••.••.••••.••.•.• ; •• PMDB
Edison Andrino ..••..•.••••.•••.. PMDB
Fernando Coruja .••..••..•••.••.• PDT
Gervásio Silva •••..••..••.•••..• PFL
Hugo Biehl .•••.••••••.••.••••.•• PPB
João Matos •••••••• -• .••••••.• :. ••• PMDB
João Pizzolatti •••••.••.•••••.•. PPB
José Carlos Vieira ••.••••••••••• PFL
Luci Choihacki .•••.•• ~ .••••••••• PT

Pedro Bittencourt •..•...••...•.. PFL
Raimundo Colombo •••...•.•.•..••. PFL
Renato Vianna ••••••••••.....•••• PMDB
Serafim Venzon ••....•••••••..•.• PDT
Vicente Caropreso •••••.....••••. PSDB
Rio Grande do Sul

Adão Pretto ••••••••••••••.•••••• PT
Airton Dipp ••••.•••••••••••••••• PDT
Alceu Collares •••••.••••••..•••• PDT
Augusto Nardes ...•.•••.•.••..... PPB
Caio Riela •••••••••••••.••••••.. PTB
Cezar Schirmer .••••....••.••.•.• PMDB
Darcísio Perondi •••••••.•••••..• PMDB
Enio Bacci ••••••.•••.••...•••••. PDT
Esther Grossi •.••••.••••••••..•• PT
Fernando Marroni •...••••.•.•.••. PT
Fetter Júnior ••••••••••....•••.. PPB
Germano Rigotto ••••••••.•....••• PMDB
Henrique Fontana ••••••••••.••••. PT
Júlio Redecker •••••.••••..•••••• PPB
Luis Carlos Heinze ••.••••....••• PPB
Luiz Mainardi ..•.•.....•........ PT
Marcos Rolim .••••.••••..••••..•• PT
Mendes Ribeiro Filho .•••...••••. PMDB
Nelson Marchezan •••••••••.•••... PSDB
Nelson Proença ••••••••••••.••••. PMDB
Osvaldo Biolchi. •.•••..•.•...••• PMDB
Paulo José Gouvêa .••..•••....•.. PL
Paulo Paim ••••••••••••••••..•.•• PT
Pompeo de Mattos ••.••••.•••...•. PDT
Roberto Argenta ••.••.••••.••••.. PHDBS
Synval Guazzelli •••••••...••..•. PMDB
Telmo Kirst •••••••••••••••.•••.. PPB
Valdeci Oliveira .•••••••••••••.. PT
Waldir Schmidt •.••••••..•••.•••• PMDB
Waldomiro Fioravante ••••••.•••.. PT
Yeda Crusius ••••••••••••••••.••. PSDB

COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLiTICA RURAL
Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
1° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
2" Vice-Presidente: Xico Graziano (PSDB)
3° Vice-Presidente: AntOnio Jorge (PFL)
Suplentes
Titulares
PFL
Abelardo Lupion
Betinho Rosado
Darci Coelho
AntOnio Jorge (PTB)
Gervásio Silva
Carlos Melles
Joaquim Francisco
Cleuber Carneiro
José Aleksandro
Francisco Coelho
José Múcio Monteiro
Jaime Fernandes
José Rocha
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano
Roberto Pessoa
Werner Wanderer
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra
Zezé Perrella
PMDB
Alberto Fraga
Adauto Pereira (PFL)
Igor Avelino
Carlos Dunga
Milton Monti
Confúcio Moura
Pinheiro Landim
Gessivaldo Isaias
6 vagas
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
Silas Brasileiro
Themlstocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos
PSDB
Anivaldo Vale
B. Sá
Carlos Batata
Chiquinho Feitosa
Danilo de Castro
Julio Semeghini
Luis Carlos Heinze (PPB)
Lidia Quinan
Odllio Balbinotti
Luiz Ribeiro
Paulo José Gouvêa (PST)
Nilo Coelho
Saulo Pedrosa
Paulo Kobayashi
Sérgio Reis
Rubens Bueno (PPS)
Xico Graziano
Sérgio Carvalho
PT
José Pimentel
Adão Pretto
Marcos Afonso
Geraldo Simões
Padre Roque
João Grandão
Paulo Rocha
Luci Choinacki
Valdeci Oliveira
Nilson Mourão
Wellington Dias
Valdir Ganzer
PPB
Almir Sá
Aldo Rebelo (PCdoB)
Fetter Júnior
Augusto Nardes
João Tota
Dilceu Sperafico
Jonival Lucas Junior
Hugo Biehl
Pastor Marildo
Roberto Balestra
PTB
Helenildo Ribeiro (PSDB)
Félix Mendonça
Júlio Redecker
Nelson Marquezelli
Murilo Domingos
Nilton Capixaba
POT
Agnaldo Muniz
Gioval1ni Queiroz
Coriolano Sales
Pompeo de Mattos
Enivaldo Ribeiro (PPB)
Sérgio Barros
Bloco PSB, PCdoB
Clementino Coelho
Romel Anizio (PPB)
Sérgio Guerra
1 vaga
Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Eujácio Simlles
João Caldas
Marcos de Jesus
Luiz Dantas

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Presidente: Luiz Piauylino (PSDB)
1° Vice-Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
2° Vice-Presidente: Lamartine Posella (PMDB)
3° Vice-Presidente: Robério Araújo (RL)

Titulares

Suplentes
PFL
Adauto Pereira
Elton Rohnelt
Francisco Coelho
Francisco Garcia
Gerson Grabrielli
José Melo
Medeiros
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Sérgio Barcellos

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Pauderney Avelino
Paulo Marinho
Santos Filho
Vic Pires Franco
PMOB

Freire Júnior
Gastão Vieira
Geovan Freitas
Jorge Wilson
José fndio
Luiz Bittencourt
Mendes Ribeiro Filho
Ricardo Noronha
2 vagas

FrancistOnio Pinto
Jorge Pinheiro
José Priante
Lamartine Poselia
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença
Pedro Irujo
Pinheiro Landim
PSDB
Alberto Goldman
José de Abreu (PTN)
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória

Átila Lira
João Almeida
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Welinton Fagundes
3 vagas

PT
Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Walter Pinheiro
1 vag&

Angela Guadagnin
Antonio Pallocci
Esther Grossi
Fernando Marroni
Paulo Delgado
Pedro Wilson
PPB

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros
Robério Araújo (PL)
Yvonilton Gonçalves

Ary Kara
Francisco Silva
Gerson Peres
José Janene
Nelson Meurer
PTB

Iris Simões
Lino Rossi (PSDB)
Silas, Câmara

Albérico Cordeiro
Magno Malta
Walfrido Mares Guia
PDT

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Euripedes Miranda

Luiz Salomão
Vivaldo Barbosa
1 vaga

Bloco PSB, PCdoB
Givaldo Carimbão
Sérgio Miranda
Luiza Erundina
Vanessa Grazziotin
Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Bispo Wanderval
Bispo Rodrigues
Lincoln Portela
Paulo José Gouvêa
Secretária: Maria Ivone do Espfrito Santo
Local: Anexo 11, Sala 13-T
Telefones: 318-6906 a 6908
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Suplentes
PFL
Átila Lins
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Eduardo Paes (PTB)
Jairo Carneiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto
Paulo Marinho
Raimundo Santos
Vic Pires Franco

AntOnio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Jaime Martins
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Robson Tuma
Vilmar Rocha
PMOB

AntOnio do Valle
Fernando Diniz
Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves
Pedro Irujo
Pedro Novais
Thernistocles Sampaio
3 vagas

Freire Júnior
Geovan Freitas
lédio Rosa
Inaldo Leitão (PSDB)
José Indio
Júlio Delgado
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Seraglio
Renato Vianna
PSOB

Anivaldo Vale
Bonifácio de Andrada
João Leão
Max Rosenmann
Nelson Marchezan
Nicias Ribeiro
Odflio Balbinotti
Salvador Zimbaldi
1 vaga

André Benassi
Jutahy Júnior
Léo Alcãntara
Moroni Torgan (PFL)
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra
1 vaga
PT

Dr. Rosinha
José Genoino
José Machado
Nelson Pellegrino
Teima de Souza
Waldomiro Fioravante

Antonio Carlos Biscaia
Geraldo Magela
José Dirceu
Marcelo Déda
Marcos Rolim
Waldir Pires

POT
Eber Silva
Fernando Coruja
Pompeo de Mattos
José Roberto Batochio
1 vaga
Roland Lavigne (PFL)
Bloco PSB, PCdoB
José Antonio
Evilásio Farias
Sérgio Miranda
Gonzaga Patriota
Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Rodrigues
Bispo Wanderval
Luciano Bivar
Paes Landim (PFL)
Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922 a 318-6925

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
1° Vice-Presidente: Geovan Freitas (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Roberto Batochio (PDn
3° Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)

Titulares

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
1° Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
2° Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
3° Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
Titulares

Celso Russomanno
Jair Bolsonaro
Luiz Fernando
Roberto Balestra
Vadão Gomes
PTB

Caio Riela
Luiz Antonio Fleury

Fernando Gonçalves
Nelson Marquezelli

Suplentes

PFL
Aroldo Cedraz
Ciro Nogueira
Jaime Fernandes
Laura Carneiro
Pedro Pedrossian

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Reginaldo Germano
Ronaldo Vasconcellos
1 vaga
PMOB

Jorge Tadeu Mudalen
José Borba
Moacir Micheletto
Nair Xavier Lobo
Philemon Rodrigues
Salatiel Carvalho

Eunicio Oliveira
Fernando Gabeira (PV)
Flávio Derzi
Jorge Tadeu Mudalen
Luiz Bitencourt
1 vaga
PSDS

Alberto Goldmann
Aloizio Santos
Fátima Pelaes
Maria Abadia
Marinha Raupp

Badu Picanço
Murilo Domingos
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira
Vitorio Medioli
PT

Arlindo Chinaglia
FernandoFerro
João Paulo

Ben-Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso
PPB

Alcione Athayde
Nelo Rodolfo
1 vaga

Celso Russomanno
Márcio Bittar (PPS)
Ricardo Izar
PTB

Dui/io Pisaneschi

Regis Cavalcante (PPS)
POT

Fernando Coruja

Fernando Zuppo

PPB
Ary Kara
Augusto Farias
Edmar Moreira
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

Roberto Jefferson

Mussa Demes (PFL)

Bloco PSB, pedoB
Paulo Baltazar

Inácio Arruda

Bloco PL, PST, PMN, PSDB, PSL
Pastor Valdeci
Ronaldo Va$concellos (PFL)
Secretário: Arenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318·6929 a 6935

Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR
Presidente: Inácio Arruda (PCdoB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
2° Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
3° Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)
Titulares

Cesar Bandeira
Eduardo Paes
IIdefonço Cordeiro
Roberto Pessoa
ZUa Bezerra

Babá
Nelson Pellegrino
Nilmário Miranda

Ana Catarina
Armando Abllio
Euler Morais
Nelson Proença
Renato Vianna
PSOB

Adolfo Marinho
Dino Fernandes
Dr. Heleno
João Castelo
Ronaldo Cezar Coelho

Ademir Lucas
Carlos Mosconi
José de Abreu
Juquinha
Manoel Salviano
PT

Iara Bernardi
Márcio Matos
Professor Luizinho

PPB

PTB

PTB
Celso Giglio

Max Mauro
PDT

Miriam Reid

Sérgio Barros
Bloco (PSB, PCdoB)

Inácio Arruda

Paulo Baltazar
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

1 vaga

Remi Trinta

Secretário: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

Suplentes

PFL
Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Pastor Reginaldo de Jesus
Rubens Furtan
Silas Câmara

Jaime Martins
Laura Carneiro
Roland Lavigne
Zila Bezerra
1 vaga
PMDB

Alberto Fraga
Júlio Delgado
Ricardo Noronha
Rita Camata

Elcione Barbalho
4 vagas

1 vaga
POT

Neuton Lima

Eber Silva
Bloco PSB, PCdoB

Agnelo Queiroz
José Antonio
Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Cabo Júlio
De Velasco
Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo li, Sala
Telefone: 318-8285
Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PPB
Eliseu Moura
Ricardo Izar
Simão Sessim

Jair Bolsonaro
Padre Roque (PT)
1 vaga

Max Mauro

João Coser
NUmário Miranda
Valdir Ganzer

Maria do Carmo Lara (PT)
Sérgio Novais (PSB)
Telmo Kirst

Marcos Rolim
Pedro Wilson
Walter Miranda

Almir Sá
José Linhares
Nilton Baiano

PMOB
Barbosa Neto
Gustavo Fruet
João Mendes
Valdeci Oliveira (PT)
Waldir Schmidt

Presidente: Nilmário Miranda (PT)
1° Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
2° Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
3° Vice-Presidente: Neuton Lima (PDT)
Titulares

Antonio Feijão
Danilo de Castro
Fernando Gabeira (PV)
2 vagas
PT

Suplentes

PFL
Costa Ferreira
Mauro Fecury
Pedro Fernandes
Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

PSOB
Badu Picanço
Eduardo Barbosa
Flávio Ams
Sebastião Madeira
1 vaga

Presidente: Aloizio Mercadante (PT)
1° Vice-Presidente: José Machado (PT)
2° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
3° Vice-Presidente: Emerson Kapaz (PSDB)
Titulares
Suplentes
PFL
Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Raimundo Colombo
Gerson Gabrielli
Ricardo Fiúza
Jairo Carneiro
Roberto Argenta
Paulo Octávio
Ronaldo Vasconcellos
Rubem Medina
PMOB
Ana Catarina
Armando Monteiro
AntOnio do Valle
Edison Andrino
Jurandil Juarez
Freire Júnior
Múcio Sá
Jorge Alberto
Osvaldo Coelho (PFL)
Salatiel Carvalho
PSOB
Emerson Kapaz
Alex Canziani
Márcio Fortes
Antonio Cambraia
Lidia Quinan
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Marisa Serrano
Sérgio Guerra
Xico Graziano
PT
Carlito Merss
Aloizio Mercadante
João Fassarella
Geraldo Simões
José Machado
Luiz Mainardi
PPB
João Pizzolatti
Júlio Redecker
1 vaga

Ary Kara
Herculano Anghinetti
Hugo Biehl
PTB,
Chico da Princesa

Rubens Bueno (PPS)
POT
Celso Jacob

e.i~on Oipp

Bloco PSB, PedoB
Givaldo Carimbão
Clementino Coelho
Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
1 vaga
Luiz Dantas
Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
Presidente: Maria Elvira (PMDB)
1° VICe-Presidente: Nice Loblo (PFL)
20 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
3° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Titulares

Suplentes
Joel de Hollanda
Mauro Fecury
Moreira Ferreira
Osvaldo Coelho
Pedro Fernandes
Santos Filho

PMOB
GastA0 Vieira
Joio Matos
Maria Elvira
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi

Alberto Mourão
Cleonâncio Fonseca (PPB)
Germano Rigotto
Glycon Terra Pinto
Osmar Seraglio
PSOB

Ademir Lucas
Atila Lira
Flávio Arns
Marisa Serrano
Nelson Marchezan

Bonifácio de Andrada
Dino Fernandes
Feu Rosa
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Reis
PT

Esther Grossi
Fernando Marroni
Pedro Wilson

Gilmar Machado
Iara Bernardi
Professor Luizinho
PPB

Eurico Miranda
Jonival Lucas Junior
Oliveira Filho

José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira
Wagner Salustiano
PTB

Walfrido Mares Guia

Suplentes
PFL

Betinho Rosado
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Aleksandro
José Ronaldo
Manoel Castro
Paes Landim
Roberto Brant
Rodrigo Maia (PTB)
Armando Monteiro
Cezar Schirmer
Edinho Bez
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Milton Monti
Paulo Lima
Pedro Novais

Celso Jacob
Bloco PSB, PedoB

Agnelo Queiroz
Djalma Paes
Evandro Milhomen
Vanessa Grazziotin
Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Nilson Pinto (PSDB)
João Caldas
PPS
Fernando Gabeira (PV)
Eduardo Seabra (PTB)
Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Veda Crusius (PSDB)
1° Vice-Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
20 Vice-Presidente: Rodrigo Maia (PTB)
3° Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)

Eunício Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez
Olavo Calheiros
4 vagas

PSOB
Antonio Kandir
Custódio Mattos
José Militão
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Veda Crusius

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly
Paulo Mourão
Ricardo Ferraço
Sampaio Dória
Silvio Torres
PT

Carlito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Aloizio Mercadante
Ben-Hur Ferreira
Geraldo Magela
Henrique Fontana
PPB

Cleonâncio Fonseca
Fetter Júnior
Iberê Ferreira
Odelmo Leão

Herculano Anghinetti
João Pizzolatti
Júlio Redecker
Luís Carlos Heinze
PTB

Basilio Villani (PSDB)
Félix Mendonça

Caio Riela
iris Simões

POT
Coriolano Sales (PMDB)
Luiz Salomão

José Carlos Martinez
POT

Eber Silva

Antônio Jorge (PTB)
Francisco Garcia
Gilberto Kassab
José Carlos Vieira
José Lourenço
Lincoln Portela (PST)
Nice Lobão
Pauderney Avelino
Pedro Bittencourt

PMOB

PFL
Celcita Pinheiro
José Melo
LuIs Barbosa
Nice Loblo
Zezé Perrella
1 vaga

Titulares

Evilásio Farias
1 vaga

Neuton Lima (PFL)
Olimpio Pires

Bloco PSB, PCdoB
Eduardo Campos
Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Marcos Cintra
Luciano Bivar
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo li, Sala
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Delfim Netto (PPB)
1° Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB)
2° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
3° Vice-Presidente: Luiz Fernando PPB)
Titulares

Suplentes

PFL
Affonso Camargo
Elton Rohnelt

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

José Carlos Coutinho
Lael Varella
Ursicino Queiroz

Jairo Azi
Rubens Furlan
1 vaga
PMDB

Albérico Filho
Gastão Vieira
3 vagas

Fernando Diniz
Hélio Costa
João Colaço
João Magalhães
Osvaldo Reis

PPB
Nilton Baiano
Ricardo Barros
Yvonilton Gonçalves

José Janene
Nelo Rodolfo
Vadão Gomes
PTB

Nilton Capixaba

Albérico Cordeiro
PDT

1 vaga

OUmpio Pires
Bloco (PSB, PCdoB)

Dr. Heleno
Luis Eduardo
Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho
1 vaga

Ayrton Xerêz
Eliseu Moura (PPB)
João Almeida
João Leão
Romel Feijó
PT

Adão Pretto
Antonio C. Biscaia
Avenzoar Arruda

Gilmar Machado
João Coser
João Paulo
PPB

Cunha Bueno
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Delfim Netto
Márcio R. Moreira
Simão Sessim
PTB

Regis Cavalcante (PPS)

Max Mauro
PDT

Fernando Zuppo

Serafim Venzon
Bloco (PSB, pedoB)
Luiz Fernando (PPB)

1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Valdemar Costa Neto
Pastor Valdeci
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-8888/6887
Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1° Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Janene (PPB)
3° Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
Suplentes

Titulares

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Ivanio Guerra (PFL)
Marcos Cintra
Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T·56 _ Reunião: 48g feiras
Telefones: 318-8944/6946
Fax: 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA
Presidente: Alceu Collares (PDT)
1° Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT)
2° Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
3° Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Suplentes
Titulares
PFL
Celcita Pinheiro
Airton Roveda
Cleuber Carneiro
Almerinda de Carvalho
Costa Ferreira
Armando Abflio (PMDB)
Ivanio Guerra
Benedito Dias
José Mendonça Bezerra
José Carlos Coutinho
Ronaldo Caiado
Laura Carneiro
Rubens Furlan
Lavoisier Maia
Wilson Braga
Marcondes Gadelha
2 vagas
Marcos de Jesus (PST)
Ursicino Queiroz
PMDB
João Matos
Darcisio Perondi
Laire Rosado
Euler Morais
Lamartine Posella
Jorge Alberto
Waldemír Moka
Jorge Costa
4 vagas
Osmânio Pereira
Rita Camata
Saraiva Felipe
Tetê Bezerra

PFL
Airton Roveda
Eliseu Resende
Francisco Rodrigues
Paulo Lima
Silas Câmara

Airton Dipp (PDT)
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Pedro Bittencourt
Pedro Pedrossian
PMDB

Edinho Bez
Flávio Derzi
Mattos Nascimento
2 vagas

Alceste Almeida
Anibal Gomes
Marcos Lima
Salatiel Carvalho
Zé Gomes da Rocha
PSDB

Sebastião Madeira
Sérgio Reis
Virgflio Guimarães (PT)
2 vagas

Antonio Feijão
B. Sá
Juquinha
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó
PT
Arlindo Chinaglia
Fernando Ferro
1 vaga

Haroldo Lima

Ricardo Maranhão

PSDB

Luiz Sérgio
Romel Anizio (PPB)
Walter Pinheiro

PSDB
Arnon Bezerra
Clovis Volpi
CustÓdio Mattos
Jovaír Arantes
Jutahy Junior
Pedro Canedo
Rommel Feijó
Sa1.!lo Pedrosa

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso
PT

Jair Meneguelli
João Fassarella
Luci Choinacki
Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana
PPB
Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
José Linhares
Nilton Baiano
Pastor Amarildo

Antonio Joaquim Araújo
Eurico Miranda
Iberê Ferreira
Oliveira Filho
Pedro Corrêa

PTB
Celso Giglio
Max Mauro

Magno Malta
Renilto Leal
POT

Dro Hélio
Serafim Venzon

Alceu Collares
Enio Bacci

Bloco PSB, PCdoB
Djalma Paes
Agnelo Queiroz
Jandira Feghali
Ricardo Maranhão
Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Remi Trinta
Almeida de Jesus
PPS
1 vaga
Walfrido Mares Guia (PTB)
Secretário: Elolzio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 319-7016 A 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
Presidente: José Múcio Monteiro (PFL)
10 Vice-Presidente: Laire Rosado (PMDB)
20 Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
30 Vice-Presidente: Marcus Vicente (PSOB)
Titulares

Suplentes

PFL
José Carlos Vieira
José Múcio Monteiro
Luciano Castro (SoParto)
Medeiros
Wilson Braga
1 vaga

Expedito Júnior
João Ribeiro
Robson Tuma
Rodrigo Maia (PTB)
Roland Lavigne
1 vaga

PMOB
Eunlcio Oliveira
Laire Rosado
Júlio Delgado
Pedro Celso (PT)
Osvaldo Biolchi
Ricardo Noronha
Pinheiro Landim
Vanessa Grazziotin (PCdoB)
1 vaga
Zaire Rezende
PSOB
Arthur Virgllio
Alex Canziani
José Militão
Alexandre Santos
Lúcia Vânia
Jovair Arantes
Mareio Fortes
Marcus Vicente
1 vaga
Pedro Henry
PT
Babá
Jair Meneguelli
Carlos Santana
Paulo Paim
José Pimentel
Paulo Rocha
PPB
Amaldo Faria de Sá
Enivaldo Ribeiro
Augusto Nardes
Herculano Anghinetti
João Tota
Pedro Corrêa
PTB
Luiz Antonio Fleury
Eduardo Paes
POT
Eurlpedes Miranda
Vivaldo Barbosa
Bloco PSB, pedoB
Eduardo Campos
Luiza Erundina
Pedro Eugênio (PPS)
1 vaga
Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Avenzoar Arruda (PT)
Cabo Júlio
PTN
Fátima Pelaes (PSDB)
Narcio Rodrigues (PSDB)
secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefbnes:31B;6987/69901700417007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Raimundo Colombo (PFL)
20 Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
30 Vice-Presidente: Chico da Princesa (PTB)
Suplentes

Titulares
PFL
AntOnio Geraldo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
Igor Avelino (PMOB)
IIdefonso Cordeiro
João Ribeiro
Lael Varella
Oscar Andrade
Raimundo Colombo

Affonso Camargo
Aldir Cabral
Almerinda de Carvalho
AntOnio Carlos Konder Reis
Jairo Azi
Leur Lomanto
Mussa Dernes
Paulo Braga
Rubem Medina
PMOB

Albérico Filho
Alberto Mourão
Domiciano Cabral
Edinho Araújo (PPS)
Glycon Terra Pinto
Hermes Parcianello
João Henrique
Marcelo Teixeira

Barbosa Neto
Carlos Dunga
FrancistOnio Pinto
Gessivaldo lsaias
Jorge Costa
Múcio Sá
Osvaldo Reis
Wilson Santos
PSOB
Basilio Villani
Coronel Garcia
Dro Heleno
Narcio Rodrigues
Paulo Feij6
Ricarte de Freitas
Sérgio Reis
Vittorio Medioli

Alolzio Santos
Chiquinho Feitosa
Feu Rosa
Mário Negromonte
Neuton Lima (PFL)
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Silvio Torres
PT
Carlos Santana
Luiz Sérgio
Philemon Rodrigues (PMDB)
Teima de Souza
Wellington Dias

Almeida de Jesus (PL)
João Magno
Nilson Mourão
Pedro Celso
Ricardo Berzoini
PPB
Almir Sá
Augusto Nardes
Telmo Kirst
1 vaga

Airton Cascavel
João Tota
José Chaves (PMDB)
1 vaga
PTB

José Carlos Elias
Josué Bengtson

Chico da Princesa
Duilio Pisaneschi
POT
Luis Eduardo (So Parto)
Wanderley Martins

Giovanni Queiroz
Miriam Reid

Bloco (PSB, PedoB)
Gonzaga Patriota
Jandira Feghali
Pedro Chaves (PMDB)
Pedro Valadares
Bloco (PL, PST, PMN, PSOB, PSL)
Eujácio Simões·
De Velasco
PPS
1 vaga

José Borba (PMDB)
PV
Olavo Calheiros (PMDB)
Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo \I
Telefbnes: 318-6973 a 6976

1 vaga

COMISSÃO DA AMAZONIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Presidente: Josué Bengtson (PTB)
1° Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
2° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3° Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
Suplentes
Titulares
PFL
João Ribeiro
Átila Lins
José Melo
Deusdeth Pantoja
Sérgio Barcellos
Luciano Castro
Vic Pires Franco
Raimundo Santos
1 vaga
Zila Bezerra
PMOB
A/ceste Almeida
Elcione Barbalho
Confúcio Moura
Freire Júnior
3 vagas
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira
PSOB
Badu Picanço
Anivaldo Vale
Eduardo seabra (PTB)
João Castelo
Nilson Pinto
Marinha Raupp
Pedro Henry
Nilton Capixaba (PTB)
Ricarte de Freitas
Sérgio Carvalho
PT
José Pimentel
Babá
Márcio Matos
Marcos Afonso
1 vaga
Paulo Rocha
PPB
Or. Benedito Dias
Luiz Femando
João Tota
Pastor Amarildo
Sérgio Barros (PSDB)
Vanessa Grazziotin (PCdoB)
PTB
Renildo Leal
Josué Bengtson
POT
Agnaldo Muniz
Euripedes Miranda
Bloco PSB, PCdoB
Evandro Milhomen
José Antonio
Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Valdir Ganzer (PT)
1 vaga
secretário: Tércio Mendonça Vilar
Local: Anexo 11
Telefones: 318-69981318-6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Antonio C. Pannunzio (PSDB)
1° Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
2° Vice-Presidente: Synval Guazzelli (PSDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
Titulares

Suplentes

PFL
Aldir Cabral
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
Leur Lomanto
Werner Wanderer
1 vaga

Abelardo Lupion
AntOnio Geraldo
Aracely de Paula
Jorge Khoury
Lavoisier Maia
Luciano Castro
Luciano Pizzatto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Vilmar Rocha

PMDB
João Magalhães
Jorge Pinheiro
José Chaves
Laire Rosado
Maria Elvira
Zaire Rezende
Zé Gomes da Rocha
2 vagas

Alberto Fraga
Damião Feliciano
Edison Andrino
Elcione Barbalho
João Herrmann Neto (PPS)
Jorge Wilson
Mário de Oliveira
Synval Guazzelli
1 vaga
PSOB

Augusto Franco
Márcio Fortes
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Silvio Torres
Vicente Arruda
Vicente Caropreso
Zulaiê Cobra
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Arthur Virgmo
Bonifácio de Andrada
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Teles
Luiz C. Hauly
Paulo Kobayashi
PT

Eduardo Jorge
José Dirceu
Marcado Déda
Milton Temer
Waldir Pires

Luiz Mainardi
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Virgílio Guimarães
Waldomiro Fioravante
PPB

Edmar Moreira
Robério Araújo
3 vagas

Aldo Rebelo (PCdoB)
Cunha Bueno
Jairo Bolsonaro
Paulo Mourão (PSDB)
Wagner Salustiano
PTB

Eduardo Seabra
Renildo Leal

José Carlos Elias
1 vaga

POT
Wanderley Martins
José Thomaz NonO (PSDB)
Luiz Salomão
Neiva Moreira
Bloco PSB, PCdoB
2 vagas
Haroldo Lima
Pedro Valadares
Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Wanderval
Cabo Júlio
Valdemar C. Neto
De Velasco
Secretária: Walbia Vania de Farias Lora .
Local: Anexo 11
Fax: 318-2125
Telefones: 318-8266/318-6992 a 6996
I

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPiTULO
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente: Antonio Palocei (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares

Suplentes

PFL
Eduardo Paes (PTB)
Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes

Betinho Rosado
Cleuber Carneiro
Deusdeth· Pantoja
Gerson Gabrielli
Pauderney Avelino

Paulo Braga
Pedro Pedrossian
Wilson Braga

Pedro Fernandes
Roberto Brant
Ronaldo Caiado
PMDB
Alberto Mourão
AntOnio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima

Barbosa Neto
Edinho Bez
Gastão Vieira
José Chaves
Philemon Rodrigues
Waldemir Moka
1 vaga
PSDB

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vênia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Antonio Cambraia
Basilio Villani
Inaldo Leitão
Manoel Salviano
Silvio Torres
PT

Aloizio Mercadante
Antonio Palocei
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana
João Fassarella
Virgflio Guimarães
PPB

Fetter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro
Gerson Peres
1 vaga
PTB

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Celso Giglio
José Carlos Elias
PDT

Celso Jacob
Luiz Salomão

2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)
Eduardo Campos
Sérgio Miranda
Bloco (PL, PST, PMN, P5D, P5L)
Marcos Cintra
Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo li, Sala 165·B
Telefone: 318·8437/8418
Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA CONSJlTUCIONAL N° 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"
Proposição: PEC 0096/92
Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)
Titulares
Suplentes
PFL

linS

Almerinda de Carvalho
Ivanio Guerra
José Melo
Leur Lomanto
Mauro Fecury
Moroni Torgan
Wilson Braga

Átila
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
PMDB
Alberto Fraga

Gustavo Fruet

Armando Abílio
lédio Rosa
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Renato Vianna

Nelo Rodolfo
Osmar Serraglio
Zaire Rezende
2 vagas
PSDB

André Benassi
Bonifácio de Andrada
Jutahy Junior
Léo Alcantara
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Feu Rosa
Inaldo Leitão
Luiz Piauhylino
Marcus Vicente
Nel~on Otoch
Zenaldo Coutinho
PT

Antonio Carlos Biscaia
José Dirceu
Marcelo Déda
Waldir Pires

José Pimentel
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Paulo Rocha
PPB

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Simão Sessim

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Iberê Ferreira
PTB

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Celso Giglio
Iris Simões

PDT
José Roberto Batochio
Fernando Coruja
Bloco (P5B, PCdoB)
José Antonio
Agnelo Queiroz
Bloco (PL, psr, PMN, PSD, PSL)
João Caldas
De Velasco
Secrretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissão Especial, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 498, DE 1998,
DO SENHOR DEPUTADO JOSÉ GENOiNO 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
N° 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 PRIVATIVOS DE BRASILEIRO NATO, A
ALTERAÇÃO DA COMPOSiÇÃO DO
CONSELHO DE DEFESA NACIONAL, A
DEFINiÇÃO DO JUiZO COMPETENTE PARA
PROCESSAR E JULGAR OS COMANDANTES
DA MARINHA, DO EXÉRCITO E DA
AERONÁUTICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDêNCIAS", APENSADA ÀQUELA
Proposição: PEC 0498197
Presidente:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:

Autor: José Genofno e outros

Titula....

Suplentes
PFL
Atila Lins
Corauci Sobrinho
Elton Rohnelt
Jairo Carneiro
João Ribeiro
José Lourrenço
Luciano Pizzatto

Aldir Cabral
Arolde de Oliveira
Aroldo cedraz
Francisco Rodrigues
Maluly Netto
Paes Landim
Wemer Wanderer

Márcio Matos
Padre Roque
PPB

Celso Russomanno
Nilton Baiano

Jonival Lucas Junior
José Janene
PTB

Magno Malta

Renildo Leal
POT

Wanderley Martins

PMOB
Henrique Eduardo Alves
João Henrique
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Silas Brasileiro
Synval Guazzelli

1 vaga
Bloco (PSB, PCdoB)

6 vagas

Paulo Baltazar
José Antonio
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Cabo Júlio
Pastor Valdeci Paiva
PSOB

Ayrton Xerêz
Coronel Garcia
Luciano Castro
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro
Pedro Henry

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço
Feu Rosa
Luiz Ribeiro
Marisa Serrano
PT

João Herrmann Neto (PPS)
Milton Temer
Virgilio Guimarães
Waldomiro Fioravante

José Genoíno
Paulo Delgado
2 vagas
PPB

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Nelson Meurer

Ary Kara
Celso Russomanno
João Tota
PTB

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

José Carlos Martinez
Roberto Jefferson
POT

Neiva Moreira

1 vaga
Bloco (PSB, PCdoB)

Haroldo Lima

Aldo Rebelo
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Cabo Júlio

PT
Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro

Remi Trinta

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO
Proposição: RCP 0001/99
Autor: Moroni Torgan e outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
1° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
2° Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titula....
Suplentes
PFL
Eber Silva (PDT)
Antônio Jorge (PTB)
Laura Carneiro
Celcita Pinheiro
Reginaldo Germano
Elton Rohnelt
Silas Câmara (PTB)
Robson Tuma
PMOB
Confúcio Moura
Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (PDT)
3 vagas
Ricardo Noronha
Waldemir Moka
PSDB
Coronel Garcia
Lino Rossi
Pedro Canedo
Moroni Torgan (PFL)
Sérgio Reis
Sebastião Madeira

Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo 11, s/139-B
Telefone:318-7054

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 203, DE 1995,
DO SENHOR DEPUTADO LAPROVITA VIEIRA E
OUTROS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1°
DO ARTIGO N° 222 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, SUPRIMINDO-SE O § 2° DO
REFEIDO ARTIGO, QUE TRATA DA
PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DÊ SONS E IMAGENS", E À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
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: LaprovitaVíeira e outros
Presidente:Ayrton Xerêz (PSDB)
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares

Suplentes
PFL

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Câmara
Vic Pires Franco

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto
Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado
PMOB

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landím

Eunício Oliveira
5 vagas

PSDB
Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz
José Thomaz NonO
Luis Eduardo
Roberto Brant
Vittorio Medioli

Alberto Goldman
Femando Gabeira (PV)
Marisa serrano
Zenaldo Coutinho
2 vagas

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

PPB
Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Linhares

3 vagas

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Caio Riela
Walfrido Mares Guia
PDT

Coriolano Sales
PPB
José Janene
Robério Araújo
1 vaga
PTB

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Iris Simões
Murilo Domingos
PDT
Agnaldo Muniz

Neiva Moreira
Bloco (PSB, PCdoB)
Clementino Coelho

Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Rodrigues
Bispo Wanderval
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À
REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Proposição:
Autor: PRESIDENTE
Presidente: De Velasco (PST)
1° Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
20 Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)
Titulares
Suplentes
PFL
Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Aracely de Paula
Ciro Nogueira
Dro Benedito Dias
Eduardo Paes
Maluly Neto
Pedro Fernandes
Silas Câmara

Pedro Valadares
Djalma Paes
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
De Velasco
Lincoln Portela
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 N° 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)
1° Vice-Presidente: Freire Júnior (PMDB)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
3° Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Manoel Castro (PFL)
Titulares
Suplentes
PFL
Affonso Camargo
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Manoel Castro
Medeiros
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo

Glycon Terra Pinto
5 vagas

PSDB
Arthur Virgllio
Bonifácio de Andrada
João Almeira
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Aécio Neves
Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira
Jutahy Junior
Zulaiê Cobra
PT
Gilmar Machado
José Genolno

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira
Deusdeth Pantoja
Laura Carneiro
Luis Barbosa
Paulo Octávio
Wilson Braga
PMDB

Freire Júnior
João Magalhães
José Chaves
José Priante
N.elson Proença
Synval Guazzelli

PMDB
Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Fernando Coruja
Bloco (PSB, PCdoB)

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

Geraldo Magela
João Paulo

Paulo Delgado
Virgllio Guimarães

PTB

PT
Dro Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Marcelo Déda
Professor Luizinho

Edison Andrino
Milton Monti
Osmânio Pereira
3 vagas

PSDB
Adolfo Marinho
Jutahy Júnior
Zenaldo Coutinho
3 vagas

Atila Lira
Basílio Villani
Emerson Kapaz
Lino Rossi
Nelson Marchezan
1 vaga
PT
Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Teima de Souza
3 vagas

PPB
Eurico Miranda
Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jonival Lucas Júnior

Bloco (PSB, PCdoB)

PTB
Caio Riela
Rodtigo Maia

Iris Simôes
Renildo Leal
POT

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 11, S1165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 09, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A
INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVID~NCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS
ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNICipIOS"
Proposição: PLP 0009199
Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2" Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)

Titulares

Djalma Paes

Pedro Eugênio
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Marcos de Jesus
Remi Trinta
secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S1169-B
Telefone: 318-7555

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° OS, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A UNIÃO,
OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS
MUNICipIOS, SUAS AUTARQUIAS,
FUNDAÇÕES, SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA E OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS E
SUAS RESPECTIVAS ENTIDADES FECHADAS
DE PREVID~NCIA COMPLEMENTAR, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PLP 0008199
Autor: Poder Executivo
Presidente: José Unhares (PPB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Sérgio Reis (PSDB)
3° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: Werner Wanderer (PFL)

Titulares

Suplentes
PFL

Eduardo Paes
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo OCtávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

AntOnio Jorge
Jaime Martins
João Ribeiro
Mauro Fecury
Raimundo Colombo
Raimundo Santos
Vilmar Rocha
PMOB

Gustavoa Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

Albérico Filho
João Colaço
4 vagas

Almerinda de Carvalho
Aracely de Paula
Betinho Rosado
José Lourenço
Roland Lavigne
Rubens Furlan
Werner Wanderer

Adauto Pereira
Dr. Benedito Dias
Elton Rohnelt
José Carlos Veira
José Mendonça Bezerra
Roberto Pessoa
Zila Bezerra
PMOB

Ana Catarina
Armando Abflio
Edinho Bez
João Matos
Jorge Alberto
1 vaga

Aníbal Gomes
Waldemir Moka
4 vagas

PSOB
PSOB

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Max Rosenmann
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

José de Abreu
Maria Abadia
Paulo Mourão
Saulo Pedrosa
2 vagas

Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Fernando Ferro
Gilmar Machado

Ângela Guadagnin
Jair Meneguelli
Márcio Matos
1 vaga
PPB

Antonio JoaquirilAraújo
Enivaldo Ribeiro
Nilton Baiano

Adolfo Marinho
José Teles
Juquinha
Udia Quinan
Ricarte de Freitas
Sérgio Reis

Pastor Amarildo
Robério Araújo
Yvonilton Gonçalves

Henrique Fontana
José Pimentel
Virgilio Guimarães
Walter Pinheiro

Geraldo Magela
João Magno
Luci Choinacki
Luiz Mainardi
PPB

Alcione Athayde
José Unhares
Robério Araújo

Luis Carlos Heinze
Oliveira Filho
Zé (ndio (PMDB)
PTB

PTB
Chico da Princesa (PSDB)
Walfrido Mares Guia

Celso Giglio
Max MaUrO

Nilson Pinto
Roberto Rocha
4 vagas

PT

PT

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

lris Simôes
Renildo Leal
POT

POT
Alceu Collares

Suplentes
PFL

Dr. Hélio

1 vaga

Celso Jacob

Bloco (PSB, PCdoB)
Ricardo Maranhão
Sérgio Novais
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
secretário: Erles Janner Gorin;
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Te~fOne:318-7067

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 18, DE
1999, QUE REGULA O ARTIGO 163, INCISOS I,
11, 11I E IV, E O ARTIGO 169DA CONSTITUIÇAo
FEDERAL, DISPÕE SOBRE PRINCiplOS
FUNDAMENTAIS E NORMAS GERAIS DE
FINANÇAS PÚBLICAS E ESTABELECE O
REGIME DE GESTAO FISCAL RESPONSÁVEL,
BEM ASSN ALTERA A LEI COMPLEMENTAR NO 64,
DE 18 DE MAIO DE 1990
ProposiçAo: PlP 00181'99
Autor: Poder Executillo
Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
20 Vice·Presidente: Carlito Merss (PT)
3° Vice·Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
Titulares
Suplentes
PFL
Betinho Rosado
Eduardo Paes
Joaquim Francisco
Gervâsio Silva
José Ronaldo
Ivanio Guerra
Nice Lobão
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian
Pauderney Avelino
Roberto Brant
Paulo Octâvio
Ronaldo Caiado
Rubem Medina
PMDB
Armando Monteiro
Múcio Sá
Carlos Dunda
Silas Brasileiro
Cezar Schirmer
4 vagas
GastA0 Vieira
Pedro Novais
1 vaga
PSDB
André Benassi
Alolzio Santos
Ayrton Xerêz
Custódio Mattos
João Almeida
Juquinha
Marcia Fortes
Luiz Carlos Hauly
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
1 vaga
Veda Crusius
PT
Ben·Hur Ferreira
Carlito Merss
Iara Bemardi
Fernando Marrani
João Coser
Geraldo Magela
Professor Luizinho
João Fassarella
PPB
Almir Sá
Eliseu Moura
Edmar Moreira
Iberê Ferreira
Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Balestra
PTB
celso Giglio
Murila Domingos
Duilio Pisaneschi
Rodrígo Maia
PDT
1 vaga
Luiz SalomAo
Bloco (PSB, PCdoB)
Eduardo Campos
Sérgio Mira,.,da

Bloco (PL, PST, PMN, P8D, PSL)
Eujácio Simões
Luciano Bivar
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7063

COMISsAo 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 CRIAÇAo,
RELATIVOS À REGULAMENTAÇAo DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,
CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192, DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL
Presidente: Danilo de Castro (PSOB)
1° Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Titulares

Suplentes

PFL
Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues
João Ribeiro
José Carlos Coutinho
Luciano Pizzatto
Paes Landim
1 vaga
PMOB

Edinho Bez
Eunfcio Oliveira
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

AntOnio do Valle
Annando Monteiro
Flávio Dertt
Freire Jl'lnior
Milton Monti
1 vaga
PSOB

Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Veda Crusius
2 vagas

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho
Xlco Graziano
2 vagas

PT
Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

João Grandão
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer
PPB

Delfim Netto
Herculano Anghinettl
Márcio Reinaldo Moreira

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Femando
PTB

José carlos Elias
Luiz Antonio Fleury

Murilo Domingos
Rodrigo Maia
POT

Pompeo de Mattos
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Marcos Cintra
Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Enio Bacci

Bloco (PSB, PCdoB)
Sérgio Miranda
Djalma Paes
secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, 8/165-8
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL N° 627, DE 1998, QUE
"ALTERA OS ARTIGOS 29 E 212 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
Proposição: PEC 0627/98
Autor: Senado Federal
Presidente: Átila Lins (PFL)
1° Vice-Presidente: Themistocles Sampaio (PMDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente: Eliseu Moura (PPB)
Relator: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)
Titulares
Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALiNEA
'''e'' DO INCISO 11 DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
Proposição: PEC 374/96
Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares
Suplentes

PFL
AntônioGeraldo
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Eduardo Paes
Gilberto Kassab
Jaime Martins
Roberto Argenta

Affonso Camargo
Átila Lins
Paulo Magalhães
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Roberto Pessoa
Vilmar Rocha
PMDB

Freire Júnior
Gastão Veira
Pinheiro Landim
Wilson Santos
2 vagas

Confúcio Moura
Domiciano Cabral
Hermes Parcianello
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Themístocles Sampaio
PSDB
Alberto Goldman
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro
Paulo Feij6
Roberto Rocha
Ronaldo Cezar Coelho

Aloízio Santos
Luiz Carlos Hauly
Ricardo Ferraço
3 vagas

PT
Ângela Guadagnin
Antonio Palocei
João Herrmann Neto (PPS)
João Magno

Geraldo Simões
Luiz Sérgio
Maria do Carmo Lara
Teima de Souza
PPB

3 vagas

Cunha Bueno
Eliseu Moura
José Janene

PFL
Almerinda de Carvalho
AntOnio Jorge
Dr. Benedito Dias
Gervésio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima
PMDB
Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues
1 vaga

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra
PT

4 vagas

Antonio Carlos Biscaia
Marcelo Déda
2 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda
1 vaga

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres
PTB

PDT
Coriolano Sales

Max Mauro
Nilton Capixaba

Nelson Marquezelli
1 vaga
PDT

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Eugênio

Alexandre Santos
Léo Alcântara
Zenaldo Coutinho
3 vagas

PPB
José Carlos Elias
Renildo Leal

Airton Dipp

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
3 vagas

PSDB

PTB
Celso Gigio
1 vaga

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha
Medeiros
Nice Lobão
Raimundo Santos
Robson Tuma
1 vaga

Vanessa Grazziotin

Coriolano Sales

Enio Bacci
Bloco (PSB, PC do B)

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Almeida de Jesus
Pastor Valaeci Paiva
Secretária: Adia Calheiros Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone:318-7062

José Antonio

Djalma Paes
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Wanderval
Ronaldo Vasconcellos (PFL)
secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7062

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.
Proposição: RCP 0010/95
Autor: Marilu Guimarães e outros
Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
1° Vice-Presidente: Luís Eduardo (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Titulares
Suplentes
PFL
Celcita Pinheiro
Aírton Roveda
Ciro Nogueira
Elton Rohnelt
Paulo Braga
João Ribeiro
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado
PMOB
Carlos Dunga
Philemon Rodrigues
AncistOnio Pinto
Silas Brasileiro
José Borba
Wilson Santos
PSOB
Lidia Quinan
Jovair Arantes
Luis Eduardo
Marísa Serrano
1 vaga
1 vaga
PT
Adão Pretto
2 vagas
Aloizio Mercadante
PPB
Alcíone Athayde
Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Romeu Anizio
PTB
Caio Riela

Nelson Marquezelli
POT

Olimpio Pires

1 vaga

Bloco (PSB, PcdoB)
1 vaga
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11

1 vaga

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)
1° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PSOB)
Titulares
Suplentes
PFL
Elton Rohnelt
Dr. Benedito Dias
Francisco Garcia
João Ribeiro
Luciano Castro
José Melo
Raimundo Santos
Luis Barbosa
PMOB
Alceste Almeida
Jurandil Juarez
Igor Avelino
Osvaldo Reis
Jorge Costa
Teté Bezerra

PSOB
Antonio Feijão
B. Sá
Nicias Ribeiro

Badu Picanço
Sebastião Madeira
Zenaldo Coutinho
PT

Dr. Rosínha
Pedro Wilson

João Grandão
Padre Roque
PPB

Almir Sá
Oliveira Filho

Airton Cascavel (PPS)
Yvonilton Gonçalves
PTB

Renildo Leal

Josué Bengtson
POT
Fernando Zuppo

Agnaldo Muniz
Bloco (POB, PcdoB)
Vanessa Grazziotin

Evandro Milhomen

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Servo de CPI, Anexo 11, 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)
1° Vice-Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
2° Vice·Presidente:
3° Vice·Presidente: João Tota (PPB)
Relator:
Titulares
Suplentes
PFL
Francisco Garcia
Elton Rohnelt
Expedito Júnior
IIdefonço Cordeiro
Pauderney Avelino
Francisco Rodrigues
Zila Bezerra
Luís Barbosa
PMOB
Eicione Barbalho
Alceste Almeida
Jurandil Juarez
Confúcio Moura
Luiz Bittencourt
Jorge Costa
PSOB
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
POT
Sérgio Barros (PSOB)
Euripedes Miranda
Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga
1 vaga
Secretário: Rejane Salete Marques
Local: Servo de CPI, Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7051

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇAo N° 8S-A, DE 1999,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCENTA
O ART. 76 NO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" - FEF.
ProposiçAo: PEC 85199
Autor: Poder Executivo
Presidente: Rubem Medina (PFL)
1° Vice-Presidente: José MilitA0 (PSDB)
20 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
3° Vice-Presidente: LuiZ Fernando (PPB)
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

Titulares

Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAçÃO)
ProposiçAo: PEC 0089/95
Autor: Nicias Ribeiro e outros
Presidente: Rafael Guerrar (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)

PFL
Jaime Fernandes
José Thomaz NonO
Leur Lomanto
Moreira Ferreira
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Rubem Medina

Adauto Pereira
Cesar Bandeira
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Gilberto Kassab
Maluly Netto
Mauro Fecury
PMOB
6 vagas

Fernando Diniz
João Colaço
João Henrique
José Borba
Pinheiro Landim
Salatiel Carvalho

Titulares

Suplentes
PFL
Darci Coelho
Francisco Rodrigues
Jaime Martins
Maluly Netto
Moreira Ferreira
Paulo Marinho
Roland Lavigne

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella
Zila Bezerra
PMOB
Ana Catarina
Anibal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
Norberto Teixeira
Zé Indio

PSOB
Alex Canziani
Amon Bezerra
Carlos Batata
Marisa Serrano
Ricardo Ferraço
Sérgio Carvalho

Alexandre Santos
Anivaldo Vale
Basilio Villani
José Militão
Silvio Torres
Veda Crusius
PT
Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
João Coser
Padre Roque

4 vagas

Hermes Parcianello
João Mendes
4 vagas

PSDB
Fátima Pelaes
Maria Abadia
Marinha Raupp
Max Rosenmann
Nilson Pinto
1 vaga

Ademir Lucas
Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra
PT

PPB
Eliseu Moura
Márcio Reinaldo Moreira
Simão Sessim

Herculano Anghinetti
Iberê Ferreira
LuiZ Fernando
PTB
Fernando Gonçalves

PPB

POT
Celso Jacob

Pompeo de Mattos

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl
Romel Anizio

Cunha Bueno
João PÍZZolatti
1 vaga

Walfrido Mares Guia

PTB
Renildo Leal
1 vaga

Celso Giglio
Max Mauro
POT

Bloco PSB,PC do B
Eduardo Campos

Sérgio Miranda

José Pimentel
3 vagas

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

Pompeo de Mattos

Eber Silva
Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Eugênio

Bloco PL,PST,PMN,PSO,PSL
. Eujácio Simões

Robério Araújo
PPS

Rubens Bueno
Pedro Eugênio
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318-7060
FAX: 318-2140

1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, 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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS
EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE
"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"
Proposição: PL 0634175
Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Titulares

Suplentes
PFL

AntOnio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

AntOnio Geraldo
Cesar Bandeira
Eduardo Paes
Francisco Garcia
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Werner Wanderer
PMDB

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

Philemon Rodrigues
5 vagas

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
Proposição: Requerimento
Autor: Fernando Marroni
Presidente: Fernando Marroni (PT)
1° Vice-Presidente: Pedro Bittencourt (PFL)
2° Vice-Presidente: Vicente Caropreso (PSDB)
3° Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Renato Vianna (PMDB)

Titulares

Suplentes
PFL

José Carlos Vieira
Pedro Bittencourt

Gervásio Silva
Raimundo Colombo
PMDB

Osvaldo Biolchi
Renato Vianna

Domiciano Cabral
1 vaga
PSDB

Vicente Caropreso
Veda Crusius

Nelson Marchezan
1 vaga
PT

Fernando Marroni

Carlito Merss
PPB

PSDB
Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Vicente Arruda
1 vaga

André Benassi
Feu Rosa
José Militão
Nelson Otoch
2 vagas

Luis Carlos Heinze

Hugo Biehl
PTB

Caio Riela

Iris Simões
POT

Pompeo de Mattos

Serafim Venzon
Bloco (PSB, PCdoB)

Paulo Baltazar

PT
Antonio Carlos Biscaia
Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos Rolim

Fernando Ferro
Geraldo Magela
José Pimental
Waldir Pires
PPB

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Celso Russomanno
2 vagas

PTB
Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Caio Riela
Fernando Gonçalves
POT

José Roberto Batochio

Coriolano Sales

Bloco (PSB, PCdoB)
Aldo Rebelo

José Antonio
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Lincoln Portela

João Caldas
PPS

1 vaga
Airton Cascavel
Secretario: Sflvio Sousa da Silva
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

Evandro Milhomen

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Paulo José Gouvêa
Pastor Valdeci Paiva
Secretario: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXIX DO
ART. 7° 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. 7° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA
UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇÓESTRABALHISTAS", APENSADA.
Proposição: PEC 0007/99
Autor:Senado Federal o outros .
Presidente:Rubens Furlan (PFL)
1° Vice-Presidente:Zenaldo coutinho (PSDB)
2° Vice-Presidente: Valdeci Oliv~ira (PT)
3° Vice-Pre.siQ.ente:HerculanoAnghinetti,(PPB)
Relator: Ana Catarina (PMDB)

Titulares

Suplentes

Suplentes

Titulares

PFL

PFL
Ciro Nogueira
José Carlos Vieira
Luciano Pizzatto
Mauro Fecury
Ney Lopes
Raimundo Colombo
Rodrigo Maia (PTB)

Cleuber Crneiro
Expedito Jtínior
Gerson Gabrielli
Ivanio Guerra
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Rubens Furlan
PMOB

Oarcísio Perondi
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi
Themístocles Sampaio
2 vagas

Ana Catarina
Igor Avelino
João Mendes
Lamartine Posella
Silas Brasileiro
Zaire Rezende

PMOB
Alcestes Almeida
Conftício Moura
Jorge Costa

Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto
1 ~aga
PSDB
Arthur Virgilio
2 vagas

Anivaldo Vale
Ricarte de Freitas
Xico Graziano
PT
Adão Pretto
Aloizio Mercadante

PSOB
Luciano Castro (PFL)
Paulo Mourão
Sérgio Reis
3 vagas

Feu Rosa
Nelson Otoch
Pedro Henry
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Adaudo Pereira
Airton Roveda
Expedito Jtínior
Paulo Braga

Antônio Jorge
Luciano Pizzatto
Pedro Pedrossian
Zila Bezerra

2 vagas
PPB

Almir Sá
Gerson Peres

Eurico Miranda
Simão Sessim
PTB
Renildo Leal

Eduardo Seabra
POT

PT
Paulo Rocha
3 vagas

Adão Pretto
Avenzoar Arruda
Rubens Bueno (PPS)
Valdeci Oliveira
PPB

Luiz Carlos Heinze
Nelson Meurer
1 vaga

Enívaldo Ribeiro
Herculano Anguinetti
João Pizzolatti
PTB

Nelson Marquezelli
1 vaga

José Carlos Elias
Josué Bengtson
POT

Neuton Lima (PFL)

Celso Jacob
Bloco (PSB, PCdoB)

Ricardo Maranhão
Inácio Arruda
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
João Caldas
Paulo José Gouvêa
PPS
Fernando Gabeira (PV)
1 vaga
Secretária: Heloisa Pedrosa Oiniz
Local: Servo Comissões Espciais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-6874
Fax: 318-2140

vaga

Sérgio Barros
Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga
Secretário: Ronaldo Alves da Silva
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Ssala 139-B
Telefone: 318-6879/318-7054

vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"
Proposição: PEC 0020/95
Autor: Eduardo Jorge e outros
Presidente: Rita Camata (PMOB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Titulares

Suplentes
PFL
Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Expedito Júnior
Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro
Sérgio Barcellos

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

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

Darcísio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Rita Camara
Zaire Rezende
1 vaga

Proposição: RCP 0014/95
Autor:João Maia e outros
Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Costa (PMOB)
20 Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Almir Sá.(PPB)
Relator: Luciano Pizzatto (PFL)

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

PMOB
Cezar Schirrner
Germano Rigotto
4 vagas

PSDB
Custódio Mattos
Feu Rosa
João Almeida
Marcio Fortes
Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

PT
4 vagas

Adão Pretto
Aloizio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia
PPB

Júlio Redecker
Nelo Rodolfo (PMDB)
1 vaga

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer
PTe

Fernando Gonçalves
Magno Malta

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra
PDT

1 vaga

Neiva Moreira

COMlssAo ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇAO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"
ProposlçAo: PEC 0020/95
Autor: Eduardo Jorge e Outros
Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice·Presidente: Leur Lomanto (PFL)
20 Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares
Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Valadares
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Wanderval
Paulo José Gouvêa
PV
Fernando Gabeira
Ben-Hur Ferreira (PT)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7061

PFL

Haroldo Lima

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLlCAÇAo DA LEI N° 9503,
DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"
ProposiçAo: Requerimento
Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
2° Vice-Presidente: Pedro Wilson (pn
3° Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares
Suplentes
PFL
Aldir Cabral
Couraci Sobrinho
José Carlos Vieira
Joaquim Francisco
Oscar Andrade
José Carlos Aleluia
PMDB
Euler Morais .
Glycon Terra Pinto
Marçal Filho
Jorge Tadeu Mudalen
1 vaga
1 vaga
PSDB
Aloizio Santos
2 vagas

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

AntOnio Geraldo
Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
expedito Júnior
Francisco Coelho
Ildefonço Cordeiro
Sérgio Barcellos

AntOnio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
,Paes Landim
'Paulo Magalhles
Vllmar Rocha
PMOB

Cezar Schirmer
Germano Rigotto
4 vagas

Darelsio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Múcio Sá
Rita Camata
Zaire Rezende
PSOB

Custódio Mattos
Feu Rosa
JoAo Almeida
Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa
1 vaga

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
1 vaga
PT

4 vagas

AdAoPretto
AIoizio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia
PPB

PT
Pedro Wilson
1 vaga

Padre Roque
1 vaga

PTB

PPB
João Tota

Ary Kara

1 vaga

POT

Fernando Zuppo

1 vaga

Neiva Moreira

POT
Dr. Hélio

Fernando Gonçalves
Magno Malta

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

PTB
Duilio Pisaneschi

Carlos Cury
Júlio Redecker
Nelo Rodolfo (PMDB)

Cunha Bueno
Fettar Júnior
Nelson Meurer

Bloco PSB,PedoB

Evandro Milhomen

Pedro Valadares
Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Rodrigues
.
Paulo José Gouvêa

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Linco!n Portela
JoIo Caldas
secretário: Edla Calheiro Bispo
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefone: 318-7062 1318-2140
Fax: 318-2140

Fern!lndo Gabeira
Ben-Hur Ferreira (pn
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: servo ComIss6es Especiais, Anexo 11
Telefone: 31Bh8428

Bloco (PSB, pedoB)
Gonzaga Patriota

Haroldo Lima

PV

.>

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 33, DE 1999,
QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL PERTINENTES À
REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTiÇA
DO TRABALHO". (JUizES CLASSISTAS)
Proposiçio: PEC 33199
Autor: Senado Federal e Outros
Aesídente: Pedro Henry (PSDB)
1° \llce-Prelidente: Alberto MourAo (PMDB)
:lO VICe-Pretidente: Marcelo D6da (PT)
3° VJc&.Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
Relator: Paulo Magalhles (PFL)
TIttIIns
Suplentes
Francisco Rodrigues
Gervásio Silva
Mauro Fecury
Oscar Andrade
Paes Landim
Zezé Perrela
Zila Bezerra

Cleuber CImeiro
Couraci Sobril'lho

José LOUrenço
LavolaIer MliIl
Neuton LlmI
Paulo Mlgalhles

AlbertO ,MouflO

Proposição: PL.4376193
Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (PFL)

Titulares

PFL

Atila Llnl

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE
1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FAL~NCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E
A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA REGIDA
PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS"

PMDB

PMDB

PSDB
Anivaldo Vale
Arthur Virgílio
Custódio Mattos
João Almeida
Marcus Vicente
Ronaldo Cezar Coelho

Mareio Fortes

, Pedro Henry
Veda CrutluI

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana
Fernando Ferro
Paulo Rocha

Marcelo D6da

Rlc8rdo Bwzoini

PSDB
Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

Anivaldo Vale
Basilio Villani
Nelson Otoch
Vicente Caropreso
Veda Crusius
1 vaga
PT

PT

Avenzoat Arruda
Jair Meneguelll

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho
OsmAnio Pereira
3 vagas

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmidt

MúciO S6
1 vaga

AnlónioFeljlo
Uno Roul
llJiz Carlos Hluly

Adauto Pereira
Expedito Júnior
IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa
Paulo Marinho
Roberto Pessoa
1 vaga

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furlan

6 vagas

cezar">'SChirmer
Jorge 1'1ldeu Muda.n
Jos6 Chaves

Suplentes
PFL

4 vagas

Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante
PPB

PPB
Hugo Biehl
Pedro Corrêa
Ricardo Barros
PTI;l
Eduardo Seabra

· Roberto Jetferson

Fernando Coruja

,"
i

Joio calda

1 vaga
Bloco (paB, PC do B)
1 vaga

1Ioco(PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Almeida de Jesus

· Rubens Furlan
8ecteWlo: Marcos Figueira de A1rr18ida

Ayrton Xerêz

<

local: 8eMçQ ~com. Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone 31&-8430

2 vagas

Fernando Coruja

1 vaga

Bloco PSB, pedoB
Clementino Coelho (PPS)

1 vaga

Bloco PL,PST, PMN, paD, PSL
Paulo José Gouvêa

De Velasco

PPS

PPS
i

PTB
Duilio Pisaneschi
1 vaga
PDT

PDT

· AgneIo Queiroz .

Almir Sá
José Janene
Simlo Sessim

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Fax: 318-2140

. «\,..t--------~------

Rubens Bueno
Pedro Eugênio
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serv. Comissões Especiais, Anexo li, Sala ~65-B
Telefone: 318-7060
0-'

COMlssAo ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇAo N° 601, DE 1998,
QUE "ALTERA A REDAÇAo DO ARTIGO 6° DA
CONSTITUIÇAo FEDERAL". (DIREITOS
SOCIAIS)
ProposiçAo: PEC 0061198
Autor: SENADO FEDERAL
Presidente: Maria Serrano (PSDB)
10 Vice-Presidente: Euler Morais (PMDB)
2" VICe-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3D Vice-Presidente: celso Russomano (PPB)
Relator: Almerinda de Carvalho (PFL)
Titulares
Suplentes

COMlssAo ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTlTUIÇAO NO 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇAo DO INCISO II DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO TO DO ART. 144 DA
CONSTlTUIÇAO FEDERAL", E APENSADA.
(SEGURANÇA PÚBLICA) ..
Proposição: PEC 151195
Autor: Gonzaga Patriota e outros
Presidente: Aldir Cabral (PFL)
10 Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
20 Vice·Presidente: Marcos Rolim (PT)
3D Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)
Titulares
Suplentes

PFL

PFL
Aracely de Paula
Costa Ferreira
Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa
Roberto Pessoa
1 vaga

Ahneririda de Carvalho
Celcita Pinheiro·
Laura Carneiro
Medeiros
Nice LobAo
Ursicino Queiroz
Zezé Perrella

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Gervásio Silva
José Thomaz NonO
Laura Cameiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Adauto Ferreira
Francilco Coelho
Francilco Rodrlg~
IIdefonço Cordeiro
Reginaldo GefmaIlO
S6rgio .Barc::ellos
VIc Pires Franco
PMDB

PMDB
Armando Abilio
Domiciano Cabral
Edinho Bez
Jorge Costa
Osênio Pereira
Ricardo Noronha

Ana Catarina
Euler Morais
Freire Júnior
Joio Mendes
Nelson Proença
Osmar Serraglio

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Nelo Rodolfo

Alberto Mourlo
. Mendes Ribeiro Filho
PhiJemon Rodrlg~

Ricardo Noton,",
$ynvII Guazzelli
1 vage

PSDB

PSDB
Badu Picanço
Danilo de Castro
Fátima Pelaes
Marinha Raupp
2 vagas

Adolfo Marinho
Dino Fernandes
Flávio Arns
Lrdia Quinan
Maria Abadia
Marisa Serrano

Coronel Garcia
Lino Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feij6
Zulaiê Cobra

Antonio Feijlo
AmonBezerra.
Badu Picanço
Max ROI8MI8nn
Zenaldo Coutinho

1

vag~

PT
PT
Henrique Fontana
Wafter Pinheiro
2 vagas

Angela Guadagnin
Avenzoar Arruda
Gilmar Machado
Iara Bernardi
PPB

Wagner Salustiano
Yvonilton Gonçalves
1 vaga

Celso Russomano
José Linhares
1 vaga
PTB

Walfrido Mares Guia
1 vaga

Eduardo Seabra
1 vaga

PP8

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Jair Bolsonaro
2 vagas

PTB
Roberto Jefferson .

Luiz Antonio Fleury

PDr
Euripedes Miranda

PDT
Eber Silva

Antonio Cartoa Biscaia
CItIoI Santana
Fernando Marroni
WaIIIngton Dias

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

Serafim Venzon
Bloco (PSB, PedoB)

Jandira Feghali
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Cabo Júlio
Eujácio Simões
PPS
1 vaga
Regis Cavalcante
SecretArio: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serv. Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8428
Fax: 318-2140

Wlncktr\ey ""artins
Bloco (PSB, PCdo8) .

Gonzaga Patriota

AgneJo

Queir~

Bloco (PL,PST, P-MN, ~, PSL)

Djalma Paes

Paulo Joié GOuv6a

Cabo Júlio
PPS

Airton Cascavel
Re!G~ ,çaValcavte
Secretária: Heloisa Pedrosa DiniZ ~." ~_,,;. '.
Local: Servo ComissõesEsp8ciaiá;Ane~o 11, Sa".~~·
Telefone.: 3 1 8 6 8 7 4 · · · ' ...

.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE .
EMENDA À CONSTITUiÇÃO NO 407, DE 1996,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 100 E
ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" (PRECATÓRIOS)
ProposiçAo: PEC 0407196
Autor: Luciano Castro e Outros
Presidente: Nelson Meurer (PPB)
1° Vice-Presidente: Milton Monti (PMDB)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (pn
3° Vice·Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Relator: André Benassi (PSDB)
Titulares
Suplentes
PFL
AntOnio Geraldo
Arolde de Oliveira
Claudio Cajado
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
José Lourenço
Zila Bezerra

Expedito Júnior
José Carlos Vieira
Luciano Castro
Moroni Torgan
Raimundo Colombo
Roberto Brant
Ronaldo Vasconcellos

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
FISCALIZAR OS EXERCíCIOS DE
EMERGÊNCIA NA USINA NUCLEAR ANGRA 11
ProposiçAo:
Autor: Deputado Fernando Gabeira
Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Sérgio
2° Vice-Presidente: Antonio Feijão (PSDB)
3° Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
Relator: Fernando Gabeira (PV)
Titulares
Suplentes
PFL
Ronaldo Vasconcellos
1 vaga
PMDB
Glycon Terra Pinto
1 vaga
PSDB
Antonio Feijão
1 vaga
PT
Luiz Sérgio
1 vaga
PPB
Jair Bolsonaro
1 vaga
PTB
Eduardo Paes
1 vaga
PDl
Agnaldo Muniz
1 vaga

(pn

PMDB
Alberto Mourlo
Nelo Rodolfo
4 vagas

Gustavo Fruet
Jorge Alberto
Jurandil Juarez
Milton Monti
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

Bloco (PSB, PCdoB)
Jandira Feghali

1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Pastor Valdeci Paiva

1 vaga

PPS
PSOB

André Benassi
Lúcia VAnia
Nilo Coelho
Paulo Kobayashi
Sérgio Guerra
Vicente Caropreso

Alolzio Santos
Badu Picanço
Danilo de Castro
Max Rosenmann
Pedro Canedo
1 vaga
PT

Carlito Merss
Fernando Marroni
Professor Luizinho
1 vaga

Antonio Palocci
Iara Bernardi
2 vagas
PPB
Joio Pizzolatti
Luis Carlos Heinze
1 vaga

Fetter Júnior
Ibrahim Abi-Ackel
Nelson Meurer
PTB

Celso Giglio·

Duilio Pisaneschi
POT

Enio Bacci

1 vaga
Bloco (PSB, PCdoB

José Antonio

1 vaga
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Eujácio Simões

Almeida de Jesus

PV
Fernando Gabeira
Bên-hur Ferreira
secretário: Erles Janner Gorini
Local: Servo ComissOss Especiais. Anexo li, sala 165-B
Telefone: 3180767

(Pn

Regis Cavalcanti
1 vaga
secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Comissões Expeciais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO $ 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 4, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS
PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES
ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)
ProposiçAo: PEC 639/99
Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice·Presidente: Mattos Nascimento (PMDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

Suplentes

Titulares

Suplentes

PFL
Affonso Camargo
Darci Coelho
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octávio
Roberto Brant

PFL
Atila Lins
Elton Rohnelt
Gervásio Silva
IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra
Pedro Pedrossian
Roberto Pessoa

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Hermes Parcianello
José indio
Osvaldo Reis
3 vagas

AntOnio do Valle.
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Marcelo Teixeira
Pedro Chaves

Aldir Cabral
Atila Lins
Ciro Nogueira
Francisco Rodrigues
João Ribeiro
Luís Barbosa
Raimundo Colombo

PMOB
Gessivaldo Isaias
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento
Norberto Teixeira
Paulo Lima

PMOB
Barbosa Neto
Cezar Schirmer
Darcísio Perondi
Múcio Sá
Philemon Rodrigues
Ricardo Izar

PSOB
Augusto Franco
Dr. Heleno
Jovair Arantes
Ricarte de Freitas
Silvio Torres
Vicente Arruda

PSOB
Alberto Goldman
Carlos Batata
Nelson Otoch
Sérgio Carvalho
2 vagas

Alberto Goldman
Basílio Villani
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Sílvio Torres

Aloízio Santos
Chico da Princesa
Feu Rosa
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

PT

PT

João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias
1 vaga

4 vagas

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

João Coser
Luiz Sérgio
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

PPB
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

PPB
Roberto Balestra
Vadão Gomes
1 vaga
Josué Bengtson

POT
Fernando Coruja
Evilásio Farias

Aleione Athayde
Francisco Silva
Júlio Redecker
PTB

PTB
Celso Giglio

Almir Sá
Ary Kara
Telmo Kirst

AIb6rlco Cordeiro
POT

Olípio Pires

José Roberto Batochio
Bloco (PSB, pedoB)
José Antonio

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Almeida de Jesus

Duílio Pisaneschi

Wanderley Martins

Bloco (PL,
Eujácio Simões

PIT, PMN, PIO, PIL)
Almeida de Jesus

Bloco (P'I, PCdol)
Jandira Feghall

Cabo Júlio

PPS
Márcio Bittar
Regis Cavalcante
Secretário: Francisco Lopes
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168·A
Telefone: 318-7066
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPOE SOBRE A
CRIAÇÃO DA AGêNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE
TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS
PROVIDêNCIAS"
Proposição: PL 1.615/99
Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
1° Vice-Presidente: Basílio Villani (PSDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

1 vaga

PV

Airton CasClvel (PPS)
Edlnho Araújo (PPS)
Secretária: Lella Machado
Local: Servo De ComlnOes Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 136, DE 1999,
QUE "DISPOE SOBRE A CONTRIBUIÇAo PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVID~NCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS
ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS"
Proposição: PEC 136/99
Autor: Poder Executivo
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMOB)
2° Vice-Presidente: Geraldo SimOes (PT)
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares

Suplentes
PFL

José Carlos Aleluia

Cláudio Cajado

Francisco Coelho
Lael VarellaNeuton Lima
Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Werner Wanderer

José Ronaldo
Luis Barbosa
Medeiros
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Roland Lavigne
PMOB
Armando Monteiro
Darcisio Perondi
Eunicio Oliveira
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmar Serraglio

Armando Abflio
Confúcio Moura
Salatiel Carvalho
3 vagas

PSOB
Carlos Mosconi
Nelson Marchezan
Vicente Caropreso

Max Rosenmann
Raimundo Gomes de Matos
Saulo Pedrosa
PT
Eduardo Jorge
Ricardo Berzoini

Arlindo Chinaglia
Geraldo Magela
PPB

Renildo Leal

Iris Simões
POT

Airton Dipp

Alceu Collares
Bloco (PSB, pedoB)

PSOB
Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

B. Sá
Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho
3 vagas

PT
Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda
PPB

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa
PTB
Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli
POT

Fernando Coruja

Celso Jacob

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
João Caldas
Almeida de Jesus
Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio

Jandira Feghali

PPS
Pp.dro Eugênio
Edinho Araújo
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo de Comissões Especiai, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061
Fax: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGA OS REAJUSTES DE
PREÇOS E A FALSIFICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES
E INSUMOS DE LABORATÓRIOS
Presidente: Nelson Marchezan (PSOB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Geraldo Magela (pn
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
Suplentes
Titulares
PFL
Medeiros
Almerinda de Carvalho
Neuton Lima
Átila Lins
Ney Lopes
José Carlos Vieira
Robson Tuma
José Ronaldo
PMOB
Flávio Derzi
Luiz Bittencourt

João ColaÇO

Salatiel Carvalho

Eunicio Oliveira
Gustavo Fruet

Vanessa Grazziotin
Sérgio Novais
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Bispo Wanderval
Robério Araújo
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: ServiÇO de CPf, Anexo 11
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA
REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES
PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99
Autor: Poder Executivo
Presidente: GastA0 Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente: Fernando Marroni (pn
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PPB)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)
Titulares
Suplentes
PFL
José Carlos Coutinho
Darci Coelho
Mauro Fecury
Jaime Martins
Nice Lobão
João Ribeiro
Oscar Andrade
José Ronaldo
Paulo Braga
José Thomaz Nonô
Luciano Castro
- Raimundo Colombo
Robson Tuma
Paulo Marinho
PMOB
Marçal Filho
Osvaldo Reis
4 vagas

Cezar Schirrner
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar
PSOB

Jutahy Júnior
léo Alcãntara
Lino Rossi
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro
Saulo Pedrosa

Ademir Lucas
Alexandre Santos
Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Raimundo Gomes de Matos
Vicente Arruda
PT

Henrique Fontana
3 vagas

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Marroni
Geraldo Magela
Marcelo Déda
PPB
Cleonâncio Fonseca
Hugo Biehl

Gerson Peres
Romel Anizio

Jonival Lucas Júnior

Yvonilton Gonçalves
Silas Cêmara
1 vaga

Celso Giglio
Walfrido Mares Guia

Bloco (PSB, PCdoB)
Givaldo CarimbA0

PTB

1 vaga
PPS

Márcio Bittar

Clementino Coelho

PDT
Celso Jacob

Femando Corija
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Paulo José Gouvêa
Almeida de Jesus

secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067
Fax: 318-2140

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E
INFORMAÇÃO - CeDI: GUIA DO USUÁRIO

1998/1999

MANUAL DE ELABORAÇÃO LEGISLATIVA:
MODELOS E INFORMAÇÕES (3. ED.)

Olstrlbulçlo gratuita

QUESTOESSOBREPROCESSO
LEGISLATIVO E REGIMENTO INTERNO

ISBN: 85-7365-047-8

R$4,40

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

ISBN: 85-7365-049-4
R$5,50

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: 1948·1998

ISBN: 85-7365-057-5

R$2,20

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECTUAIS

ISBN: 85-7365-043-5
R$3,30

Locais de venda: Mldia Uvraria. Ed. Principal e Anexo IV da camara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6417n271.
Informações: Coordenaçlo de PubllcaçOes. Telefone: (061) 318-6865.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇÚES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/1999
QUEM FOI QUEM NA ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE DE 1946

CÂMARA DOS DEPUTADOS

,.,. ..

cMWA
ros

DEP.Lrr.AOOS
ISBN: 85-7365.Q29-X (v.1)
85-7365-030-3 (v.2)

Distribuição gratuita

R$18,92
CHAMBER OF DEPUTIES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

CHAMBER
Cf
. DEPLIllE5
Distribuição gratuita

CANDIDATO E A PROPAGANDA
ELEITORAL NO PLEITO DE 1998, O

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

ISBN: 83-7365-038-9

R$1,10

R$2,20

Locais de venda: Mldia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Gamara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.

SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
E PUBLlCAÇoES

EDiÇÃO DE HOJE: 448 PÁGINAS

